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Desconfiai do mais trivial, 

na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é hábito como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural 

nada deve parecer impossível de mudar. 

 

Bertold Brecht  



 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar a humanização no atendimento prestado 

aos usuários do SUS pelos profissionais de saúde na cidade de Areia Branca 

identificando o perfil do usuário do SUS, os tipos de programas de saúde que são 

prestados a população de Areia Branca e verificando a opinião destes a respeito do 

serviço de saúde que lhes é ofertado. Optou-se por um estudo de caso com uma 

abordagem qualitativa que será desenvolvida junto aos moradores usuários do SUS 

da cidade de Areia Branca, a coleta de informações será realizada através de 

questionário. A partir dos resultados obtidos juntamente com a revisão da literatura 

constatou-se que a satisfação dos usuários merece um estudo mais detalhado, pois 

agrega diversos ingredientes subjetivos e diferenças nos dados coletados; o cuidado 

humanizado, na perspectiva do usuário, está qualificado pela atenção, respeito e 

educação, por parte dos servidores, o que reivindica um relacionamento 

médico/paciente sensível e humano. 

 

Palavras-chave: Humanização, Atendimento, Saúde.  

. 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the humanization of care provided to users of SUS by 

health professionals in the city of Areia Branca identifying the user profile of the SUS, 

the types of health programs that are provided for the population of White Sand and 

checking the view those concerning the health service that is offered to them. We 

opted for a case study with a qualitative approach that will be developed with 

residents PHS users in the city of Areia Branca, information gathering will be 

conducted through a questionnaire. From the results obtained with the literature 

review found that user satisfaction deserves further study, because it provides 

several ingredients and subjective differences in the data collected; humanized care, 

from the perspective of the user, is qualified by attention respect and education, by 

the servers, which claims a physician / patient relationship and sensitive human 

being. 
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1 INTRODUÇÃO 

 É fundamental conhecer como os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 

avaliam o atendimento, para repensar as práticas e intervir sob a forma de 

organização dos serviços, visando seu aperfeiçoamento. Muito se tem discutido a 

respeito da humanização no atendimento em saúde devido, principalmente, à 

vulnerabilidade do paciente e ao confronto entre tecnologia e humanização. 

 Humanização é uma expressão de difícil conceituação, tendo em vista seu 

caráter subjetivo, complexo e multidimensional. Inserida no contexto da saúde, a 

humanização, muito mais que qualidade clínica dos profissionais, exige qualidade de 

comportamento. Dicionários da língua portuguesa definem a palavra humanizar 

como: tornar humano, civilizar, dar condição humana. Portanto, é possível dizer que 

humanização é um processo que se encontra em constante transformação e que 

sofre influências do contexto em que ocorre, só sendo promovida e submetida pelo 

próprio homem. 

Humanização é ferramenta de gestão, pois valoriza a qualidade do 

atendimento, preserva as dimensões biológicas, psicológicas e sociais dos usuários 

e enfatiza a comunicação e a integração dos profissionais. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), garantido pela Constituição Federal de 

1988 e regulamentada pelas Leis Orgânicas de Saúde 8.080 e 8.142 de 1990, 

constitui grande avanço na consolidação da Reforma Sanitária Brasileira. Entretanto, 

ainda enfrenta o desafio de implementar um modelo de atenção integral à saúde dos 

indivíduos, família e comunidade. Esse modelo pós-reforma, representado pelo 

SUS, consolida conceitos e práticas como acolhimento, humanização, acesso 

universal, integralidade da atenção e vínculo, com o objetivo de resgatar a relação 

entre os sujeitos sociais. 

Em 2000, o Ministério da Saúde, sensibilizado pelo número significativo de 

queixas dos usuários referentes aos maus tratos nos hospitais, tomou a iniciativa 

de convidar profissionais da área de saúde mental para elaborar uma proposta de 

trabalho voltada à humanização dos serviços hospitalares e de saúde. Estes 

profissionais constituíram um Comitê Técnico que elaborou um Programa Nacional 
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de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), com o objetivo de promover 

uma mudança de cultura no atendimento de saúde no Brasil. 

O PNHAH propõe um conjunto de ações integradas que visam mudar 

substancialmente o padrão de assistência ao usuário nos hospitais públicos do 

Brasil, melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços hoje prestados por estas 

instituições. Seu objetivo fundamental é aprimorar as relações entre profissionais 

de saúde e usuários, dos profissionais entre si, e do hospital com a comunidade. 

          A implantação do Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar foi resultado do esforço integrado do Ministério da Saúde, Secretarias 

estaduais e municipais e entidades da sociedade civil. De 2000 ao final de 2002, o 

Programa deveria ter atingido um conjunto de cerca de quatrocentos e cinqüenta 

hospitais. 

Através de normas e orientações o PNHAH se propunha a promover uma 

requalificação dos hospitais públicos, valorizando assim a dimensão humana e 

subjetiva presente em todo ato de assistência à saúde. Com este intuito, o 

Ministério da Saúde concederia o título de "Hospital Humanizado", pelo prazo de 

um ano, aos hospitais cujo padrão de assistência e funcionamento global estejam 

em conformidade com os indicadores de humanização e os princípios e diretrizes 

do PNHAH. 

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 Nessa linha de pensamento de humanização no atendimento de saúde, pode 

ser apontadas falhas na organização do atendimento, por exemplo: as longas 

esperas e adiamentos de consultas e exames, a deficiência de instalações e 

equipamentos, a despersonalização, a falta de privacidade, a aglomeração, a falta 

de preparo psicológico e de informação, bem como a falta de ética por parte de 

alguns profissionais. A humanização do atendimento implica em transformações 

políticas, administrativas e subjetivas, necessitando da transformação do próprio 

modo de ver o usuário – de objeto passivo a sujeito; do necessitado de caridade 

àquele que exerce o direito de ser usuário de um serviço que garanta qualidade e 

segurança, prestado por trabalhadores responsáveis. Desta forma como a 
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percepção do usuário do SUS em Areia Branca influência na humanização do 

atendimento? 

1.2 OBJETIVOS 

  1.2.1 Objetivo Geral 

 Analisar a humanização no atendimento prestado aos usuários do SUS pelos 

profissionais de saúde na cidade de Areia Branca. 

  1.2.2 Objetivos Específicos 

 • Identificar o perfil do usuário do SUS na cidade de Areia Branca. 

 • Identificar os tipos de programas de saúde que são prestados a comunidade 

de Areia Branca. 

 •  Verificar a opinião do usuários a respeito do serviço de saúde que lhes é 

ofertado. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 Este tema foi escolhido para tentar entender o distanciamento que existe 

entre o profissional de saúde e o paciente, tornando as necessidades de saúde dos 

usuários responsabilidade de todos os atores sociais envolvidos no trabalho com 

serviços resolutivos e de qualidade, fazendo com que a equipe de saúde reflita e 

discuta como tem sido sua prática em todos os momentos da relação com o usuário, 

buscando valorizar um atendimento humanizado.  

O estudo da temática humanização do atendimento em saúde é de essencial 

relevância, uma vez que a constituição de um atendimento calcado em princípios 

como a integralidade da assistência, a eqüidade, a participação social do usuário, 

dentre outros, demanda a revisão das práticas cotidianas, de modo a valorizar a 

dignidade do profissional e do usuário. Neste sentido, este estudo objetiva oferecer 

subsídios para a compreensão da importância do atendimento humanizado, bem 

como servirá como fonte de aprimoramento de conhecimento sobre cuidado 

humanizado em saúde. 
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1.4 METODOLOGIA 

 Considerando o objetivo principal do estudo de analisar a humanização no 

atendimento prestado aos usuários do SUS pelos profissionais de saúde na cidade 

de Areia Branca. Optou-se por um estudo de caso com uma abordagem qualitativa 

que  será desenvolvida junto aos moradores usuários do SUS da cidade de Areia 

Branca, a coleta de informações será realizada através de questionários contendo 7 

(sete) questões. Destas 1(uma) é de múltipla escolha onde o entrevistado poderá 

responder mais de uma pergunta, e uma questão aberta no final com a intenção do 

pesquisado sugerir melhoria ao processo e as demais fechada. A amostra é 

aleatória por conveniência do pesquisador, esta amostra foi realizada com 100 (cem) 

pessoas. As informações coletadas serão  analisadas através de agrupamento por 

semelhança de respostas com utilização de gráficos e associação com a teoria e 

estado da arte. A palavra humanização foi substituída por qualidade no questionário 

por ser um termo novo e pouco conhecido de grande parte da população. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O SUS e como funciona 

Do início do século XX até 1965, o sistema de saúde no Brasil seguiu o 

sanitarismo campanhista, um modelo de inspiração militar que consistia no estilo 

repressivo de intervenção médica para sanear os portos e controlar as doenças que 

prejudicassem as exportações como a peste, cólera e varíola. Até o final dos anos 

80, passou pelo esgotado modelo  médico-assistencial privatista  que, mesmo sem 

estrutura, transformava o Estado em grande financiador do sistema e prestador de 

serviços à população. A partir de 1988, a trajetória do sistema transitou da atenção 

médica para a atenção à saúde com a chegada de um novo modelo que instituiu o 

Sistema Único de saúde – SUS, ou seja, o foco passou a ser não apenas o 

tratamento sintomático, mas também do indivíduo. 

Desde então, o SUS, por natureza, tem sido moldado em um processo social 

de valorização da saúde e vem sendo construído em ambiente democrático, no 

embate político, ideológico e tecnológico das três esferas: União, Estado e 

Município. O sistema deu direitos à saúde a milhões de despossuídos retirando-os 
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da indigência e logrou outras importantes vitórias como a erradicação da 

poliomielite, a taxa de incidência do sarampo, difteria, coqueluche, tétano acidental e 

a queda de casos e óbitos por tétano neonatal, além do programa nacional de auto-

suficiência em imunobiológicos que fez do Brasil um país auto-suficiente na 

produção de vacinas e soros antipeçonhentos.  

No entanto, os mesmos cenários de superlotação em postos, falta de médicos 

e condições precárias de atendimento vêm se repetindo nos noticiários de TV’s, 

jornais e no cotidiano de todos nós, brasileiros. Um caos mais agudamente 

manifestado na desorganização dos hospitais e dos ambulatórios. 

As tentativas propostas para uma efetiva mudança deste cenário envolvem 

diferentes atores sociais e projetos diversificados, que tem sido impulsionado por um 

movimento chamado reforma sanitária brasileira. Não há dúvidas da necessidade de 

um debate aprofundado sobre o processo e a análise das perspectivas e resultados 

obtidos por gestões de todo o país podem delinear o caminho certo a ser seguido. E 

nenhum outro momento se mostrou tão oportuno quanto este, quando o menor 

estado da federação atinge um êxito nunca antes visto em sua estratégia de 

descentralização e regionalização dos serviços de saúde. Estamos falando de 

Sergipe. 

O SUS é um sistema, composto por muitas partes e, por mais diferentes que 

pareçam, tem uma finalidade comum: cuidar e promover a saúde de toda a 

população, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros. 

O SUS existe há pouco tempo. Surgiu como resposta à insatisfação e 

descontentamento existente em relação aos direitos de cidadania, acesso, serviços 

e forma de organização do sistema de saúde. Nos anos 70 e 80, vários médicos, 

enfermeiros, donas de casa, trabalhadores de sindicatos, religiosos e funcionários 

dos postos e secretarias de saúde levaram adiante um movimento, o "movimento 

sanitário", com o objetivo de criar um novo sistema público para solucionar os 

inúmeros problemas encontrados no atendimento à saúde da população. O 

movimento orientava-se pela idéia de que todos têm direito à saúde e que o 

governo, juntamente com a sociedade, tem o dever de fazer o que for preciso para 

alcançar este objetivo. 
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A Constituição Federal de 1988 determinou ser dever do Estado garantir 

saúde a toda a população. Para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o 

Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha o funcionamento 

do Sistema. Portanto, o SUS resultou de um processo de lutas, mobilização, 

participação e esforços desenvolvidos por um grande número de pessoas. 

O SUS é um sistema público, organizado e orientado no sentido do interesse 

coletivo, e todas as pessoas, independente de raça, crenças, cor, situação de 

emprego, classe social, local de moradia, a ele têm direito. 

As diferentes situações de vida dos vários grupos populacionais geram 

problemas de saúde específicos, bem como riscos e/ou exposição maior ou menor a 

determinadas doenças, acidentes e violências. Isto significa, portanto, necessidades 

diferenciadas, exigindo que as ações da gestão do sistema e dos serviços de saúde 

sejam orientadas para atender a essas especificidades. Entretanto, como o SUS 

oferece o mesmo atendimento a todas as pessoas, algumas não recebem o que 

necessitam, enquanto outras têm além do satisfatório, o que aumenta as 

desigualdades. No SUS, situações desiguais devem ser tratadas desigualmente. 

Baseia-se, portanto, no princípio da eqüidade. 

O SUS tem o papel de cuidar de todas as necessidades da área da saúde. E 

cuidar da saúde não é apenas medicar os doentes ou realizar cirurgias, é preciso 

garantir vacinas à população, dar atenção aos problemas das mulheres, crianças e 

idosos, combater a dengue e outras doenças. Este é o princípio de integralidade, ou 

seja, realizar todas as ações necessárias para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde de todos. 

Em locais onde há falta de serviços públicos, o SUS realiza a contratação de 

serviços de hospitais ou laboratórios particulares, para que não falte assistência às 

pessoas. Desse modo, esses hospitais e laboratórios também se integram à rede 

SUS, tendo que seguir seus princípios e diretrizes. 

Devido às significativas diferenças existentes entre as várias regiões e 

municípios brasileiros, o Ministério da Saúde criou formas de descentralizar a 

prestação dos serviços públicos de saúde, repassando responsabilidades 

diferenciadas aos diferentes municípios. A mudança foi grande, pois ocorreu a 



17 

 

unificação de comando, representada pela transferência ao Ministério da Saúde de 

toda a responsabilidade pela saúde no plano federal. Da mesma forma nos estados 

e municípios, onde a responsabilidade fica a cargo das respectivas secretarias 

estaduais e municipais de saúde. Sob outro aspecto, o princípio da universalidade 

representou a inclusão de todos no amparo prestado pelo SUS, ou seja, qualquer 

pessoa passa a ter o direito de ser atendidos nas unidades públicas de saúde, 

lembrando que antes apenas os trabalhadores com carteira registrada faziam jus a 

esses serviços. 

Nem sempre é possível ao município executar sozinho todos os serviços de 

saúde. Pequenos municípios carecem de recursos humanos, financeiros e materiais, 

e sua população é insuficiente para manter um hospital ou serviços especializados. 

Por isso, a descentralização dos serviços implica também na sua regionalização. 

Num país imenso como o nosso, para evitar desperdícios e duplicações faz-se 

necessário organizar os serviços, visando dar acesso a todos os tipos de 

atendimento. 

O sistema de saúde é ainda um sistema hierarquizado: compõe-se de várias 

unidades interligadas, cada qual com suas tarefas a cumprir. Num primeiro nível, 

estão os centros de saúde, que todos podem procurar diretamente; em seguida, há 

outros estabelecimentos que ofertam serviços mais complexos, como as policlínicas 

e hospitais. Quando necessário, as pessoas serão encaminhadas para eles, sempre 

referenciadas a partir dos centros de saúde. Para os casos de urgência e 

emergência, há um pronto-socorro próximo. 

É bem verdade que o SUS, como não poderia deixar de ser, está em 

constante processo de aperfeiçoamento. A promoção da saúde à população estará 

sofrendo sempre transformações pois, como as sociedades são dinâmicas, a cada 

dia surgem novas tecnologias que devem ser utilizadas para a melhoria dos serviços 

e das ações de saúde. Além disso, temos também como condição essencial para 

um melhor funcionamento do SUS a participação e mobilização social em seus 

trabalhos. Podemos dizer que a sua participação é a alma do SUS. 
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2.2 Humanização como preocupação do sistema de saúde para os usuário do 

SUS 

Identifica-se que na Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988, no 

Art. 196 afirma-se que a saúde é 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 igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.  Após a publicação do documento oficial, houve 

um empenho do governo em democratizar a saúde. A lei 8.080 de 19 de setembro 

de 1990 expõe no Art. 2º que a saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Além 

disso, dispõe sobre alguns preceitos que regem o Sistema Único de Saúde (SUS) 

como: preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie e direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.  

A partir desse marco histórico para a saúde no Brasil, foram construídos 

alguns alicerces que sustentam o programa de humanização no país. No ano 2000, 

o Ministério da Saúde regulamentou o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (PNHAH). O tema foi incluído, neste mesmo ano, como pauta 

na 11ª Conferência Nacional de Saúde. O PNHAH foi criado no intuito de promover 

uma nova cultura de atendimento à saúde no Brasil.  

A humanização passou a ser considerada um elemento  a ser alcançado e 

defendido pelo SUS para melhoria da qualidade da assistência. Conforme 

Benevides (2004) a “humanização como política pública deveria criar espaços de 

construção e troca de saberes, investindo nos modos de trabalhar em equipe. Isto 

supõe, é claro, lidar com necessidades, desejos e interesses destes diferentes 

atores”.   

Assim a humanização busca considerar os clientes dos serviços de saúde 

como elementos significativos no processo de cuidar. Esse conjunto de normas e 

diretrizes políticas construídas pelo Ministério da Saúde buscam a aproximação 

entre quem cuida (profissionais) e quem é cuidado (os clientes do SUS). O 

documento Humaniza SUS afirma que a humanização vista como política, implica 
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em ser tomada como medida transversal, onde há troca de saberes, diálogo entre os 

profissionais, trabalho em equipe e consideração aos desejos e necessidades dos 

atores sociais, sejam clientes ou profissionais. (BRASIL, 2002).   

Desejar do cuidador que ele trabalhe de maneira humanizada requer que ele 

próprio trabalhe num ambiente humanizado. A equipe de enfermagem necessita de 

cuidados especiais desde sua formação, que valorize este aspecto da atenção à 

saúde, precisa de reconhecimento e proteção no desempenho de suas funções. Na 

integração da equipe é fundamental a valorização e o respeito entre os profissionais, 

refletindo diretamente no atendimento. Um ambiente tranqüilo onde os profissionais 

estão contentes com o trabalho e com os colegas passará ao cliente a segurança e 

o acolhimento necessários neste momento de fragilidade. (BRASIL, 2002).   

Na abordagem do atendimento à saúde de forma humanizada, os autores 

referem-se às atitudes humanas com mais profundidade. Waldow (1998) discute que 

o cuidado humano é uma atitude ética em que seres percebem e reconhecem os 

direitos uns dos outros. Pessoas se relacionam numa forma de promover o 

crescimento e o bem-estar umas das outras. A humanização pode ser reconhecida 

como um aspecto político, uma diretriz para o cuidado e como fenômeno social 

individualizado.   

Na concepção do Ministério da Saúde (MS), a humanização funciona como 

um dos princípios a serem seguidos em prol da qualidade da assistência. (BRASIL, 

2002).   

2.3 A humanização no atendimento pelo profissional de saúde 

Cabe ao profissional de saúde, ao programar o cuidado, entender as múltiplas 

facetas envolvidas na dinâmica de vida dos clientes, reconhecendo seus direitos e 

aspectos humanos - um ser que sente, vive, pensa, possui história e sentimentos. 

Nas ações de cuidado é necessário considerar a complexidade do ser humano, pois 

o termo Humanização é concebido como atendimento das necessidades integrais do 

indivíduo e necessidades humanas básicas. (BRASIL, 2002).   

Para garantir a humanização no cuidado, fatores como a formação 

profissional e os contextos do cuidado ao cliente e ações de qualidade de vida para 
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o trabalhador devem ser consideradas. O ambiente no qual se presta assistência de 

saúde, geralmente, comporta diversificados grupos humanos que apresentam 

variados perfis, estados de saúde e sentimentos. Pensar em um ambiente de 

trabalho que seja propício e que haja um aparato técnico, filosófico e institucional 

voltado para a qualidade do trabalho, isso repercute no cuidado ao cliente. (BRASIL, 

2002).   

Na execução do cuidado, conforme aposta o Ministério da Saúde, são 

apontadas três domínios que interferem no mesmo: i) a subjetividade; ii) a multi 

dimensionalidade; e iii) a presença de dimensões positivas (p. ex. mobilidade) e 

negativas (p. ex. dor). Esses domínios devem ser considerados na implementação 

dos cuidados de enfermagem. Os aspectos subjetivos  são considerados muito 

importantes e passaram a ser mais valorizados desde a sinalização da Organização 

Mundial de Saúde (2002) para a saúde atrelada à qualidade de vida. Percebe-se 

que, na atenção à saúde, as ações voltadas à humanização do cliente devem ser 

manifestadas nos âmbitos: organizacional, ambiental, tecnológico, nas interrelações, 

nas atividades terapêuticas. Comentar sobre atividades terapêuticas remete o 

pensamento à técnica, que por muitos profissionais é considerada como um aspecto 

não-contributivo para o cuidado humanizado. Embora, contrariamente ao que muitas 

pessoas pensam, o resgate do cuidado não é rejeição aos aspectos técnicos, 

tampouco ao aspecto científico. (BRASIL, 2002).   

Atividades executadas pelo profissional de saúde, com vistas à orientação do 

cliente sobre o seu tratamento, informação sobre os medicamentos e o 

procedimento, tomar decisões junto ao cliente, tocar o cliente, olhar nos olhos, 

utilizar uma escuta ativa, dar atenção às expressões não-verbais são ações práticas 

que fazem com que seja dado mais dignidade ao ser humano. Para humanizar, 

deve-ser ter em mente promover o bem-estar do próximo e estabelecimento de uma 

interação terapêutica. (WALDOW, 1998).  

Esses fatores não podem ser desarticulados da intenção de querer o bem ao 

cliente, de afetividade e envolvimento profissional com os preceitos do cuidado ético 

e digno. Humanizar, tanto no aspecto político, quanto no aspecto do cuidado 

individualizado, requer do profissional a percepção das implicações éticas do 

cuidado. Cuidar de forma mais digna requer uma interação e o estabelecimento de 
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vínculos entre a equipe e a família no intuito de promover uma comunicação mais 

aberta e amenizar o estresse do cliente frente a sua patologia. (CAMPOS, 2002).       

Promover a humanização requer da equipe de saúde um conhecimento e um 

trabalho de busca da qualidade que facilitem a prática do cuidado humanizado. 

(WALDOW, 1998).  

A humanização no atendimento e nas relações interpessoais da equipe, exige 

uma mudança nas relações profissionais tornando-as mais saudáveis, respeitosas e, 

principalmente, investindo na formação humana da equipe, para que assim possam 

oferecer um cuidado mais humanizado e com um embasamento ético. (SILVA, 

2005). Dentro deste contexto, é preciso investir numa melhor assistência, como 

profissional da enfermagem, entende-se que é necessária uma mudança, uma 

revisão de conceitos que esclareça e priorize dentro do hospital a humanização 

propriamente dita, sendo necessário que aja um questionamento e uma revisão de 

valores de cada um, uma busca individual de aperfeiçoamento. Propiciar esta 

melhoria depende do entendimento da equipe da importância da humanização e dos 

benefícios para a instituição da implementação de um atendimento humanizado, 

onde o ser humano seja visto como um todo e não apenas a doença, mas procurar 

demonstrar respeito e compreensão do momento pelo qual ele está passando  

Para que o profissional possa oferecer esse atendimento necessita estar bem 

no ambiente de trabalho, para acolher precisa estar acolhido, para respeitar 

necessita ser respeitado para isso deve haver um envolvimento de toda a equipe 

multidisciplinar. Essa integração entre os diversos setores do hospital tende a 

uniformizar o atendimento, pois todos tendo esta visão, o que parece ser uma utopia 

passará a ser rotina. Atender bem os usuários com dignidade é possível, mas exige 

envolvimento de todos os integrantes da equipe. (BRASIL, 2002)  

O cuidado humanizado depende do profissional que o  executa: seu estado 

físico e mental, cansaço e dificuldade em executar inúmeras tarefas podem afetar 

seu estado psicológico. Por isso se faz necessário um cuidado dos responsáveis pôr 

cada setor com o número de profissionais, que deve  ser equivalente a demanda de 

pacientes para que o cuidado seja adequado, para que os profissionais tenham 

condições de ouvir o usuário, dando atenção às suas reivindicações em relação às 
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coisas simples, mas que naquele momento é importante para o bem estar dos 

mesmos. (SALLA, 2004).  

A estrutura da instituição e construção física deve se preocupar com sua 

localização, sendo de fácil acesso a todos. Este fator também é muito importante 

para evitar maiores transtornos às populações e evitar com isso a busca pôr 

atendimento em locais muitos distantes que dependem de transporte e grandes 

esperas pelo atendimento, pela demanda excessiva nos grandes hospitais quando, 

muitas vezes, poderiam ser atendidos na rede básica de saúde. (BENEVIDES e 

PASSOS, 2004).   

São apontados vários aspectos que venham viabilizar a humanização como: 

criar e incentivar grupos multidisciplinares de estudo; estabelecer.canais de 

informações; realizar  pesquisa de satisfação, criar ouvidoria. Esses fatores 

melhoram as relações interpessoais (interna e externa), assim como a necessidade 

que a comunicação com o usuário utilize vocabulário que eles possam entender. 

(CAMPOS, 2004).  

Não basta ao hospital dispor de estrutura moderna,  equipamentos 

apropriados às suas atividades médicas e uma administração criativa, se tudo isto 

não estiver voltado para a satisfação das necessidades dos usuários e dos 

funcionários que os atendem, antes de se pensar em paredes móveis equipamentos, 

tem de se priorizar a valorização das relações humanas, pois dela surgirá a estrutura 

humanizada. (MEZZOMO, 2002).  

Humanização surge como um desafio no novo século para os profissionais de 

saúde, pois há a preocupação com a complexidade tecnológica, fragmentação do 

cuidado em visões isoladas, áreas específicas. Além do que, há deficiências 

estruturais do sistema de saúde como um todo, faltam filosofias de trabalho e de 

ensino voltadas à humanização de maneira efetiva. (BENEVIDES e PASSOS, 2004).   
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2.4 Programas e ações de saúde 

 Saúde da Família 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis 

pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na 

manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade pelo 

acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a 

necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção básica 

no Brasil, especialmente no contexto do SUS. 

A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS, 

condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. 

A velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores 

estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciado em 1994, apresentou um 

crescimento expressivo nos últimos anos. A consolidação dessa estratégia precisa, 

entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real substituição da rede 

básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de 

produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida 

da população assistida. 

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de 

saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o 

modelo de atenção no SUS. Busca maior racionalidade na utilização dos demais 

níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos nos  principais indicadores 

de saúde das populações assistidas às equipes de saúde da família. 

O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave para a busca 

permanente de comunicação e troca de experiências e conhecimentos entre os 

integrantes da equipe e desses com o saber popular do Agente Comunitário de 

Saúde. As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando 
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ampliada, conta ainda com: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um 

técnico de higiene dental. 

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no máximo, 4 mil 

habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de uma determinada 

área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das 

equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na 

mobilização da comunidade, caracterizando-se: como porta de entrada de um 

sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território definido, com uma 

população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores de 

risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar assistência integral, 

permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção de 

saúde. E, ainda: por estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabilidade 

com a população; por estimular a organização das comunidades para exercer o 

controle social das ações e serviços de saúde; por utilizar sistemas de informação 

para o monitoramento e a tomada de decisões; por atuar de forma intersetorial, por 

meio de parcerias estabelecidas com diferentes segmentos sociais e institucionais, 

de forma a intervir em situações que transcendem a especificidade do setor saúde e 

que têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos indivíduos-

famílias-comunidade. 

 Agentes comunitário de saúde 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da 

Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser 

considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as 

ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um 

enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde. 

Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas 

situações distintas em relação à rede do SUS: a) ligados a uma unidade básica de 

saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família;e b) ligados a uma 

unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe multiprofissional. 

Atualmente, encontram-se em atividade no país 204 mil ACS, estando presentes 

tanto em comunidades rurais e periferias urbanas quanto em municípios altamente 

urbanizados e industrializados. 
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 Algumas ações de saúde 

 Combate à dengue; 

 PNAN; 

 SAMU 192; 

 HumanizaSUS; 

 Redução da mortalidade; 

 Cartão Nacional de Saúde. 

3 ESTADO DA ARTE 

3.1 A atenção à saúde da família sob a ótica do usuário 

 O estudo de Shimizu e Rosales teve a finalidade de contribuir para a reflexão 

sobre a inclusão da subjetividade do usuário na avaliação da qualidade dos serviços 

de saúde. Seu objetivo foi analisar a atenção à saúde da família sob a ótica do 

usuário, para que se evidenciem os seus nós críticos, bem como suas 

potencialidades, com o propósito de aprimorá-la, visando à reordenação do modelo 

assistencial. 

 Eles optaram por desenvolver um estudo de caso qualitativo, porque permite 

a apreensão das percepções, crenças e valores dos sujeitos sobre as diversas 

situações vivenciadas no cotidiano do PSF. Para isso escolheram uma Unidade do 

Programa Família Saudável (PFS) do município de São Sebastião-DF, a coleta de 

dados foi realizada em duas etapas que apresentavam o seguinte perfil: 60% eram 

mulheres, 40% homens; 50% possuíam o ensino fundamental completo e 50% 

incompleto; 60% eram donas de casa, 30% desempregados e 10% aposentados. 

 Os usuários têm buscado incorporar o conceito ampliado de saúde proposto 

pelo SUS, como componente de qualidade de vida. Nessa perspectiva, a saúde não 

é compreendia apenas como ausência de doenças, que perdurou durante muito 

tempo, sobretudo com a finalidade de manter os corpos saudáveis e produtivos.  

A OMS Organização Mundial da Saúde, na tentativa de ampliar a 

compreensão de saúde, conceituou-a como completo bem-estar físico, mental e 
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social, mas tem sido bastante criticada, principalmente porque não a considera como 

processo, composto por fatores econômicos, sociais e culturais. 

Os usuários têm avaliações bastante positivas da equipe de saúde, 

principalmente demonstram ter vínculo afetivo, porque percebem que podem contar 

com a ajuda dela. A equipe de enfermagem é vista como a cuidadora. O médico é 

visto como um ser criado por Deus, ou seja, alguém que recebeu um dom para 

salvar vidas, e que possui conhecimentos para resolver os problemas de saúde. 

Os resultados do estudo demonstram que, na ótica dos usuários, predomina a 

representação da saúde como ausência de doença, fundamentada no modelo 

biomédico de atenção à saúde. Isso evidencia a necessidade de o PFS trabalhar 

mais enfaticamente o conceito ampliado de saúde, o qual considera a compreensão 

das necessidades humanas fundamentais, biológicas, psicológicas e sociais, com 

foco na promoção da saúde. 

3.2 Satisfação e percepção do usuário do SUS sobre o serviço público de 

saúde 

O estudo feito por Moimaz, Marques, Saliba, Garbin, Zina e Nemre Saliba 

mostra que a avaliação do grau de satisfação dos usuários do sistema de saúde é 

um importante indicador a ser considerado no planejamento das ações. Tendo este 

o  objetivo de avaliar o grau de satisfação de usuários dos serviços de saúde pública 

municipal quanto aos serviços utilizados. O  estudo tipo inquérito foi conduzido em 

cinco municípios do Estado de São Paulo. A amostra foi selecionada de forma 

estratificada e aleatória, sendo entrevistados 471 chefes de família ou respectivos 

cônjuges. Os dados qualitativos foram analisados pelo método de Análise de 

Conteúdo, e os dados quantitativos foram processados utilizando-se o software 

estatístico Epi Info.  

Dentre os usuários dos cinco municípios, 93,0% utilizam o serviço municipal 

de saúde. Para 72,0%, os serviços de saúde prestados estão resolvendo os 

problemas e necessidades da população. Com base no acesso ao atendimento, 

57,6% da população queixaram-se da presença de filas para o atendimento. Mais da 

metade (69,5%) afirmou ter confiança na equipe de saúde; no entanto, muitos 
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relatos demonstraram a carência de um atendimento humanizado. Em relação aos 

serviços de saúde, 61,7% classificaram-os como ótimo ou bom. Com tais 

informações concluiram que a maior parte dos usuários mostrou-se satisfeita com os 

serviços de saúde municipais, apesar da grande quantidade de queixas quanto ao 

atendimento, falta de humanização e acolhimento, deficiência de recursos físicos e 

materiais. A percepção do usuário é de extrema importância ao se dimensionar o 

reflexo das ações que vem sendo desenvolvidas no setor saúde, e serve como vetor 

de direcionamento e planejamento do serviço. 

3.3 Humanização na saúde: enfoque na atenção primaria 

O tema escolhido por: Simões, Rodrigues, Tavares, Leiner Rodrigues teve 

como objetivo identificar, na literatura nacional, a produção científica sobre 

humanização na atenção primária à saúde, destacando os principais aspectos 

abordados. Eles utilizaram pesquisa bibliográfica nos periódicos nacionais, através 

da base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, 

onde obtiveram 31 artigos que foram analisados através de leitura exploratória, 

seletiva, analítica e interpretativa. Os resultados evidenciaram que os aspectos 

inerentes à humanização enfocados foram: propostas de humanização do 

atendimento em saúde, conceituação do termo, dificuldades para a implementação 

de ações humanizadoras e evolução das políticas de saúde e de humanização no 

Brasil. Concluíram que é pequena a produção científica sobre a temática 

humanização na atenção primária à saúde. Pesquisas nessa área devem ser 

realizadas para subsidiar a avaliação, a reordenação e a efetiva implementação da 

Política Nacional de Humanização. 

4 Resultados e discussões 

Nesta seção, apresento o perfil dos usuários  investigados, o que possibilita a 

primeira aproximação da população que recorre aos serviços de saúde na Atenção 

Básica. Também procede a uma análise dos serviços prestados, desde a 

perspectiva destes usuários, a disposição dos dados está organizada através de 

gráficos. 
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4.1 Sexo 

Dos 100 usuários entrevistados a maioria 70,0% é do sexo feminino e 30,0% 

são do sexo masculino (Figura 1). 
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4.2 Faixa etária 

Na análise da Figura 2, constatou-se que 28,0%  dos usuários concentraram-

se na faixa etária de 18 a 30 anos, seguida de 40,0% e estavam entre 31 a 40 anos, 

e 32,0 acima de 41.   
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4.3 Escolaridade 

Com relação à escolaridade a maior freqüência foi o ensino médio completo 

ou incompleto: 44,0%, 17,0%  dos usuários completaram ou iniciaram  o ensino 

superior e fundamental completo ou incompleto 39,0% (39). 
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4.4 Situação em relação aos serviços prestados 

A analise, segundo os usuários em relação a qualidade dos  serviços 

prestados pelos profissionais de saúde mostram que: 38,0%  responderam que é 

excelente, 30,0% disse que o serviço é suficiente,  24,0% disse ser razoável e 8,0%  

péssimo. 
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4.5 Fatores que interferem na qualidade no atendimento 

Quando perguntado aos usuários sobre os fatores que interferem na 

qualidade do atendimento, 25,0% responderam que os recursos humanos  

interferem, já 22,0% recursos disseram que os recursos materiais, 23,0% acreditam 

que  a disponibilidade profissional interfere e 30,0% (30)  é o comprometimento 

profissional. 
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4.6 Situação em relação aos programas e ações ofertadas pelo município 

conhecidas pelos usuários 

Em relação aos programas e ações que os usuários conhecem e os que são 

oferecidos pela cidade foram colocados os seguintes: combate à dengue, redução 

da mortalidade,  cartão nacional de saúde,  saúde da família e saúde bucal, entre os 

entrevistados 96,0%  afirmaram conhecer todos os citados e apenas 4,0% disse não 

conhecer o cartão nacional de saúde. 

4.7 Principais sugestões 

As principais sugestões dadas pelos usuários foram: aumentar o interesse e 

agilidade para solucionar os problemas como: marcação de exames, consultas etc.; 
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melhorar a infra-instrutora, aumentar a divulgação dos serviços, uma grande parte 

não deu sugestão alguma. 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES . 

 Conclui-se que a humanização no atendimento prestado aos usuários do 

SUS pelos profissionais de saúde na cidade de Areia Branca merece um estudo 

mais detalhado, pois agrega diversos ingredientes subjetivos e diferenças nos dados 

coletados; o cuidado humanizado, na perspectiva do usuário, está qualificado pela 

atenção, respeito e educação, por parte dos servidores, o que reivindica um 

relacionamento médico/paciente sensível e humano.  

A  humanização constitui um processo de resgate do humano nas práticas de 

saúde, sendo também um compromisso ético de aprimoramento do SUS; o 

Humaniza SUS prioriza princípios humanistas, ao se propor ampliar a participação 

social, as relações interpessoais e o cuidado integral; direcionamentos da política 

local de humanização se inspiram nos princípios teóricos da política nacional; e o 

tripé humanização, cuidado e integralidade constitui a base desta política nacional.  

Obstáculos nas rotinas de trabalho observadas como: limitações 

orçamentárias, de política de pessoal e gestão constituem problemas para o avanço 

da humanização; condições de infra-estrutura, certamente, importam, mas não 

garantem sozinhas a humanização da atenção e da gestão, uma vez que os 

elementos subjetivos (motivação, participação, protagonismo) são neste caso 

indispensáveis; dificuldades de interlocução com lideranças comunitárias e 

interferências de agentes privados/religiosos na construção coletiva são apontados 

como causas de desmobilização; representantes dos conselhos locais de saúde, 

sobretudo usuários, não participam ou participam de forma tímida, dos espaços  de 

discussão e de avaliação das ações desenvolvidas; cooperação interdisciplinar e 

multiprofissional, no interior dos CSFs, encontram obstáculos nas diferenças de 

competência técnica, rendimento e de hierarquia entre os servidores.  

Algumas recomendações: parcerias externas (igrejas, associações de 

moradores, universidades, conselhos comunitários) podem facilitar o engajamento  

da sociedade civil e dos servidores na gestão participativa do CSF; valorização das 
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práticas comunitárias em saúde e fortalecimento do PSF se colocam como aliados 

na efetivação e humanização dos serviços;  avaliação permanente da política de 

humanização pode auxiliar nos mecanismos de competência e eficácia da atenção e 

da gestão; intensificar política de capacitação dos servidores, estimulando a 

participação e o compromisso dos sujeitos envolvidos. 
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APÊNDICE – A 

QUESTIONÁRIO PARA OS USUÁRIOS DO SUS 
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FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Com este questionário pretendo avaliar a satisfação dos usuários do SUS em 

relação à qualidade dos serviços que são oferecidos pelo município de Areia 

Branca- Se. Desde já agradeço a colaboração e garanto o sigilo dos dados. 

Questionário 

1- Sexo:  

Feminino (  )        Masculino (   )   

2- Idade: 

De: 18 a 30 (  )        De: 31 a 40 (  )        Acima de 41 (  ) 

3- Nível de escolaridade: 

Ensino fundamental (   )       Ensino médio (   )         Ensino superior  (   ) 

4- Como você avalia a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de 

saúde:  

Excelente (  )      Suficiente (  )    Razoável (  )      Péssimo (  ) 

5- Quais os fatores que interferem na qualidade do atendimento de saúde? 

Recursos humanos ( ) Recursos materiais ( )  Disponibilidade profissional (  )          

Comprometimento Profissional (  ) 

6- Quais programas ou ações de saúde você conhece e são oferecidos no seu 

município, pode ser escolhida mais de uma resposta. 

Combate à dengue (   ) Redução da mortalidade  (  )   Cartão nacional de saúde  (   )    

Saúde da família (   )    Saúde bucal (   ) 

7- Qual sugestão você daria para tornar o atendimento melhor.   


