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O significado da humanização 
da assistência entre profissionais 
de enfermagem no contexto 
da Reforma Psiquiátrica
No processo de renovação das políticas públicas de saúde, a reforma psiquiátrica representa um movimento antipsiquiá-
trico, cujos eixos principais são a descentralização e a humanização do cuidado. Este estudo teve como objetivos: estabe-
lecer o significado da humanização da assistência para os profissionais de Enfermagem do setor de psiquiatria do Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia; e também identificar, para aqueles profissionais, a utilização desse 
conceito nas rotinas de trabalho. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa (fenomenológica). 
Foram realizadas entrevistas individuais e voluntárias, envolvendo nove profissionais de enfermagem (auxiliares, técnicos 
e enfermeiros). As percepções dos profissionais investigados foram similares quanto ao significado de humanização do 
cuidado. As respostas foram classificadas na categoria Humanização como valorização do interior do ser/do humano. Isso 
sugere que os entrevistados interiorizaram o princípio de integralidade para os atendimentos prestados. Com relação às 
ações que contribuem para a implantação da proposta de humanização no setor, os entrevistados destacaram: a atenção 
dispensada aos pacientes durante a internação, o acompanhamento extra-hospitalar, os estímulos à ressocialização e a 
realização de oficinas e lazer. Concluiu-se que os profissionais pesquisados têm um significado claro sobre o cuidar hu-
manizado e que procuram aplicar essa visão no seu dia-a-dia.   
Descritores: humanização, psiquiatria, enfermagem.

In the process of renewal of the public health politics, the psychiatric reform represents an anti-psychiatric movement, 
whose main axes are the decentralization and the humanization of the care. This study aimed to: establish the meaning of 
the humanization of the assistance for the Nursing professionals of the psychiatry sector of the Hospital das Clínicas, whi-
ch belongs to Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais/Brazil; and to identify the use of this concept in the work 
routines. The research was developed from a qualitative aproach (phenomenology). Individual and voluntary interviews 
have been carried through, involving nine nursing professionals (assistant, technician and nurses). The perceptions of the 
investigated professionals were similar concerning to the meaning of human care. The answers were classified in the Hu-
manization category as valuation of the inside of the human being. This suggests that the ones interviewed assimilated the 
principle of integrity for the given care. With regard to the actions that contribute for the implantation of the proposal hu-
manization of the sector, the ones interviewed pointed out: the care given to the patients during the internment, the extra-
hospital accompaniment, the stimulations to make them sociable again and the accomplishment of workshops and leisure. 
It was concluded that the professionals considered have a clear understanding of the humanized care e try to apply this 
vision during their daily routine. 
Descriptors: humanization, psychiatry, nursing. 

En el curso de renovación de la política pública de salud, la reforma psiquiátrica representa un movimiento anti psiquiátri-
co, cuyos ejes principales son la descentralización y la humanización del cuidado. Este estudio tuve como objetivos: esta-
blecer el significado de la humanización de la asistencia para los profesionales de enfermera del sector de psiquiatría del 
Hospital das Clínicas de la Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil; e identificar el uso de este concepto 
en las rutinas de trabajo. La investigación fue desarrollada con el abordaje cualitativo (fenomenología). Las entrevistas 
fueron individuales y voluntarias con nueve profesionales de enfermería (auxiliares, técnicos y enfermeros). Las opiniones 
de los profesionales investigados fueron similares cuanto al significado del cuidado humano. Las respuestas evidenciaron 
la categoría Humanización como valuación del interior del ser humano. Esto sugiere que los entrevistados asimilaran el 
principio de la integralidad para el cuidado. Con respecto a las acciones que contribuyen para la implantación de la huma-
nización en el sector, los entrevistados apuntaran: la atención excusada a los pacientes durante la internación, el acom-
pañamiento extra-hospitalario, los estímulos para una nueva socialización y la realización de talleres y entretenimientos. 
Se concluyó que los profesionales investigados tienen claro el significado del cuidar humanizado y que buscan aplicar 
esta visión en su día–a-día.
Descriptores: humanización, psiquiatria, enfermería.
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INTRODUÇÃO

O processo de humanização da saúde tem origem na década de 
1980, com a reforma sanitária, conferências de saúde e ações 

militantes de valorização da cidadania, que promoveram uma 
reordenação do conceito de saúde1. As políticas públicas pro-
puseram o abandono do modelo assistencialista, centrado quase 
exclusivamente no enfoque biomédico curativista, e a criação 
de um projeto de saúde que garantisse a funcionalidade dos ser-
viços, considerando aspectos como a equidade do atendimen-
to, a integralidade da atenção à saúde, a participação social do 
usuário e, ainda, a dignidade do prestador do cuidado1,2. Nesse 
novo modelo, a humanização da assistência ganhou destaque 
e os discursos ofi ciais passaram a trazer esse ideal como uma 
política a ser amplamente difundida nas instituições3,4.

Em termos de saúde mental, as condições desumanas, deleté-
rias e brutais observadas durante um longo tempo foram o ponto 
de partida para o desenvolvimento de uma saúde humanizada, 
através da extinção de brutalidades encobertas por fi nalidades 
terapêuticas e pelo redirecionamento das relações interpesssoais 
estabelecidas por profi ssionais e pacientes1. A humanização do 
cuidado em saúde mental apareceu mais nitidamente com o 
advento da Reforma Psiquiátrica, quando se iniciou a extinção 
dos manicômios e a incorporação da lógica de inclusão social, 
garantindo-se o desenvolvimento de novas práticas assistenciais 
em saúde mental. Os eixos principais desse movimento antipsi-
quiátrico são a descentralização e a intersetorialidade das ações 
em saúde, combinando práticas clínicas e promoção de saúde 
para o aprimoramento da assistência, socialização do indivíduo 
e a humanização do cuidado3,5,6. 

A partir da percepção de que para se prestar um atendimento 
de qualidade e humanizado é necessário dar mais ênfase à in-
terdisciplinaridade do cuidado, novos “fragmentos” do sujeito 
passaram a ser considerados na produção do cuidado, incluin-
do a realidade social, histórica e cultural no qual cada um está 

inserido. E, ao mesmo tempo, foram estreitadas as relações es-
tabelecidas entre profi ssionais e pacientes, com refl exos diretos 
na promoção de saúde1. Esse modelo de saúde mental instaurou 
uma nova ordem institucional, na qual prevalecem a não-vio-
lência, a não-humilhação, a dignidade e a liberdade; uma polí-
tica em que o importante é o indivíduo inserido num contexto e 
a relação interpessoal, e não o transtorno mental5.

As iniciativas governamentais são indispensáveis para que 
a humanização do cuidado aconteça4. No entanto, a humani-
zação de uma instituição de saúde não se dá sem comprome-
timento dos profi ssionais, em especial daqueles que passam a 
maior parte do tempo próximo do paciente, como a equipe de 
enfermagem7. Isso, porque esses profi ssionais mostram e repre-
sentam, através de seu trabalho e atitudes, as características, 
qualidades e defeitos do atendimento. No momento em que o 
paciente passa a ser considerado não apenas um corpo biológi-
co, mas um sujeito complexo, “portador” de uma carga – sub-
jetiva - de vida e componente de uma estrutura organizacional 
ainda mais complexa – a sociedade -, tem-se a necessidade de 
que os profi ssionais sejam capazes de promover a saúde, tendo 
em vista todas essas vertentes da produção do cuidado1.     

Este estudo teve como objetivos estabelecer o signifi cado da 
humanização da assistência para os profi ssionais de Enferma-
gem do setor de psiquiatria do Hospital de Clínicas da Universi-
dade Federal de Uberlândia e identifi car a utilização desse con-
ceito nas rotinas de trabalho. 

METODOLOGIA
A investigação foi desenvolvida no período de 01/11/2007 
a 31/11/2007, a partir de uma abordagem qualitativa (feno-
menológica). A fenomenologia é um enfoque que facilita a 
aproximação do pesquisador com o sujeito da pesquisa e que 
possibilita um melhor entendimento da situação vivenciada, 
condições essenciais para compreender o homem e o mundo 
a partir de sua vivência e chegar à essência na sua realidade 
objetiva e pura8,9.

As questões norteadoras do estudo foram: 
• Qual é a percepção/ideia de humanização da equipe de enfer-
magem da enfermaria de psiquiatria do Hospital de Clínicas de 
Uberlândia (HCU-UFU)? 
•Em que situações cotidianas os profi ssionais identifi cam o cui-
dado humanizado?

Os sujeitos da pesquisa foram representados por nove fun-
cionários da equipe de Enfermagem da psiquiatria do HC-UFU. 
Os signifi cados e experiências desses profi ssionais foram le-
vantados por meio de entrevistas com as questões norteadoras. 
Os profi ssionais foram abordados em seus horários de serviço 
e convidados a participar do estudo. Os objetivos do trabalho 
foram apresentados a cada entrevistado e eventuais dúvidas 
quanto a participação no estudo devidamente esclarecidas.  As 
entrevistas foram realizadas na sala de Enfermagem do HCUFU, 
em condições adequadas de sigilo e privacidade. Nessa ocasião, 
todos os participantes assinaram duas cópias do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, uma para o participante e outra 
para o pesquisador. 

As entrevistas foram transcritas na íntegra e criadas catego-
rias, que ilustram a percepção do fenômeno pesquisado sendo 
evidenciado uma categoria e três subcategorias.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
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Universidade Federal de Uberlândia sob número de protocolo 
221/07 e pautada na Resolução no 196/96, que trata da pes-
quisa com seres humanos, e o início das atividades de coleta 
de dados foi vinculado à aprovação do projeto. Para preservar 
a identidade dos participantes, todos receberam pseudônimos, 
correspondentes a nomes de fl ores comuns. 

RESULTADOS
Humanização como algo além dos cuidados básicos
Os profi ssionais investigados mostraram percepções similares 
sobre o signifi cado da humanização do cuidado como demons-
tram os discursos, a seguir:

[devemos] tratar o paciente como ser humano e não como a 
sua doença. (Crisântemo) 

[...] É [preciso] cuidar do paciente compreendendo-o como 
ser humano além da doença que o trouxe ao hospital. (Gerânio) 

[...] ir além, vendo este paciente como um sujeito. (Rosa) 
Humanizar refere-se a uma nova práxis do cuidado, que 

constitui um campo de novas possibilidades, que tem a apro-
ximação interpessoal, o acolhimento e o diálogo como pontos 
imprescindíveis para que o plano de relações subjetivas, no qual 
se projeta, seja concretizado. Envolve empatia, buscar compre-
ender suas ações e reações e, acima de tudo, respeitá-las4,10. 
Ocorre que o caráter histórico e cultural das instituições de 
saúde tende a reduzir o usuário do serviço de saúde à lógica 
capitalista de mercadoria e prestação de serviço, através do iso-
lamento, despersonalização e submissão. A proposta da huma-
nização tenta modifi car essa realidade e por isso pressupõe um 
processo de transformação cultural para reconhecer e valorizar 
o indivíduo4,7. E ainda que este seja um conceito em construção, 
se mostra indispensável às instituições de saúde4,10,11. Tal noção 
se mostrou presente em todas as entrevistas, de modo bastante 
incisivo.  

A maioria das respostas foi classifi cada na categoria 1 — Hu-
manização como valorização do interior do ser/do humano. 
Isso sugere que o pensamento dos entrevistados interiorizou o 
princípio de integralidade para os atendimentos prestados, en-
tendendo a saúde e o cuidado de forma ampliada, consideran-
do aspectos sentimentais, sociais, culturais e ético das relações 
interpessoais4,12.

A afi rmação de que a política de humanização está longe de 
concretizar-se, talvez seja a mais pura verdade12. Contudo, os 
resultados obtidos indicam que os profi ssionais de enfermagem 
investigados já iniciaram sua caminhada no sentido de prestar 
uma assistência humanizada. O primeiro passo nessa jornada é 
reconhecer que o cuidado assistencial é algo oferecido a um ser 
humano, um sujeito, alguém que tem uma história, e esse passo 
a maioria dos entrevistados já deu.  A assistência na perspectiva 
do médico como um “curador do corpo” não é mais o sufi ciente 
para garantir a saúde e o bem-estar, especialmente em saúde 
mental1. Essa noção permeou o discurso da maioria dos entre-
vistados na presente pesquisa, como no trecho:

É não somente avaliar o paciente como objeto defi nido que 
precisa de seu cuidado para não quebrar, danifi car mas sim ter 
um olhar holístico pois o paciente é um ser que precisa também 
ter cuidados com tudo que gira ao seu redor – família, sociedade 
e mundo. (Tulipa)

O cuidado humanizado deve considerar valores, crenças, 
sentimentos e emoções e não apenas o corpo biológico. É ne-

cessário ir além do cuidado à vida e assumir, inclusive, um cará-
ter de responsabilidade social7. As concepções dos profi ssionais 
trouxeram a noção de expansão dos elementos envolvidos na 
assistência, incorporando a visão do sujeito como um cidadão 
e a consciência de que ele está inserido em um contexto social. 
Essa questão refl ete o caráter de responsabilidade social do pro-
fi ssional, como descrito a seguir: 

 A humanização signifi ca prestar a assistência de enfermagem 
de qualidade com enfoque na dimensão humana do paciente, 
enquanto cidadão portador de um contexto biopsicossocial in-
dependente de sua patologia ou motivo pelo qual foi internada. 
(Margarida)

Humanização nas relações interpessoais/empatia
Tal percepção é apontada nas entrevistas como segue: 

É a forma de relacionar com o paciente de forma mais aten-
ciosa. Tendo disponibilidade para escutar as pessoas [...]. (Rosa)

É o cuidado como se nós estivéssemos cuidando de um pa-
rente, como você gostaria de ser tratado. (Cravo)

Essas falas indicam uma tendência reducionista da humani-
zação do cuidado, restringindo-a ao bom relacionamento. Isto 
porque os pesquisados consideram o binômio “suporte às ne-
cessidades humanas básicas– relações interpessoais”. Os profi s-
sionais participantes da pesquisa têm-se mostrado abertos a essa 
“nova” modalidade de cuidar e preocupados em ampliar sua 
visão sobre o paciente, como referido:

Um conjunto de condições e relações que se estabelecem no 
atendimento, cuidado. (Hortência)

O processo de humanização também se faz a partir do indiví-
duo que é cuidado1. Assim, mencionou-se o tema: 

respeitar, tentar inserí-lo no convívio dos demais pacientes. 
Ensiná-lo a respeitar a si próprio. (Crisântemo)

É evidente a percepção de que é necessário estimular a par-
ticipação do paciente em seu próprio tratamento, levando-o a 
assumir parte da responsabilidade sobre seu próprio tratamento 
e sobre os comportamentos que o ajudam a se recuperar nos 
momentos de surtos e crises. Trata-se de uma busca pela com-
preensão das ações e reações e, acima de tudo, do respeito ao 
paciente. 

A humanização deve ser vista considerando aspectos subjeti-
vos e objetivos. Os pesquisados mostraram percepção ampliada 
considerando em suas respostas a objetividade do cuidado hu-
manizado incluindo o suporte às necessidades humanas bási-
cas, por exemplo, a alimentação e a higiene, e à assistência mais 
humana. Esses informantes fazem menção a aspectos subjetivos 
da humanização, mas não excluem os objetivos, como exem-
plifi cam as falas:

Humanização do cuidado de enfermagem, no meu ponto de 
vista não restringe somente aos cuidados básicos, isto é, se o 
paciente está bem fi sicamente, sem febre, sem dor, boa higiene 
[...]. (Girassol)

[...] e não somente oferecer cuidados de medicar, higiene e 
alimentação. (Rosa)

Ações que contribuem para a implantação da humanização
Os entrevistados consideraram a atenção dispensada aos pa-
cientes durante a internação, o acompanhamento extra-hospi-
talar, os estímulos à ressocialização, e a realização de ofi cinas 
e oferecimento de lazer. Pelas falas nas entrevistas notou-se que 
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a equipe de enfermagem percebe resultados e vê uma necessi-
dade real em desenvolver essas atividades e a importância na 
forma como se relacionam com os pacientes nesses momentos:

Os pacientes psiquiátricos dos dias atuais tem mais lazer, 
mais liberdade, banho de sol, oficinas e isso é muito bom pois 
os deixam mais descontraídos, menos deprimidos [...]. (Girassol)

Estão fazendo oficinas objetivando ocupar o tempo ocioso. 
(Crisântemo)

 Todas essas atividades, na psiquiatria do HC-UFU, são de-
senvolvidas com a participação de uma equipe multidisciplinar. 
A atenção multi/interdisciplinar do cuidado é enfatizada por ser 
fundamental para que se preste um atendimento de qualidade e 
humanizado, no sentido de agrupar mais “fragmentos” do todo 
do sujeito1. Ainda se ressalta a participação de várias categorias 
profissionais na assistência do paciente com transtorno mental 
como uma ação humanizante, como segue: 

Visitas domiciliares com a equipe multidisciplinar (PAD). 
(Hortência)

Outra prática considerada fundamental pelos participantes 
para humanizar o setor foi o estímulo da participação familiar 
no tratamento do paciente psiquiátrico, favorecendo a desmisti-
ficação da doença e promovendo a ressocialização do paciente, 
como se vê nas falas: 

Um dos principais pontos foi a liberação do acompanhante e 
a visita todos os dias e com um horário estendido. Antes era de 
uma hora 2 vezes por semana; hoje é todos os dias 4 horas por 
dia. (Cravo)

Deve-se estimular a busca diária da reintegração positiva des-
se paciente ao ambiente de convívio social, estimulando a res-
socialização durante a internação. (Margarida)

A conscientização da família sobre o modo de lidar com o 
paciente e com a sociedade. (Crisântemo)

A necessidade de comprometimento das políticas públicas 
com a questão da saúde mental é ressaltada: 

[...] o paciente precisa ter um local para ser tratado algo que 
lhe dê dignidade [...] A doença mental é algo que precisa ser 
divulgado de forma positiva porque o preconceito é muito gran-
de. (Tulipa)

As práticas de trabalho de cada profissional configuram um 
instrumento humanizador ou desumanizador, de modo que, 
associada à realização pessoal/profissional, a satisfação com a 

condição de trabalho está diretamente relacionada ao trabalho 
produzido2. Para a transformação da internação psiquiátrica e da 
assistência dispensada aos pacientes convalescentes de transtor-
nos mentais em um ambiente e condição mais humanizados, a 
atitude, a postura, a compreensão e a consciência dos profissio-
nais de enfermagem que permanecem por maior tempo direta-
mente na assistência são elementos essenciais.   

A humanização de uma instituição de saúde não se dá sem o 
comprometimento dos profissionais, em especial daqueles que 
passam a maior parte do tempo próximo do paciente, como a equi-
pe de enfermagem7. Os resultados desse trabalho revelam o com-
prometimento, a responsabilidade e a consciência dos profissionais 
de enfermagem desse setor sobre as consequências de suas ações e 
comportamentos na garantia da qualidade e humanização da assis-
tência prestada. A compreensão da temática da humanização per-
mite que seja possível buscar formas práticas e efetivas para huma-
nizar, de fato, a assistência de saúde2. Nesse sentido é importante 
ressaltar que o profissional é um ser humano único e na assistência 
humanizada ele deve valorizar sua parte humana e manifestar sen-
sibilidade e empatia2,12. Isso é importantíssimo para compreender 
seus sentimentos e percepções sobre o cuidado prestado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação do significado da humanização da assistência 
com os profissionais de enfermagem da enfermaria de psiquia-
tria do Hospital Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia 
revelou percepções similares sobre o conceito do cuidado hu-
manizado, bem como sobre as atividades em que são reconhe-
cidas ações humanizadas. 

Os profissionais de enfermagem já iniciaram sua caminhada 
no sentido de prestar uma assistência humanizada a partir do 
reconhecimento do cuidado assistencial como algo oferecido a 
um ser humano, um sujeito, alguém que tem uma história. Em 
suas concepções transparecem a responsabilidade social que 
assumem em suas atividades profissionais, além de uma visão 
ampliada acerca do tema, considerando tanto aspectos subje-
tivos quanto objetivos da humanização. Os participantes estão 
abertos à modalidade de cuidar com humanidade e é evidente o 
comprometimento e a consciência que têm sobre as consequên-
cias de suas ações e o comportamento na garantia da qualidade 
e humanização da assistência prestada.            
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