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O objetivo deste estudo é identificar a humanização como requisito para qualidade da atenção materno-infantil nas Unidades Básicas de 
Saúde, verificar qualidade da assistência e o relacionamento entre profissionais e usuárias do serviço, identificar como os integrantes do 
processo interpretam, compreendem e convivem com o cuidado/assistência. Trata-se de uma pesquisa descritiva, utilizando-se ques-
tionário estruturado, aplicado por meio de entrevista. A população do estudo foi composta por 98 usuárias de 6 Unidades Básicas de 
Saúde, do modelo tradicional (sem Programa de Saúde da Família). As variáveis usadas referiram-se a qualidade da assistência prestada 
pela equipe das UBS, informações sobre marcação e espera pelas consultas entre outras. O estudo teve aprovação de Comitê de Ética 
em Pesquisa. Identificou-se que a assistência prestada, não satisfaz integralmente as necessidades das usuárias, dentro dos preceitos 
da humanização; a relação interpessoal entre profissionais e usuárias foi percebida como negativa, dentro dos preceitos de dignidade 
e receptividade. Os resultados do estudo visaram oferecer subsídios para melhoria do relacionamento entre profissionais e usuários, 
apontando alguns nós críticos da qualidade da assistência prestada à mãe e à criança nos serviços públicos de saúde.
Descritores: Saúde Pública; Humanização; Assistência à Saúde.

The objective of this study is to identify the humanization as a requirement for quality of maternal and child care in basic health units, 
check the quality of care and the relationship between professionals and service users, to identify as part of the process interpret, un-
derstand and live with the care / assistance. It was descriptive study, using a structured questionnaire conducted by means of inter-
view. The study population consisted of 98 users of 6 Basic Health Units, the traditional model (without Family Health Program). The 
variables used concerned the quality of care provided by the team of UBS, information on scheduling and waits for consultations and 
more. The study was approved by the Ethics Committee in Research. It was found that: its assistance does not fully meet the needs 
of users within the precepts of humanization; the interpersonal relationships between professionals and users was perceived as ne-
gative, within the precepts of dignity and openness. The results of the study aimed at providing data for improving the relationship be-
tween professionals and users, pointing out some crucial aspects of quality of care provided to mothers and children in public health. 
Descriptors: Public Health; Humanization; Delivery of Health Care.

El objetivo de este estudio fue identificar la humanización como requisito para la calidad de la atención materno-infantil en unidades 
básicas de salud, la calidad de la atención y la relación entre profesionales y usuarios del servicio, para identificar como parte del 
proceso de interpretar, comprender y vivir con el cuidado y asistencia. Este fue un estudio descriptivo, utilizando un cuestionario 
estructurado, administrado por medio de la entrevista. La población de estudio consistió en 98 usuarios, de 6 unidades básicas de 
salud, el modelo tradicional (sin Programa de Salud Familiar). Las variables utilizadas se refieren a la calidad de la atención prestada 
por el equipo de UBS, la información sobre el marcado y espera para las consultas. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
en Investigación. Se identificó que la ayuda no se ajusta plenamente a las necesidades de los usuarios dentro de los preceptos de 
la humanización; las relaciones interpersonales entre los profesionales y los usuarios se perciben como negativas, dentro de los 
preceptos de dignidad y apertura. Los resultados de este estudio proporcionan datos para mejorar la relación entre profesionales y 
usuarios, señalando algunos aspectos cruciales de la calidad de la atención prestada a las madres y los niños en la salud pública.
Descriptores: Salud Pública; Humanización; Prestación de Atención de Salud.
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INTRODUÇÃO

Com certeza a humanização no atendimento mostra-se como 
o melhor meio de interação profissional-cliente, facilitando 

o relacionamento e permitindo ao cliente entregar-se à assis-
tência e apresenta-se como necessário para aumentar a adesão 
aos programas de atenção à saúde na melhoria da qualidade 
de vida dos usuários. 

O Programa Nacional de Humanização da Assistência Hos-
pitalar – PNHAH1 refere que a assistência humanizada deve ser 
compreendida como uma maneira de fortalecer o atendimento 
à saúde através do resgate, do respeito e da valorização da vida 
humana.  

Humanização é entendida como valor, na medida em que 
resgata o respeito à vida humana. Abrange circunstâncias so-
ciais, educacionais, psíquicas e sociais presentes em todo re-
lacionamento humano2. Esse valor é definido em função de 
seu caráter complementar aos aspectos técnico-científicos que 
privilegiam a objetividade, a generalidade, a causalidade e a 
especialização do saber1.

Mezzomo3 refere que: “A ética é um pressuposto básico e 

mandatório para o sucesso na implementação da humanização 
na assistência hospitalar, é requisito para a convivência huma-
na em qualquer esfera da vida. Humanizar é assegurar e garan-
tir o respeito à ética nas relações interpessoais, além de outras 
abrangências”. 

Crenças, valores, costumes e normas, permitem que pesso-
as em situação de alterações da saúde experimentem dúvidas, 
medos e preconceitos que podem gerar insegurança e resistên-
cia para adoção de medidas assistenciais. Ética envolve com-
preensão humana. “A compreensão mútua entre os seres hu-
manos é, daqui para frente, vital para que as relações humanas 
saiam do seu estado bárbaro de incompreensão”4. 

Humanizar é aceitar esta necessidade de resgate e articula-
ção dos aspectos subjetivos, indissociáveis dos aspectos físicos 
e biológicos. Mais do que isso, humanizar é adotar uma prática 
em que profissionais e usuários consideram o conjunto dos as-
pectos físicos, subjetivos e sociais que compõem o atendimen-
to à saúde. Humanizar refere-se, portanto, à possibilidade de 
assumir uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento 
do desconhecido e de reconhecimento dos limites4.
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Para se entender melhor a humanização no contexto assis-
tencial, é preciso realizar mudanças de cultura, alterando cos-
tumes, valores, e principalmente incentivando a vontade em 
repensar as relações interpessoais2.

Mezzomo3 refere que a bem da verdade, não há que se 
reinventar a roda. Não se trata de nova cultura e sim de tomar 
consciência e colocar em prática a cultura deixada pelos gran-
des sábios e gurus da humanidade, do passado e do presente, 
como Cristo, Buda, Dalai Lama, Ghandi, Francisco de Assis, 
João de Deus e inúmeros outros que orientaram como as pes-
soas devem se relacionar e como devem ser tratadas.

Para Mariotti5 todo processo de mudança exige adaptação e 
esforço conjunto de todos para melhoria das relações humanas, 
é preciso coragem para mudar. Mudar é necessário, doloroso, di-
fícil; entretanto produz, em todos que passam por esse processo 
um amadurecimento importante no plano pessoal e profissional.

Quando se fala em humanização temos que relacionar a 
qualidade do atendimento, buscando os objetivos da humani-
zação e do processo de qualidade. Mezomo3 cita que oferecer 
cuidados com qualidade significa fazer ao paciente o que ele 
está razoavelmente certo de que seja necessário e eliminar o 
desnecessário, o desperdício, a duplicidade e a repetição. 

Qualidade significa que os profissionais em serviço não de-
vem olhar apenas as vantagens e desvantagens das opções que 
dispõem, mas, sobretudo, o ponto de vista do paciente. O im-
portante é motivá-los a melhorar seu desempenho, enfatizando 
os aspectos positivos do seu trabalho e apenas acenando para 
os negativos. O desenvolvimento da qualidade dos cuidados 
de saúde deve vir mais do respeito próprio dos profissionais do 
que das normas administrativas, Rémem6 refere-se a qualidade 
em saúde como “A saúde não é a qualidade de uma pessoa e 
sim de uma vida”.

O reconhecimento de que as práticas médicas caminharam 
na contra mão da qualidade e na direção da “expropriação da 
saúde” é bem sinalizado por Illich7 que, partindo do conceito 
de doença iatrogênica como a que “... engloba todas as con-
dições clínicas das quais os medicamentos, os médicos e os 
hospitais são os agentes patogênicos.” Analisa-se nos aconte-
cimentos deflagrados historicamente a construção de uma prá-
tica médica expropriadora. Nesta abordagem, ele discute seus 
diferentes aspectos, clínico, social e estrutural, apontando de 
que maneira a saúde torna-se um produto de consumo.

Na discussão sobre o nascimento da medicina social, refaz-
se o conceito histórico que aponta para o controle social sobre 
os indivíduos de que o corpo é entendido dentro de uma rea-
lidade biopolítica e a medicina como uma estratégia biopolíti-
ca. Assim, a possibilidade de interferir concretamente na vida 
pública e privada da sociedade foi estabelecida em espaços, 
tempos e contextos sociais diferentes, cujo ponto de contato 
materializa-se através de um poder que pressupõe um saber1. 
Estas reflexões permitem compreender que os modelos atuais 
de assistência estão fortemente marcados por esse paradigma 
e a retomada de questões, como a autonomia e humanização 
pressupõem a discussão de referenciais filosóficos1.

Em sua tese Illich7 refere-se à iatrogênese da medicina como 
sendo a maior responsável pelo afastamento do homem no en-
frentamento aos seus problemas de saúde, retirando dele a ca-
pacidade de enfrentar à dor, a doença e a morte. Ele questiona 
a capacidade da medicina industrializada e burocrática em re-

solver os problemas de saúde do homem individualmente.
Takayama8 refere à qualidade desenvolvida na atenção pri-

mária à saúde como sendo de maior importância o desenvolvi-
mento de projetos e investimentos profissionais nestas unidades 
de saúde, ressaltando ainda a importância do relacionamento 
profissional-paciente.

No processo de habilitação dos profissionais de saúde, deve-
se considerar a fragilização física e emocional provocada pela 
doença e suas conseqüências na relação entre o profissional e 
o usuário. Teixeira9 faz uma reflexão sobre a humanização da 
produção de cuidados em saúde de uma forma geral, entretan-
to, determinadas características da atenção primária à saúde 
merecem ser destacadas, por conferirem especial relevância à 
proposta de humanização. A saber: (1) a extensão e capilarida-
de da rede de serviços de atenção primária à saúde; (2) a sua 
atuação referida às demandas de saúde mais freqüentes, que se 
encontram na fronteira entre os “problemas da vida” e a “pa-
tologia”, que nem sempre estão configuradas como demandas, 
cuja resposta mais adequada possa ser encontrada somente no 
arsenal diagnóstico-terapêutico da biomedicina; (3) importân-
cia da ação multiprofissional e da articulação entre os setores, 
já que a atenção primária possui vocação de “porta de entra-
da” para a rede de serviços de saúde.

O Programa Nacional de Humanização Hospitalar – 
PNHAH1 sugere que o profissional de saúde deve valorizar os 
sentimentos despertados na sua prática diária e incorporá-los 
como instrumentos valiosos no atendimento à saúde. Senti-
mentos como afeição, respeito, simpatia, empatia, angústia, 
raiva, medo, erotismo, compaixão, são inevitáveis em qualquer 
contato humano, estarão, portanto, presentes nas relações nos 
serviços de saúde.

Para que haja profissionalismo e bom atendimento, esses as-
pectos devem ser reconhecidos, portanto devem estar sob con-
trole e a serviço da compreensão das necessidades dos pacien-
tes e dos profissionais.

Ramos e Lima10 destacam que o acolhimento consiste na hu-
manização das relações entre trabalhadores de serviços de saúde 
e seus usuários, o encontro desses sujeitos ocorre num espaço em 
que se estabelece uma relação de escuta e responsabilização. 

Na proposta de humanização na saúde, Santos11 descreve 
que “ao humanizar sua relação com a população usuária do 
serviço de saúde, e com cada cliente (no seu domicílio, comu-
nidade, na sala de espera, no consultório e no hospital) que o 
médico e os demais profissionais humanizam-se a si mesmos”.

Silva Júnior et al12 complementa que “a relação profissional/
cliente é um fator importante para o processo terapêutico, e 
sua desigualdade e pressuposta passividade do paciente devem 
ser questionadas”. Deve-se resgatar a visão holística para se 
entender melhor a relação profissional/paciente. Mezomo3 cita 
que “Não aceitar a visão holística do ser humano é andar na 
contramão do saber humano”.

O modelo biomédico conceitua que o corpo é uma máqui-
na, a doença é consequência de uma avaria na máquina e a ta-
refa do médico é consertá-la. Este modelo determina a prática 
da medicina, a organização da assistência à saúde, e a forma-
ção de recursos humanos na área de saúde.

Geralmente a relação profissional-paciente acontece como 
uma relação de poder, autoridade, onde se exige a submissão do 
doente ao “aparelho médico”, e isso se faz limitando o controle 
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que o “leigo” exerça ou possa exercer sobre o saber médico. O 
poder médico se exerce tanto pelo domínio de termos e práticas 
próprias inacessíveis como pela interferência cada vez mais am-
pla em domínios até então da competência do próprio individuo, 
como os cuidados com a gestante, o parto e os cuidados com a 
criança, por exemplo, esses eventos normalmente aconteciam de 
forma natural e hoje são mais técnificados e medicalizados.

Como se pode facilitar a inserção do paciente na máquina 
de atendimento à saúde, para se atender melhor às suas ne-
cessidades? Segundo Tavares13, a abordagem holística tenta 
resgatar a dimensão fenomenológica, simbólica e espiritual do 
processo saúde-doença, que não deve descuidar das relações 
sociais e econômicas que se dão no contexto da sociedade. A 
primeira e fundamental característica dessa abordagem é en-
tender que saúde e doença em sentido absoluto não existem. 
Ambas fazem parte de uma totalidade, de um processo, e a 
prova disso é que não se consegue definir uma sem falar na 
outra. Dentro da visão holística, o estado de saúde pode ser de-
finido como um estado de harmonia entre o corpo a mente e o 
ambiente. Portanto, a doença é reflexa de uma desarmonia ou 
de um conflito, e deve ser observada e estudada para que se 
busquem as causas subjacentes13.

Assim este estudo tem como proposta verificar a existência 
de programa de humanização nas Unidades Básicas de Saúde 
da região da Subprefeitura de Capela do Socorro.

OBJETIVOS
- Identificar a presença de programa de humanização como re-
quisito para qualidade da assistência nas Unidades Básicas de 
Saúde, na região da Subprefeitura de Capela do Socorro;
- Conhecer a qualidade da assistência e o relacionamento entre 
profissionais e usuários das Unidades Básicas de Saúde;
- Oferecer subsídios que favoreçam a humanização no relaciona-
mento entre profissionais e usuários em Unidades Básicas de Saúde.

METODOLOGIA
Este é um estudo observacional, transversal, descritivo e ana-
lítico, baseado nas variáveis propostas por Parasuraman14 para 
avaliar serviços privados de diferentes naturezas. Avalia cinco 
dimensões do atendimento – agilidade, confiabilidade, empa-
tia, segurança e tangibilidade. 

O trabalho realizou-se em seis Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do modelo tradicional, localizadas na região da Subprefei-
tura de Capela do Socorro (Região Sul da cidade de São Paulo). 
Participaram do estudo 98 usuárias das Unidades Básicas de Saú-
de, que buscaram atendimento ginecológico ou pediátrico para 
seus filhos. Utilizou-se neste estudo como instrumentos de pesqui-
sa questionários estruturados, aplicados pelo pesquisador. 

Para aprimoramento do questionário, realizou-se um pré-tes-
te em duas Unidades Básicas de Saúde da mesma região. Todas 
as respondentes, antes da aplicação do questionário, deram seu 
consentimento livre, após esclarecimentos sobre a pesquisa e 
suas finalidades. Os dados foram coletados após aprovação por 
Comitê de Ética em Pesquisa.

Para análise quantitativa da assistência realizada nas Unida-
des Básicas de Saúde selecionadas, foram avaliadas as seguin-
tes variáveis, de acordo com a proposta de Parasuraman:14

1. Dignidade no atendimento: o quanto a usuária do serviço 
está satisfeita com o respeito, consideração e receptividade ofe-
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Gráfico 1-  Qualidade da consulta médica. 
São Paulo 2006
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Tabela 1 - Preocupação da usuária quanto sua saúde. 
São Paulo, 2006

Quanto se preocupa 
com a sua saúde
Nada

Pouco

Muito

Total

N

2

7

89

98

%

 2,0

 7,2

90,8

100,0

 
 

Tabela 2 - Satisfação quanto à localização da Unidade de 
Básica de Saúde. São Paulo, 2006

Localização da Unidade 
Básica de Saúde
Satisfeita

Pouco satisfeita

Muito insatisfeita

Total

N

58

19

21

98

%

 59,1

19,3

21,6

100,0

 
 

Tabela 3 - Satisfação quanto à qualidade de atendimento 
da recepção. São Paulo, 2006

Qualidade do atendimento 
da recepção
Satisfeita

Pouco satisfeita

Muito Insatisfeita

Total

N

18

23

57

98

%

 18,3

23,4

58,3

100,0
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Gráfico 2 -  Qualidade do atendimento. 
São Paulo 2006

Satisfeita
Pouco satisfeita

Insatisfeita

26
25

49

 

100

80

60

40

20

0

Gráfico 3 -  Tempo de espera para tratamento médico. 
São Paulo 2006
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recidos pelos profissionais que atendem na recepção, médicos 
e serviço de enfermagem; 
2. Confidencialidade, confiabilidade e garantia nos serviços 
prestados: o atendimento deve ser conduzido de maneira a ga-
rantir a privacidade das informações, garantia de continuidade 
no tratamento, aliado à cortesia e habilidade de seu desempe-
nho, inspirando confiança no serviço prestado;
3. Apoio social e autonomia: permitir o acompanhamento de 
pessoas da rede social da usuária do serviço de sua livre es-
colha e ser acompanhada, se assim o desejar, nas consultas e 
atendimentos;
4. Receptividade e Comunicação: o profissional que atende a 
usuária deve ouvir cuidadosamente e fornecer explicações de 
modo que ela possa entender, esclarecendo suas dúvidas e 
prontificando-se em ajudar em suas necessidades;
5. Agilidade, Conveniência: o quanto a usuária está satisfeita 
com a localização da unidade de saúde, e o quanto está satis-
feita com o tempo que espera para ser atendida pelo médico, 
o tempo de duração da consulta e o tempo de espera para ser 
atendida pelo serviço de enfermagem;

6. Ambiente físico/Instalações: o quanto está satisfeita com o 
ambiente e se ele promove acolhimento e conforto e se o local 
de atendimento é digno e adequado;
7. Garantia e continuidade: o quanto está satisfeita com a ga-
rantia do atendimento e sua continuidade, se necessário for;  
8. Qualidade de atendimento: quão satisfeita a usuária está 
com a qualidade do atendimento de um modo geral.  

Foram utilizadas para identificar características pessoais às 
seguintes variáveis: idade, número de filhos, grau de instrução 
e número de vezes que procurou a Unidade de Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação ao grupo etário observa-se que a maioria de mulhe-
res se enquadra na faixa etária de 21 a 40 anos (64%), segui-
da de importante fração de mulheres com idade entre 41 e 60 
anos (18%) e de mulheres jovens com idade entre 10 e 20 anos 
(17%). A pesquisa revela ainda que, a maioria de usuárias en-
trevistadas possuía apenas o ensino médio incompleto (47%). 

No que diz respeito ao número de filhos, 44% responderam 
ter entre dois e três filhos. A população de mulheres atendidas 
nas Unidades Básicas de Saúde é frequentadora assídua, sendo 
que 86% dos atendimentos ocorreram mais de uma vez. Nos re-
sultados encontrados observa-se que 90,8% das entrevistadas se 
preocupam muito com sua saúde, conforme descrito na tabela 1.

No que se refere à localização e acesso às unidades de saú-
de, 59,1% estão satisfeitas com a localização da unidade de 
saúde, conforme descrito na tabela 2. A conveniência e a faci-
lidade em acessar os serviços oferecidos pela unidade de saúde 
identificam humanização e direitos dos usuários1.

Os resultados da pesquisa mostraram que 58,3% das entre-
vistadas estão insatisfeitas com a qualidade do atendimento da 
recepção nas Unidades Básicas de Saúde. Isso compromete à 
dignidade e receptividade no atendimento, como descrito na 
tabela 3.

Segundo o Programa de Humanização, todos devem ser tra-
tados com respeito, consideração e serem bem recebidos nas 
unidades de saúde. Serem examinados e tratados tendo a priva-
cidade e o direito de sigilo das informações sobre sua doença 
respeitadas1,14.

No gráfico 1, se identifica quanto a usuária está satisfei-
ta com a qualidade da consulta médica, sendo que 66% das 
entrevistadas estão satisfeitas. Sabe-se que a satisfação com a 
qualidade do atendimento tem grande importância para que a 
usuária participe e aceite o tratamento. 

Em relação ao atendimento prestado pela equipe de enfer-
magem, 61,2% das entrevistadas mostram-se satisfeitas, 19.3% 
pouco satisfeitas e 5.0% insatisfeitas.

Verifica-se que 49% estão pouco satisfeitas e 25% insatisfei-
tas com a qualidade do atendimento de um modo geral, con-
forme indicado no gráfico 2.

A usuária presta muita atenção na qualidade da relação in-
terpessoal. Tal situação pode ser usada a favor das unidades 
de saúde, otimizando essa relação por meio de atualização e 
capacitação dos recursos humanos que compõem o quadro de 
profissionais15.

Segundo as respondentes, 51.2% estão satisfeitas com a es-
cuta e a conversa entre elas e a equipe de saúde. Durães6 re-
fere que a escuta e o diálogo são importantes na atenção às 
gestantes nas Unidades Básicas de Saúde modelo tradicional, 
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como no modelo Saúde da Família, tornando-se instrumento 
valioso na assistência.

Analisando o tempo médio de espera para ser atendida pelo 
médico, 73% responderam que estão insatisfeitas, referem espe-
rar entre 30 a 60 minutos para serem atendidas, conforme descri-
to no gráfico 3. Segundo o Programa Nacional de Humanização, 
deve-se reduzir as filas e o tempo de espera para o atendimento1.

A demora no atendimento dificulta a vida das respondentes, 
para 66.3% das pesquisadas.

Analisando o tempo médio de cada consulta, verificou-se 
que 82,5% das usuárias responderam que demoraram entre 6 e 
30 minutos. Segundo critérios da Organização Mundial de Saú-
de, o tempo ideal para consulta médica no Serviço Público de 
Saúde é de 15 minutos por paciente, perfazendo 16 pacientes 
a cada 4 horas.

Para serem atendidas pela equipe de enfermagem, 50% das 
usuárias respondeu que o tempo de espera não ultrapassa 10 
minutos, esta prática demonstra interesse da equipe em prestar 
um serviço de qualidade e respeito.

Em relação às Instalações e o ambiente físico, é direito do 
paciente ter acesso à ambiência acolhedora, confortável e 
ter um local digno e adequado para o atendimento1. Os re-
sultados da pesquisa mostraram que 47.9% das entrevistadas 
estão insatisfeitas com o ambiente físico no que diz respeito 
à ventilação, 42.8% respondeu que está satisfeita com o ser-
viço de limpeza, 43.8% está insatisfeita com as condições 
das salas de espera, 33.6% está insatisfeita com as condi-
ções dos bebedouros e 50% está insatisfeita com as condi-
ções dos banheiros. 

O ambiente físico adequado permite experimentar sensações 
de bem-estar ou mal-estar, esse pode ser aconchegante e calo-
roso, ou frio e impessoal. Cuidados com a decoração incluem 
cores leves, móveis adequados, plantas e flores, manter limpe-
za adequada (que nem sempre são observadas nos serviços de 
saúde), promover privacidade, que inclui vedação acústica e 
visual da sala de atendimento, com garantia de continuidade, 
sem interrupção de pessoas ou telefonemas.

Segundo Oliveira15 a limpeza e o ambiente físico adequado 
são facilmente avaliados pelo usuário, essa habilidade da po-

pulação pode ser utilizada a favor da instituição, realizando 
pesquisas regulares. Recomenda-se a pesquisa das condições 
de limpeza e ambiente adequado das unidades de saúde, ativi-
dade que demonstra ao usuário o grau de preocupação que os 
gestores possuem com tais quesitos.

Na avaliação das usuárias entrevistadas, 50,0% delas res-
ponderam sentirem-se seguras em relação aos cuidados ofere-
cidos pelos profissionais de saúde. A confiabilidade é item im-
portante nas práticas de atendimento, e os serviços de saúde 
devem cumprir o que prometem e estar habilitados para reali-
zar estes serviços14.            

Em relação à continuidade no atendimento nas UBSs, 47,9% 
mostrou-se insatisfeita, relatando muita dificuldade em conse-
guir novos agendamentos para consultas e dificuldades para re-
alizar exames especializados, como ultrassonografias.  

Verificou-se que 66,3% das entrevistadas responderam que 
estão satisfeitas com a comunicação entre usuárias/equipe de 
saúde. O fornecimento de explicações esclarecendo dúvidas 
sobre os cuidados e/ou tratamentos demonstram que comu-
nicação adequada é fator importante como requisito para um 
atendimento digno e humanizado.

CONCLUSÂO
Identificou-se que a assistência prestada, não satisfaz integral-
mente as necessidades das usuárias, dentro dos preceitos da 
humanização, tais como: dignidade, receptividade, agilidade, 
conveniência, garantia, e continuidade de atendimento.

Por sua vez, a qualidade da assistência prestada pelo médi-
co e equipe de enfermagem foi considerada satisfatória pelas 
respondentes, bem como a comunicação equipe/usuária e o 
apoio social. 

A relação interpessoal entre profissionais e usuárias foi per-
cebida como negativa, dentro dos preceitos de dignidade e re-
ceptividade da humanização.

Os resultados obtidos neste estudo visaram oferecer sub-
sídios para melhoria do relacionamento entre profissionais e 
usuários, apontando os nós críticos que obstaculizam a exce-
lência da assistência prestada pela atual prática dos serviços 
públicos de saúde.                   


