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Há onze anos a Política Nacional de Humanização foi instituída como estratégia de
transformações nas práticas de produção de saúde no SUS. Com a entrada maciça de
psicólogos no campo das políticas públicas, com destaque à atuação em saúde coletiva, o
tema da humanização tem se tornado cada vez mais permeável às contribuições teóricas e
técnicas da psicologia. As publicações científicas no campo da saúde posteriores à instituição
da PNH contribuem para as discussões acerca dos sentidos que o termo humanização possa
ter.
De maneira sintética, os valores que norteiam a PNH são a autonomia, o protagonismo
dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários,
construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão. A própria
política traz como desafio a ampliação do acesso aos serviços de saúde, coresponsabilizando
trabalhadores, gestores e usuários, como também a superação da cultura sanitária e biomédica
e o fortalecimento da concepção de saúde como produção socia l, econômica e cultural.
(Brasil, 2008)
Benevides e Passos, (2005) apontam que a humanização foi um termo anunciado
desde a XI Conferência Nacional de Saúde em 2000, e os discursos concernentes à
humanização estavam relacionados à falência do modelo do SUS e a busca por respostas à
crise na saúde brasileira. Neste termo, estavam instituídas as reivindicações dos usuários e de
alguns trabalhadores, como também sua banalização e crítica da maioria dos gestores e
profissionais de saúde.

A humanização estava relacionada com o voluntarismo,

assistencialismo, paternalismo e tecnicismo, sustentado pela racionalidade administrativa e na
qualidade total. (Benevides e Passos, 2005)
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Apesar da elaboração da política pública que auxiliou na definição do termo
humanização na assistência à saúde, podemos considerar que há diferentes definições
dependendo de onde aparece e de como é aplicado, ganhando caráter polissêmico que pode
traduzir-se em práticas diversas.
A respeito das diferentes práticas que podem emergir da humanização, Benevides e
Passos, (2005) chamam a atenção para o caráter sintomático do conceito de humanização.
Como conceito-sintoma, os autores consideram a instituição da humanização como um risco
de paralisação e reprodução de sentidos, reduzindo o movimento que produz mudança.
Benevides e Passos, (2005) pontuam a partir disto o desafio metodológico que se
apresenta à humanização. Apesar de se orientar pelos princípios estabelecidos na política, há
um compromisso com o modo de se fazer na prática. Partindo da concepção de que a
construção de políticas se conecta com os movimentos coletivos, a humanização pode tornarse conceito-experiência quando se afirma enquanto movimento que: “descreve, intervém e
produz a realidade nos convocando para mantermos vivo o movimento a partir do qual o SUS
se consolida como política pública, política de todos, política para qualquer um, política
comum.” (p. 393)
É com base nesta implicação política de manter a humanização em mo vimento que
pode transformar as práticas em saúde, que, através desta revisão sistematizada de literatura,
busquei compreender: “De que modo a PNH tem sido discutida pela literatura científica
nacional, e de que maneira as discussões articulam as participações de profissionais e usuários
no processo de humanização do cuidado?”
As bases de dados que utilizei foram SciELO (Scientific Electronic Library Online),
LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em ciências da saúde), BDENF (Base de
dados da enfermagem), Coleciona SUS, Index psi periódicos técnico-científicos, LIS
(Localizador de Informação em Saúde), SES-SP (Instituto de saúde) e Cid Saúde. Foram
selecionados os seguintes descritores do assunto: “Humanização” e “Humanização da
Assistência”. A busca nestas bases de dados resultou em 1150 publicações.
Os critérios de inclusão para esta pesquisa foram definidos como: (a) ser trabalho
teórico e (b) tratar especificamente do tema da humanização. A análise dos títulos permitiu a
identificação de 108 trabalhos que correspondiam em seu enunciado com os critérios de
inclusão definidos. Em uma segunda etapa de seleção de artigos, realizei a leitura dos resumos
e identifiquei 31 estudos para a análise na íntegra. Dos 31 artigos lidos na íntegra 9 foram
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excluídos por se tratarem de relatos de experiência e de documentos que revisam e reafirmam
algumas diretrizes da PNH, sendo assim, 22 foram utilizadas para compor o debate a respeito
de como a literatura científica tem discutido a PNH.
Para organizar o material e integrar os principais conceitos presentes nos artigos que
discutem a humanização, os artigos foram sintetizados e lidos novamente, dessa vez,
buscando inferências e interpretações que pudessem categorizar seus conteúdos. Após a
leitura, elenquei três categorias para análise dos artigos selecionados: Como a PNH é
caracterizada; como os profissionais de saúde estão descritos e como os usuários estão
descritos nos artigos.
Como resultados deste estudo, compreendemos que a PNH é tida como movimento
instituinte que critica as marcas identitárias do modelo biomédico, produzindo um debate
sobre a ética do cuidado, a importância da comunicação e do diálogo para projetos
terapêuticos comprometidos com os direitos dos usuários. (Mota, Martins e Véras, 2006;
Deslandes, e Mitre, 2009; Santos, Barros e Gomes, 2009; Ceccim, e Merhy, 2009; Pasche,
2009 e Goulart e Chiari, 2010)
Rego et al, (2008); Demétrio et al, (2011); Silva et al, (2013); De Marco et al, (2013) e
Almeida, (2014) concordam que a assistência humanizada se dá quando a construção de uma
nova cultura de atendimento se baseia na democratização das relações, na comunicação, no
vínculo de confiança entre médico e paciente em uma relação personalizada, na garantia dos
direitos coletivos e individuais, respeito, reciprocidade e na inclusão do ensino de técnicas de
comunicação durante a formação dos profissionais de saúde.
Esta ultima caracterização da humanização nos direciona para a segunda categoria de
análise dos artigos que corresponde a como os profissionais de saúde são descritos pelos
autores. A formação biomédica do profissional é elencada como uma das responsáveis pela
desumanização das práticas de saúde, sendo necessária uma transformação na formação que
articule eficiência técnica e postura ética. (Demétrio et al, 2011; Barbosa et al, 2013)
Diante dessas citações, percebemos que os profissionais são vistos por alguns autores
como responsáveis pela desumanização e também pela humanização, o outro pólo desta
caracterização é vitimização dos profissionais, descritos como submissos aos processos de
trabalho mecanizados, fragilizados pelo conviver contínuo com a dor, sofrimento, morte e
miséria.
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Em meio a esses pólos de culpabilização e vitimização dos profissionais de saúde que
interferem nos processos de humanização, estão os autores que criticam esta visão,
problematizando aspectos sociais que influem em uma lógica de competitividade e
individualismo. (Silva et al, 2013)
Assim como os profissionais, os usuários também são descritos de forma polarizada,
ora como dominado, ora como dominador: “em alguns trabalhos, o paciente é descrito como
vítima de imposição de normas e rotinas que desrespeitam sua singularidade, enquanto que
em outros, ele é considerado como aquele que merece ser esclarecido de seus direitos, para
reivindicá- los perante os profissionais.” (Silva et al, 2013 p. 845)
Este estudo nos ajuda a compreender que os autores que consideram a humanização
como uma habilidade emocional dos profissionais de saúde, que emerge da natureza humana
ou dos valores morais, contribuem com a legitimação dos discursos assistencialistas e
paternalistas nas práticas do cuidado.
Os autores que optam pelo discurso econômico-social para explicar a impossibilidade
dos profissionais humanizarem as práticas de saúde, cristalizam a possibilidade de construir a
humanização enquanto política que se conecta com os movimentos coletivos.
O argumento que defendo, portanto, se relaciona com o fomento das discussões sobre
humanização, revisão de conceitos estáveis e naturalizantes, para que os riscos de paralisação
e reprodução de sentidos que reduzem o movimento que produz mudança nas práticas de
saúde sejam superados.
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