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Os hospitais vem discutindo a Humanização Hospitalar, principalmente a partir de
2004, com o intuito de prestar assistência mais qualificada diante das diretrizes do
Sistema Único de Saúde(SUS). Nesse sentido, este trabalho propôs a Identificar
conhecimentos, comportamentos e atitudes da equipe de enfermagem que atua em
uma UTI geral no que se refere ao cuidado humanizado; e teve como objetivos
específicos: realizar um questionário prévio sobre Humanização; observar os
cuidados realizados pelos funcionários de uma terapia intensiva nos períodos
matutino, vespertino e noturno; elencar os problemas observados nesses períodos
que dizem respeito à necessidade de um cuidado humanizado. Trata-se de um estudo
descritivo exploratório, com abordagem quali-quantitativa, realizado na UTI de um
hospital geral, com os 22 profissionais de enfermagem que atuam em quatro turnos:
matutino, vespertino e dois turnos noturno, por meio de um questionário semiestruturado e de observação sistemática. Os dados levantados apontam maioria do
sexo feminino, está formado entre 1 e 5 anos, atua em UTI também entre 1 e 5 anos.
As categorias que emergiram foram: Atenção ao ser humano em detrimento da; A
prática do cuidado; Necessidade de valorização dos funcionários para melhor cuidado
humanizado; e Dificuldades para o cuidado humanizado. Ressalta-se a importância
da continuidade deste estudo, envolvendo funcionários e gestores para a
implementação do cuidado humanizado em busca da excelência da assistência.

Palavra Chave: Humanização, UTI, Enfermagem

 C
Hospitals have been discussing the Humanization hospital, mostly from 2004, in order
to provide more qualified assistance on the guidelines of SUS. In this sense, this study
aimed to identify knowledge, behaviors and attitudes of the nursing team working in a
general ICU with regard to humane care; and had the following objectives: conduct a
preliminary questionnaire on Humanization; observe the care provided by the staff of
intensive care in the morning, afternoon and night shifts; list the problems observed in
these periods relate to the need of a humanized care. This is an exploratory descriptive
study with qualitative and quantitative approach, performed in the ICU of a general
hospital with 22 nursing professionals who work in four shifts: morning, afternoon and
two night shifts, through a questionnaire semi structured and systematic observation.
The data collected indicate mostly female, is formed between 1 and 5 years old and is
in ICU also between 1 and 5 years. The categories that emerged were: Attention to the
human being to the detriment of; The practice of care; valuation need for employees
to better humanized care; and difficulties for humanized care. It emphasizes the
importance of continuing this study, involving employees and managers for the
implementation of humanized care in search of care excellence.

Keywords: Humanization, ICU, Nursing
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As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são setores dos hospitais destinados
ao atendimento de pacientes que necessitam de acompanhamento, monitoramento e
cuidado de forma contínua e rigorosa, geralmente determinado pelas condições
clínicas do paciente (SOUZA, 2010).
Nesse ambiente de monitores, sinalizações sonoras, atenção contínua dos
profissionais a qualquer alteração clínica do paciente para intervenção imediata, que
a equipe de saúde e de cuidado intensivo interage, alternando momentos de alegrias
e tristezas, realizações e estresse (SOUZA, 2010).
Neste sentido, o estresse do ambiente e dos profissionais pode interferir na
execução de um atendimento e cuidado mais técnico, burocrático e nem sempre
humanizado. Desta forma, a humanização é um tema que vem sendo muito abordado,
embora pouco observado e executado pelos profissionais da área da saúde, inclusive
profissionais de Unidades de Terapia Intensiva (CAMPONOGARA, SANTOS e
SEIFFERT, 2011).
O paciente de cuidado intensivo torna-se isolado da família e ambiente em que
fazia parte, por este motivo a ansiedade, a angústia, a impaciência e a falta de
compreensão tornam-se rotina desta nova etapa da vida (ERLICHAMN, ANDREOLI e
KNOBEL, 2008).
A equipe de enfermagem deve manter o paciente de cuidado intensivo sobre a
rotina da qual ele fará parte enquanto precisar destes cuidados, pois a falta de
informação, por parte do paciente e família, leva a um pré-julgamento de que o
paciente de UTI é aquele que não tem chances de viver; mas ao contrário disso, ele
está na UTI porque existem chances de sobrevida indiferente da criticidade do caso,
e os cuidados ali são realizados de forma intensiva, ou seja, o paciente é assistido 24
de forma integral (ERLICHAMN, ANDREOLI e KNOBEL, 2008).
Portanto, se o cuidado nesta Unidade é um cuidado intensivo, automaticamente
exige uma relação mais humana entre o profissional e o paciente , ou seja, um cuidado
humanizado (ERLICHAMN, ANDREOLI e KNOBEL, 2008).
Observando-se que a humanização deve ser oferecida pela instituição e seus
profissionais ao paciente, o Ministério da Saúde implantou no ano de 2003 a Política
Nacional de Humanização (PNH), a qual juntamente com a integralidade, equidade e

!(s#  ! ''# "!#  sss) e asseguram as diretrizes
do Sistema Único de Saúde do País (BRASIL, 2013).
Deste modo, a Humanização propõe um diálogo entre paciente, familiar e
profissional, onde haja uma troca de saberes cujo foco principal é a produção de
saúde, sendo a cidadania em primeiro lugar. A PNH permite assistir o paciente como
ser humano, levando em consideração suas angústias, medos, anseio, ansiedades,
desconhecimento sobre processo de recuperação e reabilitação de sua saúde, e não
medir esforços para que este paciente se sinta bem, para que ele melhore, pois, a
saúde e bem-estar do paciente tem valor inestimável (BRASIL, 2013).
Humanização é tratar o paciente com respeito, entender que ele é único
enquanto ser humano, que por estar naquele momento enfermo, não significa que a
vida deixada lá fora por motivo maior não lhe diga respeito. Necessitamos entender
que este paciente, tem seus medos, suas dores, religião etc., que devem ser
respeitadas e promover que sejam praticadas (BRASIL, 2013).
Pensar no que é humanizar nos remetemos a Lucas (1990 P.27).
Humanizar é semear o amor, é cumprir o mandamento deixado na Bíblia
Sagrada, que diz: Amar ao próximo como a ti mesmo; quando nesse sublime
ensinamento refletirmos por alguns segundos, conseguiremos nos colocar no
lugar do outro, assim só faremos ao próximo o que gostaríamos que nos fosse
feito.
exemplo disso é uma reportagem publicada na Revista Veja, da Editora Abril,
em 10 de maio de 1995. Esta reportagem falava do sofrimento dos pacientes
e tinha como título “UTI Corredor da Vida ou da Morte”. Esta reportagem
abalou o meio da saúde. Lideranças da Medicina Intensiva se manifestaram
nos quatro cantos do país e todos intensionavam minimizar os exageros ou
distorções de interpretações que reportagens como esta costumam causar
(RESENDE 2016 P. 5).
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Humanização segundo AMIB (2004) é:

(...) é um processo vivencial que permeia toda a atividade do local e das
pessoas que ali trabalham, dando ao paciente o tratamento que merece como
pessoa humana, dentro das circunstancias peculiares em que cada um se
encontra (AMIB, 2004, p. 01).

Os profissionais que observam e interagem atentamente com o paciente
conseguem identificar e compreender as suas expressões faciais e físicas, como por
exemplo, de estar assustado, angustiado, alegre ou triste. Entre esses profissionais
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assistência com ética e humanizada (SILVA, 2003).
O enfermeiro tem um papel fundamental de avaliação em relação ao paciente
quanto ao profissional que faz parte de sua equipe. É ele quem coordena a equipe,
com responsabilidade, habilidade e agilidade no restabelecimento do processo de
doença/saúde dos pacientes que são assistidos. Ainda é responsável pelo exame
físico, condutas na admissão do paciente, tomadas de decisões juntamente com o
médico e alguns procedimentos que são privativos ao enfermeiro; atividades estas
que proporcionarão a orientação, ajustes e melhora da qualidade do cuidado prestado
(VARGAS e BRAGA, 2006).
Durante a vida profissional como técnica de enfermagem em uma UTI geral
pude constatar que muitas vezes o cuidado torna-se prioritariamente mecanizado,
automático, valorizando pouco o ser humano que ali recebe os cuidados.
Posteriormente a vivência como acadêmica do Curso de Graduação em
Enfermagem que me fez perceber a importância do enfermeiro na condução da equipe
para a realização de cuidados humanizados.
O avanço do uso das novas tecnologias nas Unidades de Terapia Intensiva, o
número reduzido de profissionais nas instituições de saúde, a tensão emocional do
ambiente de cuidado, e a falta de informação a respeito da política de humanização
podem contribuir para a mecanização dos procedimentos realizados ao paciente.
Os profissionais de hoje, na maioria das vezes, simplesmente ignoram o fato
de que uma vida está em suas mãos e esquecem gestos simples como, por exemplo:
dar atenção, comunicar procedimentos, pedir licença, manter a privacidade do
paciente em alguns procedimentos, respeitar a condição do paciente evitando
comentários desnecessários, diminuir tom de voz e ruídos, ou até mesmo proferir um
simples bom dia. Com base nessas observações, surgiu o questionamento: quais os
conhecimentos, comportamentos e atitudes da equipe de enfermagem de uma UTI
geral sobre o cuidado humanizado?
Ao receber um cuidado humanizado, o paciente sente-se inserido ao ambiente
no qual faz parte no momento, compreende e adere com maior facilidade ao seu
tratamento, recebe a atenção que necessita visto que a família está impossibilitada de
lhe oferecer neste período, a sua recuperação pode tornar-se mais rápida e seu tempo
de internação menor (BRASIL, 2013).

São os autores Erlichamn, Andreoli e KnobeL, (2008 P. 89) que oportunizam a
seguinte reflexão sobre essa questão:
O cuidado humanizado faz com que a sociedade também consiga
compreender que a UTI não é o lugar onde os casos críticos entram
apenas para morrer, e sim para receber um cuidado intensivo
humanizado, e que as chances de recuperação e reinserção no meio
social.

Além do paciente e da sociedade, a instituição também ganha com essa
proposta, pois o tempo de internação diminui, a satisfação do cliente/paciente/familiar
é garantida, devido a recuperação ser mais rápida, os gastos com o seu tratamento
também serão menores, e este atendimento humanizado cria um elo de confiança e
responsabilidade entre a instituição e população que necessita dos seus serviços
(BRASIL,2013).
Para responder ao questionamento deste estudo, foi elaborado o seguinte
objetivo geral: Identificar conhecimentos, comportamentos e atitudes da equipe de
enfermagem que atua em uma UTI geral no que se refere ao cuidado humanizado. E
para auxiliar o processo de investigação, os seguintes objetivos específicos: realizar
um questionário prévio sobre Humanização; observar os cuidados realizados pelos
funcionários de uma terapia intensiva nos períodos matutino, vespertino e noturno;
elencar os problemas observados nesses períodos que dizem respeito à necessidade
de um cuidado humanizado.

G*   M
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

HII Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Podemos considerar que é recente a implantação das UTI equipadas para
salvar muitas vidas através dos recursos físicos, estruturais e humanos existentes nos
hospitais.

Segundo Figueiredo, Silva e Silva, (2003, p.02).
As Unidades de terapia intensiva tiveram origem na década de 1960, mais
precisamente durante a guerra do Vietnã, quando os soldados feridos e em
estado crítico precisavam de um atendimento rápido e eficiente para que não
tivessem a saúde mais prejudicada e corressem risco de morrer. Hoje, com
quase meio século de existência, essas unidades tiveram e ainda têm grande
percussão dentro das instituições hospitalares, e vêm desde então
acompanhando as evoluções técnico-científicas, sobretudo, os avanços na
área de biotecnologia.

É Importante salientar que os pacientes que necessitam de tratamento dentro
de uma UTI são pacientes com chances de sobrevida, isso significa o contrário do que
ouvimos de muitos familiares que seu ente querido vai para morrer (ERLICHAMN,
ANDREOLI e KNOBEL, 2008).
As UTIs são unidades que possuem rotinas diferenciadas das demais unidades
hospitalares com horários de visitas restritos, sendo que o paciente possui um contato
maior com a equipe profissionais que ali atuam, principalmente com a equipe da
enfermagem, tornando-se dependente dessa equipe para as atividades fisiológica em
período ininterrupto.
Além dos serviços médicos, enfermagem, fisioterapia e nutrição, cada UTI
contém uma estrutura física e possui materiais, monitores e equipamentos que são
utilizados para que o cuidado ao paciente seja contínuo e de qualidade. O paciente
internado na UTI permanece em contato com este ambiente muitas vezes
desconhecido, e pelo estado de saúde em que se encontra fica restrito em leitos
individuais.

J&! 1- Box com Leito de UTI

Fonte: (Hospital, 2016)

Além dos leitos individuais algumas condições clínicas exigem o isolamento do
paciente, isso faz com que o sentimento de solidão aflore entre outros como
insegurança, medo e desconfiança, principalmente se o paciente estiver acordado e
consciente. Os leitos de isolamento estão na UTI, mesmo assim são separados por
barreiras físicas, como por exemplo, placas de vidro, onde o paciente e os monitores
podem ser visualizados pelo profissional. (FIGUEIREDO, SILVA E SILVA, 2009).
No que se refere à localização da UTI, esta deve estar mais próxima do Centro
Cirúrgico, facilitando o deslocamento do paciente da UTI, e vice e versa, assim podese garantir a segurança visando à estabilidade hemodinâmica deste paciente, durante
esse transporte. (FIGUEIREDO; SILVA E SILVA, 2009).
Toda a planta física é regida por uma normativa chamada RDC50. Os leitos
são divididos por boxe individuais onde o paciente permanece sozinho durante a
internação nesse setor.
Os leitos das UTI’s devem ser de ampla observação por parte de todos os
profissionais que compõem a equipe multiprofissional, e principalmente, visualizada
pelos profissionais da Enfermagem. O Posto da Enfermagem deve ser construído em
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esta ilha, círculo semicírculo, conforme imagem ilustrativa a seguir.

Figura 2- Box com Leito de UTI

Fonte: (Hospital, 2016)

Os monitores alarmam conforme o ajuste evidenciando alteração de sinais
fisiológicos gerais deste paciente, toda a monitorização está em contado com o corpo
do paciente, a abraçadeira quando inflada em braço, causa-lhe certo desconforto, o
oxímetro, permanece em seus dedos, realizando um rodízio para não lesionar suas
digitais, os batimentos são verificados pelos eletrodos colocados no tórax, e todos
estes dispositivos estão conectados ao monitor que fica na cabeceira do leito do
paciente (FIGUEIREDO; SILVA E SILVA, 2009).
Todo paciente precisa ser medicado, examinado, e para que isso aconteça de
forma segura e eficaz, o paciente fica sob o cuidado da equipe, na qual na maioria
das vezes ele não os conhece (DA SILVA, 2003).
No que se refere à medicação, esta é infundida no paciente através de um
acesso que é realizado por um procedimento invasivo, sendo ministrada através de
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infusoras, as quais produzem aviso sonoro, quando sua programação

termina.
A equipe de enfermagem necessita manusear este paciente para que se possa
realizar os cuidados básicos de higiene e conforto, compete ao médico e ao
enfermeiro realizar o exame físico, exames serão coletados diariamente, e se houver
intercorrência, alguns procedimentos serão repetidos (FIGUEIREDO; SILVA E SILVA,
2003).
Toda UTI possui protocolos e rotina, os quais devem ser seguidos para o
desenvolvimento das práticas assistenciais de enfermagem, os protocolos garantem
a realização da técnica de acordo a realidade de cada UTI, e sempre priorizando a
estabilidade do paciente. Podemos citar alguns destes protocolos como por ex.:
Protocolo para passagem de sonda vesical de demora, curativos, sondagem
nasogástrica, acesso central (FIGUEIREDO; SILVA E SILVA, 2003).
A rotina é diferenciada mediante a necessidade de todas as UTI’s, nela estão
inclusas medidas de higiene e conforto, como banho de leito com dias alternados para
lavar cabelos, tricotomia facial, sentar em poltronas, horário das prescrições médicas
etc. Em cada período da equipe de enfermagem realiza-se a continuidade do cuidado,
o banho pode ser realizado no período matutino, os exames radiológicos serão
realizados no meio da manhã, a coleta de gasometrias será às seis horas da tarde,
exceto na admissão, ou em intercorrências, o médico pode examinar logo após o
banho, são adaptações de rotinas que visam melhor atender o paciente, e permitir que
exista dentro de tantas tarefas, um horário de descanso e repouso, para que o quadro
clínico apresente-se satisfatórios níveis de melhora (FIGUEIREDO; SILVA E SILVA,
2003).

São estes autores (Figueiredo; Silva e Silva, 2003 p.21) que nos apresentam a
relação de profissionais atuantes na UTI:
A equipe multiprofissional é indispensável dentro da UTI, pois ela estará
trocando informações sobre o paciente e seu estado, também estará
ajustando medidas, que venham a acrescentar no tratamento e recuperação
desse paciente. Essa equipe é formada por Médico Intensivista, enfermeiro
coordenador, enfermeiro assistencial, técnicos de enfermagem,
fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, funcionário da sanificação exclusivo
da UTI.
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o papel em benefício do

paciente, a troca dos saberes é fundamental para a evolução da melhora do quadro
desse paciente. Essa equipe está em contato diário com o paciente onde a possível
sensação de solidão e abandono irá existir.
O estresse da separação do paciente com os familiares por motivo do
tratamento favorece a vulnerabilidade emocional além do desconhecimento do
funcionamento de uma UTI. O profissional que estiver à frente de todo esse processo
deve compreender essa situação e buscar esclarecer maioria das dúvidas do paciente
e familiares de forma mais clara e objetiva (SILVA, CHERNICHARO e SILVA, 2012).

HIH A Prática da Equipe de Enfermagem na UTI
A Enfermagem é a arte de cuidar, devendo estar embasada no conhecimento
científico, tecnológico, teórico, empírico, esse conhecimento vem acumulando-se no
decorrer da história da Enfermagem (VARGAS; BRAGA, 2006).
Em vídeo assistido como parte deste referencial, Florence nos relata em sua
história que recebeu um chamado divino, pelo qual, não se preocupou com a família,
com quanto ganharia, mas pelo contrário, abriu seu coração e sua mente, não apenas
para lutar por momentos melhores para quem necessitava de cuidado, mas sim para
ficar como exemplo a todos de que somos capazes de atos e atitudes, que
revolucionam, para melhor, a vida de muitos. Ainda nos mostra que é um dever nosso,
enquanto

profissionais

da

área

da

saúde,

humanizar

o

tratamento,

independentemente das ferramentas que nos sãos oferecidas. Afirmando que quando
se tem vontade de lutar, tudo se torna possível, sendo necessário ter consciência de
que uma vida não tem preço, que cada indivíduo é único enquanto pessoa. Ensinanos a saber respeitar os espaços, e ao mesmo tempo utilizar este espaço como meio
para a realização do nosso trabalho (SILVA, 2012).
Deste modo, é da competência do enfermeiro a avaliação da assistência
prestada ao paciente, e que as próximas decisões e condutas a serem adotadas
dependem desta avaliação. Portanto, se no decorrer do cuidado prestado houver
falhas em uma decisão do enfermeiro, poderão ter consequências leves a graves na
condição clínica do paciente. Por isso o enfermeiro que atua UTI, necessita de
conhecimento profundo a respeito das doenças enquanto processo mórbido e suas
consequências; da capacidade de avaliação das necessidades humanas básicas do
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estabelecidas, e ainda, com qualidade.

Segundo Vargas e Braga, (2006 p.02).
O trabalho em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) é complexo e intenso,
devendo o enfermeiro estar preparado para a qualquer momento, atender
pacientes com alterações hemodinâmicas importantes, as quais requerem
conhecimento específico e grande habilidade para tomar decisões e
implementá-las em tempo hábil. Desta forma, pode-se supor que o enfermeiro
desempenha importante papel no âmbito da Unidade de Terapia Intensiva.

Para contribuir na qualidade dessa assistência, é necessária a utilização de
normas e rotinas, bem como protocolos que garantam controle e segurança do
cuidado. Entretanto, devem ser utilizados de forma individualizada e contínua,
evitando-se o mecanicismo na profissão.
A UTI como já falamos é setor fechado, onde o acesso de pessoas estranhas
é restrito, ou seja, permanecem no setor os profissionais da saúde, podendo estar
transitando apenas as pessoas que realmente necessitam passar por ali, desse modo,
a visita na UTI, com horário restrito, mesmo que a Política nacional de humanização
venha nos alertar que a presença de um familiar faz grande diferença na recuperação
do paciente.
Um ambiente onde procedimentos invasivos e não invasivos são realizados
quase que diariamente, passagem de sondas nasogástricas, sondas vesicais,
intubação do paciente, passagem de cateter venoso central, punção de tórax de
emergência, são procedimentos invasivos, em que o paciente permanece nas mãos
de toda a equipe profissional em que ali atua.
No entanto não podemos esquecer que são seres humanos que não optaram
por estar ali, e passar por todos os procedimentos necessários para salvar a sua vida.
Porém temos que ser capazes de realizar a todos os pacientes um cuidado
humanizado.
Portanto, toda UTI deve conter normas, rotinas e protocolos, que mantém o
bom andamento da assistência prestada, garantindo ao paciente a melhor conduta no
momento, para que sua recuperação seja a mais rápida possível. A admissão do
paciente é feita de forma segura, observando o seu estado, e avaliando suas
condições clínicas, onde o este é devidamente monitorizado, e são coletados os
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exemplo intubação, acesso central, etc., procedimentos de enfermagem, sondagem
vesical, sondagem nasogátrica e instalação de drogas.
As UTI possuem rotinas para banho, que deve ser realizado uma vez ao dia no
mínimo, e se necessário, o banho inclui lavagem de cabelos, tricotomia facial, higiene
de olhos ouvidos nariz, higiene íntima, hidratação da pele e medidas de conforto.
O paciente entubado ou traqueostomizado, necessita de aspiração oro
traqueal, ou traqueal e realização da higiene bucal, que é uma forma de prevenção de
broncopneumonias. Exames de RX são realizados no leito e exames tomográficos,
quando o paciente é deslocado com todo cuidado e segurança até o setor onde serão
realizados.
Os pacientes receberão visitantes conforme a norma de cada instituição, os
familiares terão direito de receber um boletim diário do estado do paciente, que será
repassado através de uma visita do médico intensivista, ou por telefone.
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), tem um papel muito
importante no controle das infecções, disponibilizando normas, as quais são aderidas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como vencimentos de
equipamentos, curativos, orientações sobre lavagem das mãos, uso de Equipamentos
de Proteção Individual (EPIS), lembrando que estamos cuidando da nossa saúde para
preservar a saúde do nosso paciente.
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC-07), preconiza para cada 10 leitos
um médico intensivista, um enfermeiro assistencial a cada turno , e um enfermeiro
coordenador com especialidade, para cada dois pacientes um técnico de
Enfermagem, e para serviços de apoio assistencial um técnico de enfermagem para
cada turno , um fisioterapeuta a cada turno, auxiliar administrativo exclusivo da
unidade, profissional da higienização exclusivo a cada turno, materiais e
equipamentos para cada leito garantido a segurança do paciente, e uso de EPIS.
Serviços de nutrição enteral e parenteral, nutricionista, psicóloga, fonoaudióloga,
fisioterapeuta, entre outros (MELLO, 2010).

HIR Política Nacional de Humanização (PNH)
A questão da Humanização Hospitalar se coloca atualmente como uma
necessidade imediata de transformação da assistência ao paciente e família. Há
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Atualmente, faz-se necessário discutir a qualidade dessa assistência, não somente da
qualidade da estrutura física, equipamentos, mas também da qualidade dos serviços
prestados, dos recursos humanos, e, recentemente, da qualidade de vida no trabalho,
ambiente de trabalho. Desta forma, dois públicos fundamentais estão envolvidos na
Humanização: os servidores, os funcionários e as pessoas, família que recebem a
assistência.
No ano de 2000, o ministro José Serra teve a iniciativa de convidar os
profissionais da área da saúde mental, com intuito de elaborar um trabalho voltado á
humanização na assistência hospitalar, o resultado desse trabalho é a construção de
um comitê técnico que elaborou o Programa Nacional de Humanização Hospitalar que
foi implementado através de um projeto piloto (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001).
Este projeto piloto foi aplicado em 10 hospitais da rede pública em variadas
regiões do Brasil, com condições socioculturais diferenciadas, que possuem
diferentes portes, perfis de serviços e modelos de gestão. (MINISTÉRIO DA SAÚDE
2001).
O Projeto piloto preconizava como público alvo, Secretarias estaduais e
Municipais da Saúde e Hospitais da rede Pública de Saúde do Brasil (MINISTÉRIO
DA SAÚDE 2001).
O conhecimento que foi produzido durante os meses de trabalho, na realização
deste projeto, resultou em material para reflexão e análise que proporcionou uma base
sólida para a elaboração do Programa Nacional de Humanização (MINISTÉRIO DA
SAÚDE 2001).
Entretanto, a Rede Nacional de Humanização foi criada no segundo semestre
de 2001, mediante atribuição do Comitê Técnico de humanização, Grupos de
Multiplicadores, Secretarias de Saúde, Grupos de Trabalho Hospitalar. Esta rede
possibilita a troca de experiência e ideias garantindo assim o apoio necessário a cada
iniciativa, proporcionando consolidação do trabalho de humanização desenvolvido em
cada localidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001).
A construção da Rede de Humanização é gradual e está dividida em três níveis;
presencial, eletrônica (WEB) audiovisual (não eletrônica). O comitê Técnico de
Humanização, os grupos de multiplicadores de Humanização Hospitalar (Secretarias
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capacitadores do Ministério da Saúde) e pelos grupos de trabalho de humanização
hospitalar e Site de Humanização hospitalar, são instâncias onde a construção dessa
rede idealize.
Em 2001, a humanização pela primeira vez aparece no nome de um Programa:
Programa Nacional de Humanização do Atendimento Hospitalar (PNHAH). O PNHAH
visava melhorar a qualidade do atendimento hospitalar, através de ações que dava,
ênfase à melhora da assistência, focando principalmente as relações entre
usuários/pacientes e profissionais da área da saúde.
O Ministério da Saúde observa que dentre tantas políticas de saúde, e com a
experiência exitosa do PNHAH, existe a necessidade de cria-se e colocar em prática,
a política nacional de humanização, que teoricamente é vitalizada com estratégias,
que farão gestores repensarem o seu verdadeiro papel, profissionais e usuários, e
politicamente falando é uma organização que tem só acrescentar no âmbito saúdedoença vice e versa (HUMANIZA SUS 2004).

A Política Nacional de Humanização Hospitalar (PNHH), propunha dois níveis
crescentes para esta adesão:
Parâmetros para o nível B:
Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de
trabalho definido; Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade
hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante.
Mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários. Mecanismos de
escuta para a população e os trabalhadores. Equipe multiprofissional
(minimamente com médico e enfermeiro) de atenção à saúde para
seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para
atendimento à família e/ou à sua rede social. Existência de mecanismos de
desospitalização, visando a alternativas às práticas hospitalares, como as de
cuidados domiciliares. Garantia de continuidade de assistência com sistema
de referência e contra-referência(CARTILHA PNH BRASÍLIA 2006 P.8).
Parâmetros para o nível A:
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho
implantado. Garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante
e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as
peculiaridades das necessidades do acompanhante. Ouvidoria em
funcionamento.Equipe multiprofissional (minimamente com médico e enfermeiro) de atenção à saúde para seguimento dos pacientes internados e
com horário pactuado para atendimento à família e/ou à sua rede
social.Existência de mecanismos de desospitalização, visando a alternativas
às práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares. Garantia de
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e contrareferência.Conselho gestor local com funcionamento adequado. Existência
de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso (prontoatendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e
terapia). Plano de educação permanente para trabalhadores com temas de
humanização em implementação (CARTILHA PNH BRASÍLIA 2006 P.9).

A implementação da PNHH oportunizaria o usuário/paciente satisfeito com o
resultado do seu processo doença-saúde, a gestão interagindo com profissionais, e
usuários, troca de saberes que vem acrescentar no conhecimento de todos os que ali
prestam o cuidado ao paciente, a atenção é voltada para cada vez mais melhorar a
escuta, o cuidado, o olhar ao paciente, o profissional, qualificado, valorizado,
vencendo desafios proposto através de projetos, e estratégias. (HUMANIZA SUS
2004).
Desde então, a humanização avançou em outras instâncias do Sistema Único
de Saúde (SUS), e transforma-se na Política Nacional de Humanização (PNH), que
entende a necessidade de valorização dos diferentes sujeitos – usuários/pacientes,
trabalhadores e gestores, implicados no processo de produção de saúde. Valorizar os
sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação de sua capacidade de
transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada, da
criação de vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de gestão e de
produção de saúde (HUMANIZASUS, 2004).
Quando olhamos para o paciente entendo que ele é único, e que tem seus
valores específicos, que existe uma família na qual tem seus próprios conhecimentos
e necessidades, onde a autonomia dessa família e paciente deve ser respeitada,
juntamente com sua privacidade, neste âmbito de entendimento conseguimos prestar
um cuidado humanizado.
Quando sabemos observar, ouvir e falar, temos um sucesso recíproco, por
parte do paciente, e temos a partir disso um tratamento excelente e uma satisfação
do paciente favorável. (HUMANIZA SUS 2004).
Fazer com que o paciente sinta-se importante é um dever do profissional da
saúde, chamá-lo pelo nome, cumprimentar sabendo usar as palavras, como exemplo,
“Hoje o senhor ou a senhora está melhor que ontem”, “Qual o seu nome?”. Interagir
com paciente torna-o confiante, facilita no tratamento e na recuperação, indiferente se
ele está sedado, entubado, temos o dever de comunicá-lo em tudo o que lhe diz
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2004).
A humanização faz com que cada um reflita como pessoa: se eu estivesse ali,
como gostaria de ser tratado, se fosse alguém que amo, são reflexões de peso, e que
se forem feitas dia a dia, nos tornarão pessoas cada dia mais humanas. (HUMANIZA
SUS 2004).
Ao falarmos de Humanização, faz-se necessário mencionar o marco políticoteórico, que é o ponto de partida para a mudança no que se diz respeito à
humanização. (HUMANIZA SUS, 2004)

Segundo esse documento:

O marco político-teórico gera um debate sobre os modelos de gestão e de
atenção, aliados aos de formação dos profissionais de saúde e aos modos
com que o controle social vem se exercendo, é, portanto, necessário e
urgente. Necessário para que possamos garantir o direito constitucional à
saúde para todos, e urgente porque tal debate é uma condição para viabilizar
uma saúde digna para todos, com profissionais comprometidos com a ética
da saúde e com a defesa da vida (HUMANIZA SUS 2004 P. 5).

Quando implantamos a Política Nacional de Humanização, também conhecida
como HumanizaSUS, acreditamos que todos ganhamos com essa atitude, ou seja, a
diminuição de filas de espera, o acesso ampliado ao atendimento acolhedor, uma
resolutividade dos problemas de saúde que ali trouxeram o usuário baseados nos
critério de risco. Todo usuário saberá quem são os profissionais que cuidam de sua
saúde, e os serviços de saúde assumem então a responsabilização com sua
referência territorial. (HUMANIZA SUS 2004)
Segundo Ministério da Saúde (2004) os princípios do HumanizaSUS são:
valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão,
fortalecendo e estimulando os processos integradores e promotores de compromisso
e responsabilização; estímulo a processos comprometidos com a produção da saúde
e com a produção de sujeitos; fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional,
estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade; atuação em rede com alta
conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes
do SUS; utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos

s'Ns  &sO  s!NO  !  '&s  s![s 
coletivos.
Ainda, tem como prioridades: redução das filas e do tempo de espera com
ampliação do atendimento acolhedor e resolutivo; todo paciente/usuário do SUS
saberá quem são os profissionais que prestam o serviço de saúde; as unidades de
saúde garantirão as informações de saúde; gestão participativa dos seus
trabalhadores e usuários/pacientes assim como educação permanente para seus
trabalhadores.
Para efetivar a Política Nacional de Humanização, o Ministério da Saúde sugere
os Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) que são considerados espaços
democráticos onde os participantes tem o mesmo direito a dizer pensamentos,
críticas, sugestões e proposições de mudanças na atenção e gestão, e também à
expressão de sentimentos. Reflexões coletivas sobre o processo de trabalho,
propiciando
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interdisciplinaridade são fundamentais no agir desses grupos (BRASIL, 2001).
Os Grupos de Trabalho de Humanização Hospitalar devem ter uma
participação equitativa de representantes das diferentes categorias profissionais,
campos disciplinares e graus hierárquicos da instituição: representantes da
direção/gestão, da chefia dos setores e serviços, dos médicos, técnicos (assistentes
sociais, psicólogos, agentes da enfermagem, encarregados técnico-administrativos) e
pessoal de apoio (segurança, limpeza, cozinha etc) (BRASIL, 2001).
Ainda no mesmo documento, são listadas as atribuições dos GTH: Liderar o
processo de humanização; traçar estratégias de comunicação/integração entre
setores; avaliar os projetos em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos de acordo
com os parâmetros de humanização propostos; promover fluxo de propostas e
deliberações; apoiar e divulgar as iniciativas de humanização em desenvolvimento;
estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações
de humanização dos serviços; promover a interação com o gestor municipal (agenda
de ações); estabelecer os padrões de atendimento ao usuário; coordenar voluntariado
e participar dos encontros de humanização.
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quanto aos serviços humanizados; elaborar e implantar um plano operacional de ação
da humanização; e avaliar os resultados desta implementação.

Os parâmetros para avaliação da humanização do atendimento aos usuários
são sugeridos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) incluem:

A. Condições de acesso e presteza dos serviços: sistema de marcação de
consultas; tempo de espera para atendimento; acesso de acompanhantes e
visitas; sistema de internação; sistema de marcação, realização e resultados
de exames.
B. Qualidade das instalações, equipamentos e condições ambientais:
adequação/criação de áreas de espera; sinalização das áreas e serviços;
instalações físicas e aparência; equipamentos; refeições; meios para
efetivação de queixas e sugestões; espaço de recreação e convivência dos
pacientes.
C. Clareza das informações oferecidas aos usuários: Identificação dos
profissionais; informações aos familiares sobre o atendimento do usuário;
informações sobre prevenção de doenças e educação em saúde, informações
sobre outros serviços de saúde e serviços sociais disponíveis na comunidade
D. Qualidade da relação entre usuários e profissionais: eficiência, gentileza,
interesse e atenção, compreensão das necessidades dos usuários;
informações, aos usuários, sobre o diagnóstico, tratamento e encaminhamento;
privacidade no atendimento

Os parâmetros para avaliação da humanização do trabalho dos profissionais
sugeridos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004) incluem:

A. Gestão e participação dos profissionais: Oportunidades de discussão da
qualidade dos serviços prestados; oportunidades de discussão das dificuldades
na execução do trabalho de atendimento aos usuários; manutenção de
mecanismos de coleta de sugestões para a melhoria do trabalho;
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aplicação sistemática de normas de trabalho
B. Condições de trabalho na instituição: áreas de conforto; segurança /
Higiene; equipamentos e materiais
C. Condições de apoio aos profissionais: transporte, estacionamento e
condições de acesso; refeitório; área de descanso e convivência; atividades
recreativas e/ou sociais; programas de atendimento às necessidades
psicossociais dos profissionais; cursos ou treinamentos para aprimoramento
profissional; cursos ou treinamentos para melhoria da relação com os usuários
D. Qualidade da comunicação entre os profissionais: Canais de informação e
resolução de problemas e necessidades; canais de informações oficiais da
administração; canais de informação e comunicação interna sobre programas
e atividades
E. Relacionamento interpessoal no trabalho: confiança; integração grupal;
cooperação;
F. Valorização
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A PNH oferece um dispositivo chamado de Rede Humaniza SUS, ou RHS, é
portanto uma rede social de trabalhadores gestores e usuários do SUS, que atuam
cotidianamente, com desejo de fazer um SUS cada vez melhor, esse espaço é usado
para contar e compartilhar experiências soluções, está aberta à todas as pessoas que
estejam empenhadas em fortalecer o atendimento pelo SUS. Trata-se de uma rede
de apoio mútuo onde visa a ampliação do diálogo apostando no coletivo, ou seja na
inteligência coletiva.
É importante salientar que é um grande blog coletivo e aberto onde qualquer
pessoa pode publicar fazendo um cadastro, e os internautas podem acessar
publicações recentes, as mais votadas, e ficarem atualizados dos assuntos publicados
pela comunidade. Através de dispositivos como esse o SUS, a PNH inclui usuários
gestores e trabalhadores. Entretanto Perante as dificuldades que se apresentam é
que se busca a melhoria do atendimento a pacientes que necessitam dos serviços de
saúde, é neste propósito que temos uma política no qual nos orienta no sentido de
fazer sempre o melhor, que é a política nacional de humanização.
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Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualiquantitativa, pois tem como objetivo explicar e modificar conceitos e ideias para
formulação de abordagens posteriores; propõe-se a observar fatos, registrando-os
classificando-os e interpretando-os (LACERDA e COSTENARO,2016).

Segundo Polit, Beck e Hungler (2001, p.209):
Uma tendência emergente, que acreditamos que obterá destaque, é a
integração dos dados qualitativos e quantitativos em estudos únicos ou em
conjuntos coordenados de estudos (...). A dicotomia entre os dados
qualitativos e quantitativos representa a principal distinção epistemológica e
metodológica entre as ciências sociais e comportamentais.

Isso nos mostra que a pesquisa qualitativa tem sido orientada por inúmeras
disciplinas diferentes e cada uma delas desenvolveu métodos mais adequados à
abordagem de questões de interesse particular. Algumas características gerais do
delineamento de pesquisa qualitativa, no entanto, tendem a aplicar-se em todas as
disciplinas.

Para Polit, Beck e Hungler (2001, p. 200):
O delineamento qualitativo [...] é flexível e elástico, capaz de ajustar-se ao
que está sendo aprendido durante a coleta de dados; envolve uma mistura
de várias estratégias de coletas de dados; exige que o pesquisador se
envolva intensamente, permanecendo em geral no campo por longos
períodos de tempo.

Segundo Rodrigues (2007, p. 9), “a pesquisa quantitativa traduz em números
as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas, utilizam-se técnicas
estatísticas”. Ainda para Polit, Beck e Hungler (2001, p. 35):
Na pesquisa quantitativa, as teorias são usadas dedutivamente como base
para a geração de explicações que são, então, testadas empiricamente. Isto
é, com base em uma teoria prévia ou em um corpo de evidências, o
pesquisador faz previsões explicativas específicas que, se sustentadas pelos
dados, adicionam maior credibilidade à teoria.

Sd
O delineamento de pesquisa refere-se ao plano geral do pesquisador para
responder ás questões de pesquisa ou testar as suas hipóteses. Em um
estudo quantitativo, o delineamento de pesquisa apresenta as estratégias que
o pesquisador planeja para desenvolver informações precisas e
interpretáveis (POLIT, BECK e HUNGLER, 2001, p. 165).

Então, o delineamento qualitativo da pesquisa exige que o pesquisador se torne
o instrumento da pesquisa exigindo uma análise contínua dos dados coletados para
formular estratégias subsequentes e para determinar quando o trabalho de campo
está terminando, sendo este o caso da pesquisa em questão.

No que tange ao cenário da pesquisa, apresentamos características de acordo
com os conceitos de Polit, Beck e Hungler (2001, p. 203) ressaltando que:
Os pesquisadores qualitativos coletam seus dados em cenários naturais, no
mundo real. Enquanto o pesquisador quantitativo, geralmente, procura
coletar os dados em um só tipo cenário, para manter a constância de
condições.

Sendo assim, cabe ao pesquisador conduzir todas as entrevistas na UTI de um
hospital geral, do meio oeste catarinense, por exemplo, já que o pesquisador
qualitativo pode, deliberadamente, procurar estudar seus fenômenos em contextos
naturais variados.

Em relação à amostragem de observação, os mesmos autores citados acima
nos sugerem que:
Os pesquisadores devem decidir como e quando os sistemas
observacionais estruturados serão aplicados. Os métodos de
amostragem de observação proporcionam um mecanismo para a
obtenção de exemplos representativos dos comportamentos
observados Polit, Beck e Hungler (2001, p.271).

O campo da enfermagem é particularmente adequado para a pesquisa de
observação. As enfermeiras estão, muitas vezes, em uma posição ideal para a
observação dos comportamentos das pessoas e podem, através de treinamento, ser
observadoras especialmente sensíveis.
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realizada, em uma UTI de um hospital geral de médio porte no Oeste Catarinense.
Esta UTI encontra-se no 5° andar do hospital, próximo ao Centro Cirúrgico (C.C), que
está localizado no 4º andar, com acesso a dois elevadores que tem uma estrutura
física, composta por dez leitos, com atendimento 80% SUS (Sistema Único de Saúde).
Possui dois postos de enfermagem com observação para os leitos, porém um
dos postos apresenta uma central onde são monitorizados todos os leitos, uma copa,
sala da coordenação, quarto do médico, dois banheiros para paciente, expurgo, em
anexo sala de espera para os familiares, um vestiário, rouparia, depósito de materiais,
paredes e teto laváveis, luz natural, dois lavatórios que são exclusivos para a equipe
de assistência.
Neste momento o hospital passa por uma reforma física, onde poderá oferecer
em breve mais uma nova UTI. Nessa estrutura como foi citado anteriormente cada
leito é compreendido em um Box individual, todos os Box apresentam parede de vidro
para que a equipe possa visualizar os outros pacientes, e contém: uma cama Fowler,
permitindo que o paciente fique na posição sentado. Junto à cabeceira desta cama
encontram-se fixadas, na parede, as tomadas; em uma prateleira lavável o monitor. À
esquerda dos leitos encontram-se os suportes para as bombas de infusão, que são
equipamentos que controlam com precisão quanto de medicação o paciente está
recebendo. À direita dos leitos estão os respiradores, que fazem a parte respiratória
do paciente enquanto esse apresenta dificuldades ou impossibilidade do seu pulmão
respirar sozinho.
Nesse cenário também há um armário para pertences do paciente, bem como
um monitor multiparâmetros, no qual nos permite o monitoramento da Pressão
Arterial, Batimentos Cardíacos, Saturação (que é a porcentagem de oxigênio que está
chegando ao cérebro do paciente) temperatura corporal, e quando necessário este
monitor, nos permite a conexão de outros aparelhos para monitoramentos como
artério cath, que é a passagem de um cateter na artéria femoral que afere a pressão
arterial enquanto o sangue passa pela mesma e exerce a pressão sobre este vaso,
então esta pressão é aferida a cada segundo permitindo assim que o paciente seja
monitorado a cada instante, ou seja, initerruptamente. Esse equipamento é indicado
em casos altamente críticos, conforme a avaliação do médico. Portanto este monitor
nos proporciona toda esta tecnologia, esses são os recursos materiais que essa UTI
dispõe.

X BEF " também um Guincho Hidráulico para sentar o paciente, poltronas
confortáveis, possui toda rouparia de cama como, por exemplo, fronha para
travesseiro, lençol em malha, sobre lençol em algodão, traçado impermeável e
cobertores. Essa UTI dispõe de dois carrinhos de emergência, com materiais de
intubação, um desfibrilador, um eletrocardiograma, dois aparelhos de verificação e
glicemia, materiais para oxigênioterapia, um negatoscópio, onde o médico verifica as
imagens de RX. Embora na unidade a visualização seja via sistema faz-se necessário
refrigeração, um aspirador portátil, um kit marca-passo, dois cilindros de oxigênio e
duas macas para transporte. Essa UTI possui quantidade de ambús para rotatividade,
ou seja, sendo trocado a cada 12 horas caso se apresente sujidade; todos os leitos
de UTI apresentam um estetoscópio.
Toda a estrutura física é regulamentada pela Norma RDC n° 50 para projetos
físicos de estabelecimentos assistências de saúde normaliza a elaboração de projetos
físicos de Estabelecimentos Assistências de Saúde (EAS). Orienta os planejadores,
projetistas e avaliadores de estabelecimentos de saúde. Cada EAS construído ou
reformado deverá estar em consonância com as definições e informações contidas
neste documento, independentemente de ser um estabelecimento público ou privado
(BRASIL, 2013).
O quadro de profissionais que atuam na UTI: Médico intensivista que é
responsável pela UTI e responde pelo paciente em tempo integral. Este profissional
recebe os familiares para a visita repassando informações e decisões tomadas pela
equipe multiprofissional. O enfermeiro coordenador é quem realiza escalas,
treinamentos,

redimensionamento

de

profissionais

e

mantém

materiais

e

equipamentos em condições de uso. O enfermeiro assistencial é quem presta a
assistência ao paciente na admissão e na transferência realizando os procedimentos
cabíveis ao enfermeiro, presta o devido suporte aos técnicos que fazem parte da sua
equipe e, conduz esta equipe de profissionais para que a assistência seja a mais
adequada possível, tendo visão para realizar a ação.
Entre os profissionais que atuam na UTI estão vinte e nove profissionais da
equipe de enfermagem, realizando suas atividades nos períodos matutino, vespertino
e noturno, assim distribuídos: um enfermeiro coordenador no período de 8 horas
semanais, 6 técnicos de enfermagem no período matutino e um enfermeiro
assistencial; no período vespertino: um enfermeiro assistencial no período vespertino
6 técnicos de enfermagem; no período noturno: um enfermeiro assistencial e seis

us  "&$ #K  enfermeiros e vinte e quatro técnicos de
enfermagem.
Os técnicos de enfermagem realizam a assistência integral ao paciente, o
banho e a troca de fraldas, medidas de conforto e medicação; o técnico passa o
horário de trabalho inteiro ao lado do paciente, prestando-lhe o cuidado necessário, é
ele quem auxilia na aspiração do tubo ou da traqueostomia, faz higiene oral,
hidratação da pele, mudança de decúbito, senta o paciente em poltrona, acomodandoo no leito.
O fisioterapeuta realiza a fisioterapia respiratória e motora, é responsável por
toda a parte respiratória mecânica e espontânea do paciente, realização de alguns
procedimentos, como aspirações traqueais e oro traqueais, troca de traqueostomia,
transporte do paciente entubado ou traqueostomizado em ventilação mecânica para
exames ou transferência de leitos, o fisioterapeuta faz o acompanhamento.
O psicólogo presta a assistência aos familiares e ao paciente, realizando o
acolhimento e detectando as necessidades psicossociais que possam surgir. A
nutrição e dietética realiza a prescrição das dietas após avaliar e detectar a melhor
opção nutricional juntamente com o médico. Diariamente é realizada uma reunião com
a equipe multiprofissional, com a intenção de melhorar o atendimento ajustado às
necessidades do paciente, bem como discutir a evolução das condições clínicas.
Todos os profissionais da equipe de enfermagem foram convidados a participar
da pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (APÊNCICE 1), impresso em duas vias de igual teor (uma permanecendo em
posse do participante e outra para o pesquisador).
A coleta de dados foi realizada no mês de junho de corrente, por meio de
observação sistemática e um questionário semiestruturado (APÊNDICE 2), que foi
entregue aos sujeitos que consentirem por meio da assinatura do TCLE. Apenas 22
responderam ao questionário entre eles dezessete técnicos de enfermagem e cinco
enfermeiros, compondo assim a população deste estudo.
A observação sistemática foi realizada pelo pesquisador o qual permaneceu na
unidade até o término do plantão, ou seja, matutino, vespertino e dois plantões
noturnos, seguindo o roteiro de observação (APÊNDICE C). Segundo Polit, Beck e
Hungle (2001, p.269):
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especificidade dos comportamentos selecionados para observação, a
preparação antecipada de formulários e aos tipos de atividade em que o
observador se engaja. A criatividade da observação estruturada não reside
na observação em si, mas na formulação de um sistema para classificar,
registrar e codificar as observações e amostragem dos fenômenos de
interesse.

Questões relacionadas à ética também devem foram elencadas pelo
pesquisador sendo que, para garantir o sigilo e o anonimato dos sujeitos, os
questionários foram entregues no início do turno de trabalho e recolhidos ao final do
mesmo.
A Coleta de dados somente aconteceu após a aprovação do projeto pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da UNIARP, conforme a
Resolução CNS 466/12 que envolve pesquisas com seres humanos, seguindo os
princípios da autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Os dados obtidos
durante a pesquisa serão utilizados em publicações cientificas da área para ampla
divulgação dos mesmos.
Os questionários permanecerão sob posse do pesquisador responsável por um
período de 5 anos. Posteriormente serão incineradas e os dados serão publicados
indiferentemente do resultado obtido pela pesquisa.
A análise dos dados teve como referencial teórico a análise temática,
obedecendo a proposta metodológica: ordenação, classificação e análise final dos
dados. A ordenação dos dados consistiu na transcrição das respostas do questionário;
releitura do material; organização dos relatos em determinada ordem. A classificação
dos dados foi operacionalizada pela leitura exaustiva dos dados para apreensão das
estruturas de relevância baseadas na fala do sujeito, a partir das quais foram
identificadas as áreas temáticas (MINAYO, 2004). Posteriormente, cada temática foi
analisada por meio de embasamento teórico-científico.

2.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE

Os dados apresentados foram obtidos através da aplicação de um questionário
semiestruturado que foi aplicado aos profissionais que atuam em uma UTI de um
hospital geral do meio oeste catarinense, totalizando 22 participantes.
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profissionais que participaram do estudo, seguido pelas categorias que emergiram das
respostas dos questionários. Posteriormente, os gráficos da observação sistemática.
O Gráfico abaixo demonstra a faixa etária dos sujeitos do estudo.

Gráfico 1 - demonstra a faixa etária dos sujeitos do estudo.
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Fonte: (RIBEIRO, 2016)

O Gráfico abaixo demonstra o sexo dos profissionais entrevistados.

]e" 2 - Profissionais entrevistados conforme sexo

}; 14%

h|; 86%

Fonte: (RIBEIRO, 2016)

~y xxy
~y wz xy

`s &e"s I  H s @! maioria dos sujeitos possui de 20 a 30 anos
de idade e são do sexo feminino. Assim como os dados encontrados por Scmidtt et al
(2014), que encontraram maioria dos trabalhadores das UTI’s de diferentes regiões
do Brasil são do sexo feminino, porém na sua maioria com idade de 29 a 30 anos,
diferente dos dados deste estudo.

O gráfico a seguir demonstra o tempo de atuação dos profissionais na UTI

]e" 3- Tempo de atuação dos profissional na UTI

m

  wxy
}m

km

  t  wxyz
  t q wxyz

Fonte: (RIBEIRO, 2016)

O gráfico abaixo demonstra o tempo de formação dos profissionais da UTI.
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`s &ráficos 3 e 4 demonstram que a maioria dos profissionais desta unidade
estão formado e atuando entre 1 à 5 anos, mediante esta análise podemos observar
que os indivíduos estão tendo a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho,
após o término do curso técnico ou superior.
É importante ressaltar que, diante desse cenário, é fundamental na formação
dos profissionais de Enfermagem que o mercado de trabalho não seja a meta
privilegiada, mas sim a construção de uma nova sociedade, a formação de
sujeitos críticos, capazes sempre de buscar o novo e ousar. O essencial
mesmo é desenvolver o pensamento crítico (COLENCI, BERTI 2012 p. 8)

Com relação à análise de dados, representados pelos gráficos à construção
dessa nova sociedade, é formada por indivíduos que buscam ingressar no mercado
de trabalho na fase jovem adulta, que estão com toda a coragem e vigor para descobrir
o novo, demonstrando que são capazes de realizar mudanças através da criticidade.

O gráfico abaixo, demonstra a categoria dos profissionais entrevistados

]e" 5 - - Categoria dos profissionais entrevistados

 x yz  xw

}m
nnm

xyz

Fonte: (RIBEIRO, 2016)

O gráfico demonstra que a grande maioria dos profissionais que compõem a
equipe de enfermagem, são técnicos de enfermagem que realizam os procedimentos
diários e em tempo integral ao paciente, estes profissionais estão sobre a
coordenação e um enfermeiro, que coordena e lidera a equipe para a excelência do
cuidado.
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atividades de assistência, no cuidado ao paciente em estado grave, na
prevenção e na execução de programas de assistência integral à saúde e
participando de programas de higiene e segurança do trabalho, além,
obviamente, de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do
enfermeiro. (COREN, 2013 P.1)

O quadro de profissionais da equipe de enfermagem da UTI é regulamentado
pela RDC 07 que preconiza para cada dois leitos, um técnico de enfermagem para
realizar o cuidado, e cada dez leitos um enfermeiro assistencial e um enfermeiro
coordenador, desse modo quantitativamente a UTI terá um número maior de técnicos
que enfermeiros (RDC 07 2010).

O gráfico a seguir demonstra a realização de capacitação nos últimos 12
meses, e quais foram essas capacitações.

]e" 6 - Capacitação dos profissionais entrevistados nos
últimos 12 meses
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O gráfico de capacitação dos profissionais nos últimos 12 meses, demonstra
que a maioria não realizou capacitação, porém dos profissionais que realizaram, 4 não
especificaram a área, 2 profissionais relatam ter trabalhado com educação continuada
nos empregos anteriores.
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do fazer dos
profissionais, com a finalidade de propiciar o crescimento pessoal e
profissional destes, bem como contribuir para a organização do processo de
trabalho,2 uma vez que desenvolve-se a partir de problemas diários
(PRADO, SALUM, 2014 P.1).
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Observa-se a importância da educação permanente, no crescimento do
profissional enquanto cuidador, e que a necessidade de aperfeiçoamento contribui
para a resolução dos problemas diários encontrados o conhecimento é algo sublime
que permanece conosco para toda a vida, e falta do mesmo, nos limita totalmente
quando nos referimos ao cuidar do outro.

Em relação às perguntas subjetivas, após a leitura exaustiva das respostas
seguindo as etapas metodológicas de análise dos dados segundo Minayo, emergiram
as seguintes categorias:

Categoria 01: Atenção ao ser humano em detrimento da doença

A maioria dos relatos sobre o que é cuidado humanizado considera o ser
humano em sua totalidade, sendo necessário respeito e carinho para melhor
atendimento, visando conforto e bem estar, conforme relatos:

S7- “Proporcionar conforto e bem estar ao paciente.”
S12- “Ver no paciente um ser humano que merece respeito e
carinho”.
S9- “Atender todas as suas necessidades e de seus familiares”

Entretanto a minoria dos relatos considera que o cuidado humanizado se refere
aos olhares diferenciados onde é necessário, uma comunicação efetiva, um ambiente
agradável, correto procedimento, conforme relatos.

S21-“Ter o cuidado com o que se fala perto do paciente.”



-“Proporcionar um ambiente agradável, enquanto está sobre
nosso cuidado”
S5- “não observar apenas a sua patologia”

Para Silva Barbosa (2007,p2) “humanizar os cuidados envolve respeitar a
individualidade do Ser Humano e construir”, um espaço concreto nas instituições de
saúde, que legitime o humano das pessoas envolvidas". Neste sentido, ainda para as
autoras o respeito deve ser para si mesmo, como profissional e com o outro, paciente,
principalmente por meio da tomada de consciência dos valores e princípios que
norteiam seu cuidado. Ainda “respeitar envolve ouvir o que o outro tem a dizer,
buscando interpretar o que ouvimos, ter compaixão, ser tolerante, honesto, atencioso,
é entender a necessidade do autoconhecimento para poder respeitar a si próprio e,
então, respeitar o outro”.
Já para Casate e Correia (2012, p7), o cuidado humanizado envolve o bemestar, considerando o ser humano completo e complexo, incluindo suas variáveis
sociais, éticas, educacionais, psíquicas e de relações interpessoais.
“O ambiente físico, os recursos materiais e tecnológicos são importantes,
porém não são mais significativos do que a essência humana” (DUARTE, NORO,
2010, p.2).
O importante são os laços interpessoais envolvidos para uma assistência
humanizada e a criação de espaços de valorização da dignidade do profissional e do
paciente.
Ampliando o conceito de cuidado humanizado, o Ministério da Saúde propõe
que este requer inclusão de processos de gestão, de forma coletiva e compartilhada.
Isso, inclui novos modos de cuidar e novas formas de organização do trabalho
(BRASIL, 2013).

Categoria 02: A prática do cuidado humanizado

A maioria dos relatos, refere que realizam cuidado humanizado quando
prestam melhor conforto ao paciente, banho de qualidade, realizam melhor cuidado
possível; ao se colocar no lugar do outro (paciente e familiar) e oferecem atenção,
conforme demonstram os relatos abaixo:

S1- “Procuro melhorar o conforto do paciente dando um banho
de qualidade”.
S3- “Me colocar no lugar do outro e na dor da família”.
S11- “Faço o possível para dar a atenção necessária para o
paciente”.

Entretanto a minoria identifica que está prestando um cuidado humanizado
quando conversa com o paciente, se preocupa em realiza um cuidado integral
demonstrando o amor, perante as falas relatadas abaixo;

SS6 - “Gosto de conversar com paciente”.
S3 - “trabalho com amor ao próximo”.
S15 - “Realizo cuidado integral ao paciente”.

Duarte e Noro (2010) ainda relatam que humanizar é uma medida que visa
tornar efetiva a assistência ao indivíduo doente. A humanização estende-se a todos
aqueles que estão envolvidos no processo saúde-doença.
Para Silva (1993), um sorriso, um meneio positivo com a cabeça, o contato dos
olhos, toque no lugar certo, uso adequado da voz e do silêncio auxiliam nos
relacionamentos e na comunicação efetiva, tornando o cuidado mais humanizado.
Complementando, Siqueira (2004; p.4) relata que cuidado humanizado há
necessidade de acolhimento do outro, do seus sentimentos, fragilidades e fortalezas.
Ainda Segundo Ministério da Saúde, a prática do cuidado humanizado depende
do acolhimento, o que neste estudo, não aparece relatado pelos sujeitos. Acolher
“reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O
acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e
usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído
de forma coletiva”.

C¡¢£¤¥¦ia 03: Necessidade de Valorização dos funcionários para um melhor
cuidado humanizado

A maioria dos relatos sugerem que o cuidado humanizado só é possível
quando há valorização dos funcionários que ali prestam o seu cuidado conforme
relatos abaixo.
S1 – “Humanização com os funcionários”.
S2 – “Preparar melhor os funcionários, dar-lhe capacitações
adequadas”.
S10 – “Educação continuada da enfermagem”.
S4 – “Valorização do trabalho desempenhado por técnicos”.

Porém a minoria relata que o cuidado será mais humanizado possível quando
cuidarmos do bem estar do paciente, melhorarmos a estrutura física, ao colocarmos
no lugar do outro, diminuir o tempo de espera dos familiares conforme as falas
descritas.

S9 - “O que importa é o bem estar do paciente e o que fazemos
para o paciente”.
S8 - “A família que espera duas horas para visitar o paciente, a
visita sempre atrasa”.
S10 - “Melhor estrutura física com leitos individualizados”.

De acordo com Humaniza SUS os trabalhadores da área de saúde precisam
sentir-se incluídos nas tomadas de decisões, participando das analises, definições e
qualificações nos processos de trabalho para a efetivação de um cuidado humanizado
(BRASIL, 2013).
A realização do cuidado humanizado na prática, envolve mudança de
comportamento, que só será efetivada quando os sujeitos internalizarem a proposta
de humanização nas instituições de saúde (CORBANI, BRETAS, MATHEUS, 2009).

Timões, Rodrigues; Tavares (2007), provocam a discussão fazendo a reflexão
sobre a sobrecarga das atividades e funções, da jornada dupla ou tripla de trabalho,
dificuldade de conciliação da vida familiar e profissional, baixos salários e precárias
condições de trabalho. “As instituições não oferecem um ambiente adequado,
recursos humanos e materiais quantitativos e qualitativos suficientes, o que desmotiva
o profissional para a mudança de atitude”. Ressaltam a necessidade de investir no
trabalhador para que este realize o cuidado humanizado.
Para a execução de cuidado humanizado nas instituições hospitalares, há
necessidade

de

envolvimento

nos

processos

educativos,

treinamentos

e

intervenções. Ressaltam necessidade de formar profissionais de saúde cientes da
cultura do cuidado humanizado, de modo que a operacionalização não seja aplicada
apenas aos equipamentos assistenciais existentes, mas a toda a rede hospitalar
(SOUZA, PEGORARO, 2009).

Categoria 04: Dificuldades para o cuidado humanizado

A maioria dos relatos nos afirmam que o que dificulta a implantação de um
cuidado humanizado é a falta de capacitação dos funcionários, sobrecarga de trabalho
com dificuldades por parte de alguns em aderir às novas ideias e falta de estrutura e
matérias adequados, que demonstram os relatos abaixo:
S1 – “Funcionários sem conhecimento necessário”.
S2 – “Funcionários despreparados e desmotivados com seu
trabalho”.
S6 – “Falta conhecimento no assunto e capacitação”.
S17 – “Disposições de leitos, temperatura, luz artificial, mais
vidros mais cores ”.
Entretanto a minoria elenca como dificuldade existente para implantação do
cuidado humanizado a preguiça, falta de humanização com funcionários, precisa
gostar do que faz tendo atenção aos procedimentos, conforme as falas descritas:

S1 – “Falta de humanização com funcionários”.
S22 – “O profissional deve gostar do que faz, ter atenção aos
procedimentos”.

§ – “Falta de comprometimento, e profissionalismo”.
Vila e Rossi, citados por Ribeiro, Silva e Miranda dissertam sobre a necessidade
de cuidar de quem cuida. Os profissionais que atuam nas Unidades de Terapia
Intensiva recebem diariamente carga de estresse intensa, e que reflete diretamente
na qualidade da assistência prestada.
Assim, refletindo sua prática constantemente e, por meio de capacitações e
educação permanente, de uma política de valorização profissional, de condições
dignas de trabalho é possível desempenhar um cuidado mais humanizado. A partir d
um planejamento que deve ser também administrativo-institucional, é possível atingir
metas rumo a realização de cuidado humanizado.
Para isso, é importante que a equipe tenha internalizado o cuidado
humanizado, seja corresponsável na execução do mesmo, seja participativa nas
decisões tornando-a mais empenhada e motivada para o processo de cuidar. As
atoras sugerem então a constituição de espaços, oportunidades sistemáticas para
análise coletiva do trabalho.

Os dados apresentados a seguir, referem-se as informações coletadas a partir
da observação sistemática que foi realizada pela autora deste trabalho, nos turnos
matutino, vespertino e dois noturnos, utilizando-se de um roteiro estruturado.

O gráfico a seguir, demonstram os cuidados de banho e higiene realizados com
os pacientes e a utilização de biombo durante esses procedimentos.

]e" 7 - Cuidados realizados com os pacientes banho/higiene
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]e" 8 - Utilização de biombos na realização de procedimentos
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Fonte: (RIBEIRO, 2016)

Os gráficos acima demonstram que os profissionais estão empenhados em prestar
um cuidado integral no quesito higiene e conforto, visando o bem estar do paciente e
promovendo assim sua recuperação, porém o estudo nos mostra que a privacidade
do paciente está de certa forma prejudicada, onde a exposição do mesmo não está
sendo percebida por parte do cuidador.
Durante a observação do banho de leito, foi preconizado como um banho completo,
higienização dos cabelos, ouvidos, olhos, e narina, corte das unhas e higiene das

ss  Os  pés, hidratação da pele, no entanto observou-se na higiene íntima
se; paciente masculino o cuidado com higiene de glande, se paciente feminino a
posição genicológica para melhor visualização de toda a região íntima feminina.

Pupulim; Sawada (2005), Ressaltam que a maioria das emoções positivas
emitidas pelos clientes, decorre de ações para proteção da intimidade, do
respeito dos profissionais e das explicações. Fica claro que a proteção da
intimidade foi apontada como fator primordial para a garantia da qualidade da
assistência. Portanto, esse assunto revela para a responsabilidade da equipe
de enfermagem adoção de estratégias que representam meios para
compreender melhor o processo de trabalho, que tem como foco o cuidar em
saúde. (DOURADO GUIMARÃES, 2013p.7)

]e" 9 - Abordagem dos profissionais entrevistados com o paciente
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Fonte: (RIBEIRO, 2016)

O gráfico demonstra que a comunicação entre a equipe de enfermagem da UTI
e paciente são necessárias, porém não são realizadas na sua totalidade. A
comunicação permite que possamos demonstrar a nosso real interesse, pelo paciente,
através da comunicação é que descobrimos maneiras de amenizar o sofrimento do
paciente, ou até mesmo dividir algum tipo de alegria. Observou-se a realização da
abordagem por parte do profissional todo o momento em que fosse necessário dirigirse ao box, e está incluso nesta amostra a maioria dos pacientes sedados e sua minoria
estão os acordados.

Ê <,0;.;5 g <5-5 ,- .=5 ;9 0/=9?.345Ë <5/:=0=,Ì;5 ;9 ações e atividades de

enfermagem dirigidas ao paciente e com ele compartilhadas, envolvendo o
diálogo, o ouvir, a ajuda, a troca, o apoio, o conforto, a descoberta do outro,
esclarecendo dúvidas, cultivando a sensibilidade, valorizando-o e
compreendendo-o. (RAZERA, BRAGA 2011 p.2)

O gráfico abaixo demonstra a alternância de decúbito realizada pelos
profissionais da Uti nos pacientes.

]e" 10 - Alternância de decúbito nos pacientes
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Através da análise do resultado deste gráfico, a alternância de decúbito, na sua
maioria não é realizada, esta medida de conforto, previne a pele integra do paciente,
o seu bem estar enquanto acamado. A lesão por pressão acresce o sofrimento do
paciente, e dificulta na sua reabilitação. Entretanto os pacientes observados estavam
sedados e não mantinham restrição para esse cuidado.
O conforto e a segurança constituem-se também em uma das necessidades
básicas do ser humano e podem manifestar-se pela necessidade de proteção
diante de perigos físicos, ameaças psicológicas e dor. A enfermagem tem um
papel importante durante a hospitalização do paciente para promover ou
proporcionar conforto e segurança necessários diante dos riscos que ele
poderá sofrer de sua vulnerabilidade física e psicológica ocasionada pela
enfermidade. (BRASIL, 2013 P. 28).

Para (Mota; et al, 2009) a equipe de enfermagem deve ter o conhecimento
sobre o tempo de pressão exercida sobre as proeminências ósseas do paciente e
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pressão e o curto período com altas pressões não venham causar danos ao paciente.

O gráfico a seguir, demonstra cuidados gerais com a administração de
medicamento e abordagem do paciente

]efico 11 - Cuidados gerais com administração de medicamentos e abordagem
do paciente
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Fonte: (RIBEIRO, 2016)

O gráfico abaixo demonstra a realização de técnica de aspiração nos
pacientes.

]e" 12 - Técnica de aspiração nos pacientes
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procedimentos técnicos de forma

correta, nos gráficos acima observou-se que a maioria dos profissionais realizam a
administração /diluição/ das medicações corretamente, onde durante a observação
preconizou-se atraso ou adiantamento das medicações por conta do profissional, e
abordagem do profissional ao entrar no box do paciente para administrar a medicação,
porém a maioria realiza a aspiração na técnica correta onde proporcionam o conforto
para o paciente.

A equipe de enfermagem é responsável pela administração dos
medicamentos aos clientes em todas as instituições de saúde. Fato é que tal
atividade reveste-se de grande importância para profissionais e clientes
envolvidos, à medida em que é experiência cotidiana, de responsabilidade
legal da equipe de enfermagem, e ocupa papel de destaque na função
terapêutica a que o cliente está submetido. (CASSIANI, FILHO 2004p.10).

A aspiração endotraqueal é um recurso mecânico simples e relevante na
rotina hospitalar, no entanto, é um procedimento invasivo que pode trazer
agravos ao paciente se não for realizada com critério é imprescindível que o
profissional possua não só o domínio da técnica, como também o
conhecimento da fisiopatologia do problema respiratório do paciente, pois ,
somente assim , o procedimento poderá ser aplicado de maneira segura,
interferindo o mínimo possível na evolução e no sucesso do tratamento.
(STIES, NETO, 2008 p.1).

Os gráficos acima demonstram que os profissionais da Uti, estão
comprometidos em proporcionar o conforto na aspiração do paciente, realizando a
técnica com segurança, e seguindo com responsabilidade a prescrição médica para a
realização de medicações no seu devido horário prescrito pelo médico e aprazado
pelo enfermeiro, evitando agravos para o paciente.

O Gráfico abaixo demonstra o uso de EPI pelos profissionais da UTI durante a
técnica de aspiração endotraqueal ou traqueal.

]e"

13 - Uso de EPI durante o procedimento de aspiração endotraqueal ou

traqueal
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Fonte: (RIBEIRO, 2016).

O Gráfico demonstra que a maioria dos profissionais não usam protetor facial
(capacete) ou ocular (óculos) no procedimento de aspiração, porém estão disponíveis
na Unidade. É Importante salientar que quando manipulamos as secreções de vias
aéreas, estamos sujeitos à contaminação.

Um estudo de caráter epidemiológico encontrou dados suficientes para
estimar os riscos de acidentes ocupacionais aos quais os profissionais de
saúde estão expostos ao manipularem secreções do trato respiratório ou
prótese nele inserido. Entre os resultados constatados, a aspiração
endotraqueal e traqueal foi o segundo procedimento que mais se relacionou
com a incidência dos acidentes. Também sobressaíram-se na segunda
colocação os frascos com excreta/secreção entre os objetos causadores de
acidentes; o espirro de excretas na face, boca ou olhos; e, mais preocupante,
a negligência em relação ao uso de EPI (FERREIRA; et al,2014 p.299).

Observa-se a necessidade do profissional em aderir o uso de EPI, pois quando
nos preocupamos com nossa saúde, podemos cuidar do outro, prestando uma
assistência de qualidade, para realizar a técnica humanamente correta, é preciso
dispor de EPIs, e usá-los corretamente.
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enfermagem sob orientação Enfermeiro.

Gráfico 14 - Admissão de paciente.
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O Gráfico abaixo demonstra alta de paciente realizada pela equipe de
enfermagem sob a orientação do Enfermeiro.

Gráfico 15 - Alta do Paciente
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aconteceram na sua totalidade, os pacientes foram orientados sobre o que
aconteceria após o processo, acompanhados por seus familiares, pois os pacientes
que os pacientes que deixam a UTI para enfermarias já não necessitam de
monitorização contínua, cuidado integral, e seu estado fisiológico está estabilizado.
(GUSMÃO, 2012).
É importante salientar que o Enfermeiro tem o papel fundamental de conduzir
a equipe a qual ele faz parte, que se for efetiva a comunicação entre os profissionais,
haverá excelência no cuidado (SILVA 2003).

O Gráfico abaixo demonstra a visita familiar.

]e" 16 - Visita Familiar
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Fonte: (RIBEIRO, 2016).

Cuidado humanizado requer funções administrativas, olhar integral do ser
humanos extensivo à família.
Mediante a análise do gráfico, a maioria dos pacientes demonstravam boa
aparência e a minoria dos profissionais permaneceu no box, de certa forma invadindo
a privacidade do paciente e familiar.

\ ä!Q#  #$ å visita dos familiares só tem a contribuir com a recuperação
do paciente, e também é uma forma de humanizar a assistência.

A Visita aberta é uma proposta da PNH cujo objetivo é ampliar o acesso dos
visitantes às unidades de internação, de forma a garantir o elo entre o
paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede de saúde, mantendo
latente o projeto de vida do paciente (BRASIL, 2003, p. 132).

« CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa possibilitou identificar conhecimentos, comportamentos e
atitudes da equipe de enfermagem que atua em uma UTI geral no que se refere ao
cuidado humanizado, e refletir ações de acordo com a Política Nacional de
Humanização Hospitalar, proposta pelo Ministério da Saúde do ano de 2004.
Foram analisadas as respostas de vinte e dois sujeitos que aceitaram em
participar, sendo maioria do sexo feminino, com idade entre 20 e 30 anos, que atuam
em Unidade de Terapia Intensiva entre 01 e 05 anos. A maioria respondeu que não
recebeu capacitação em UTI nos últimos 12 meses.
Das respostas dos sujeitos emergiram as seguintes categorias: Atenção ao ser
humano em detrimento da doença e demonstrou que os sujeitos consideram o ser
humano em sua totalidade, sendo necessário respeito e carinho para melhor
atendimento, visando conforto e bem estar; A prática do cuidado humanizado deixa
evidente que os sujeitos associam a prática do cuidado humanizado com a realização
das técnicas de enfermagem; Necessidade de valorização dos funcionários para
melhor cuidado humanizado e na categoria Dificuldades para o cuidado humanizado,
foram lembrados, além das questões de relacionamento interpessoal e valorização,
questões de estrutura física e equipamentos.
Salienta-se que, em nenhum momento, surgiram respostas de envolvimento de
gestores na humanização da assistência, levando-nos a refletir: qual será o conceito
de humanização para os profissionais desta Instituição? O que eles compreendem por
humanização?]
A observação sistemática oportunizou verificar em loco a realização dos
cuidados prestados e associar a sua execução com as respostas dos sujeitos a
respeito do cuidado humanizado. Constatou-se que a maioria dos funcionários não
sabem sobre o cuidado humanizado, e não conseguem olhar para o paciente como
único, Porém algumas técnicas realizam com eficácia, mas a mecanização é visível,
durante o cuidado.
Destaca-se a aceitação na participação desde estudo pela grande maioria dos
trabalhadores do setor, principalmente pelo fato da permanência da pesquisadora nos
turnos de trabalho para que a observação sistemática pudesse ser realizada.

æss#-se

que os trabalhadores/sujeitos deste estudo não tinham conhecimento

desta ação, e por isso, pode ser observado e registrado alguns apontamentos:
- A naturalidade em prestar o cuidado, não sendo mecanicista, comunicandose com o paciente.
- A singularidade de cada plantão, que nos chama a atenção para reflexão. Nos
plantões diurnos o barulho é de certa forma mais intensificado, mas o tom de voz alto,
conversas paralelas de assuntos que não tem a ver com paciente durante o banho.
- Nos plantões noturnos, a permanência do funcionário/sujeito no box é de
menor tempo, ocorrendo este principalmente nos momentos de administração de
medicação.
- Conforme a escala do médico plantonista, os funcionários/sujeitos
conversavam entre si, quais condutas clínicas a seguir de acordo com quadro clínico
do paciente.
O que fica claro é que a mudança de atitudes e comportamentos fará a
diferença no cuidado, a fim de torna-lo humanizado.
Aqui registra-se o olhar para equipe de enfermagem, porém devemos lembrar
o contexto amplo para que o cuidado humanizado seja realizado.
Salienta-se que os profissionais necessitam ser capacitados, e, a partir disso,
elaborado um plano estratégico de acompanhamento da assistência, em que o
paciente é o foco, assim enaltecerá a instituição e alcançará a excelência no cuidado.
Este estudo contribuiu para o meu conhecimento específico sobre a temática
enriquecendo, assim, o futuro exercício profissional como enfermeira, além do
crescimento como ser humana, permitindo uma visão mais ampla da humanização
hospitalar, da enfermagem como ciência e o destaque do exercício da equipe saúde
da família e enfermagem como papel fundamental na prevenção de riscos.
Será proposto à Instituição a elaboração de oficinas para capacitação do
colaborador no cuidado humanizado, as quais podem ser elaboradas após a
verificação dos resultados das análises, pois a mesma terá acesso aos resultados
obtidos desta pesquisa.
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PÊNDICES

X\ëYaFPS X
1) Idade ____________
2) Sexo:
a) ( ) Masculino
b) ( ) Feminino
3) Há quanto tempo atua em UTI?
a) ( )
anos
b) ( ) meses
4) Quanto tempo é formado
a) ( ) anos
b) ( ) meses
5) Qual categoria você pertence;
a) ( ) Auxiliar de enfermagem
b) ( ) Técnico em enfermagem
c) ( ) Enfermeiro
6) Realizou capacitação em UTI nos últimos 12 meses?
a) ( ) Sim
b) ( ) Não
c) Quais?
7) Descreva o que é cuidado humanizado para você

8) Você acha que realiza um cuidado humanizado nesta UTI?
a) ( ) Sim
b) ( ) Não
c) Porque?

9) Que sugestões você daria para que o cuidado realizado nesta UTI FOSSE O
MAIS HUMANIZADO POSSÍVEL?

10) Quais dificuldades você elencaria para a implantação do cuidado humanizado?

X\ëYaFPS B
Observação Sistemática
Data de observação: ______/_______/_________

Turno trabalho: ___________

Categoria profissional: ( ) Técnico enfermagem

( ) Enfermeiro

Procedimentos executados:
Banho/Higiene:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Administração de medicamentos
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Aspiração
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Mudança de decúbito/Conforto
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Admissão
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Alta
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Transferência
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Visita Familiar
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

X\ëYaFPS P

X\SYaFPS P - TCLE
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:
Conhecimento da equipe de enfermagem que atua em uma UTI geral sobre o
cuidado humanizado.
A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS
Ao receber um cuidado humanizado, o paciente sente-se inserido ao ambiente pelo
qual faz parte no momento, compreende e adere com mais facilidade ao seu
tratamento, recebe a atenção que necessita e que a família está impossibilitada de lhe
oferecer neste período, a sua recuperação pode tornar-se mais rápida e seu tempo
de internação menor (BRASIL 2003).
O cuidado humanizado faz com que a sociedade também consiga compreender que
a UTI não é o lugar onde os casos críticos entram apenas para morrer, e sim para
receber um cuidado intensivo humanizado, e que as chances de recuperação e
reinserção no meio social existem (ANDREOLI; ERCLICHIMAN, 2008).
Além do paciente e sociedade, a instituição também ganha com essa proposta, pois
o tempo de internação diminui, a satisfação do cliente/paciente/familiar é garantida,
devido a recuperação ser mais rápida, os gastos com o seu tratamento também serão
menores, e este atendimento humanizado cria um elo de confiança e responsabilidade
entre a instituição e população que necessita dos seus serviços (BRASIL 2003).
Realizar um questionário prévio sobre Humanização; Observar os cuidados realizados
pelos funcionários de uma terapia intensiva nos períodos matutino, vespertino e
noturno; Elencar os problemas observados nesses períodos que dizem respeito a
necessidade de um cuidado humanizado;
DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: O estudo não envolve riscos, por se
tratar de uma pesquisa em que a coleta de informações acontece por meio de
questionário com preenchimento individual; você poderá recusar-se em participar da
pesquisa a qualquer momento caso sinta-se afetado. A sua participação neste estudo
é voluntária. Você tem a liberdade de se recusar a participar do estudo, ou, se aceitar,
retirar seu consentimento a qualquer momento, sem que isso afete seu trabalho.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do
estudo. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação na pesquisa a qualquer momento, seja por motivo de
constrangimento e ou outros motivos. A sua participação é voluntária e a recusa em
participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. O(s)
pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os
resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu
nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua
permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar
deste estudo. Este consentimento está impresso e assinado em duas vias, uma cópia
será fornecida a você e a outra ficará com o pesquisador(es) responsável(eis).
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO: A participação
no estudo, não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma
compensação financeira.
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO
SUJEITO PARTICIPANTE:
Eu, ................................................., fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima
de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer
momento poderei solicitar novas informações e ou retirar meu consentimento. Os
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de que todos os meus dados
serão confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar a acadêmica Maely Ribeiro
49- 9801-2533 e o pesquisador Dayane Carla Borille , Rua Rido de Janeiro, 249
Caçador SC, telefone 9981-2283 ou ainda entrar em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa em Seres Humanos da UNIARP , Rua Victor Batista Adami nº 800, Bairro
Centro, 89-500-000 – SC, Fone: 49-3561-6200. Declaro que concordo em participar
desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e
me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do sujeito pesquisado ou impressão dactiloscópica.
Assinatura: Impressão dactiloscópica
Nome legível:
Endereço:
RG.
Fone:
Data _______/______/______
................................................................................
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável
Data _______/______/______
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do
sujeito de pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. O sujeito de
pesquisa ou seu representante, quando for o caso, deverá RUBRICAR todas as
folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua
assinatura na última página do referido termo. O pesquisador responsável
deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, apondo sua
assinatura na última página do referido termo.
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