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Epígrafe 

 

“Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, 

precisamos de afeição e doçura”. 

Charles Chaplin 



RESUMO 
 
Esta pesquisa, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico de cunho 
exploratório, apresenta o estudo de caso da Política Nacional de Humanização – 
HumanizaSUS, na intenção de demonstrar quais são os principais desafios a serem 
enfrentados quando a humanização está inserida no quadro das unidades de saúde 
públicas brasileira. O desenvolvimento da base teórica nos permitiu uma visão mais 
abrangente das contribuições que esse novo modelo de gestão pode proporcionar 
aos seus clientes. Constatou-se que, entre os multibenefícios da inserção da 
humanização, se destaca o atendimento com base no acolhimento, tratamento com 
foco no cliente de saúde e a oferta de um serviço que promove segurança, bem-
estar e conforto. Através deste estudo evidenciaram-se alguns impasses na 
adaptação da política, demonstrando a presença de algumas fragilidades se 
destacando deficiência no atendimento universal e integral, precarização da 
estrutura física, falta de medicamentos, despreparo de alguns profissionais em atuar 
através de uma gestão com base na humanização. Embora existam algumas falhas 
no modo de gerir a política de humanização à realidade de cada unidade, são 
notáveis os avanços já alcançados pelo SUS até aqui, como a redução da 
mortalidade infantil, interrupção e prevenção de diversas doenças, programas que 
ofertem a assistência à saúde atingindo 100 milhões de brasileiros, redução no 
quadro de mortalidade por doenças transmissíveis, entre outros. Tal ferramenta 
proporcionará melhores condições aos seus gestores para entender as 
particularidades de cada unidade de saúde, sendo que aplicar a política de 
humanização é o primeiro passo para o SUS proporcionar um serviço de qualidade e 
respeito aos seus usuários. 
 
Palavras-chave: Hotelaria hospitalar. Humanização. Humanizasus. Serviço de 
qualidade. 
 



ABSTRACT 
 

This research, developed by means of an exploratory bibliographical survey, 
presents the case study of the National Humanization Policy - HumanizaSUS, in an 
attempt to demonstrate what are the main challenges to be faced when humanization 
is inserted without a framework of public health units Brazilian The development of 
the theoretical basis allows us an overview of the contributions to this new 
management model can provide to its customers. It was noticed that, among the 
multi-benefits of the insertion of humanization, attention is drawn to the care based 
on the reception, treatment with a focus not a health client and an offer of a service 
that promotes safety, well-being and comfort. Throughout this study, a number of 
passages were demonstrated in the adaptation of the policy, demonstrating a 
presence of some weaknesses, highlighting deficiencies in universal and integral 
care, precariousness of physical structure, lack of medication, lack of preparation of 
some professionals to act through management based on Humanization. Even there 
are some perceptible flaws in the way of managing the humanization policy in reality 
of each unit, they are nobles or advanced already reached by SUS up to now are 
remarkable, such as the reduction of infant mortality, the interruption and prevention 
of various diseases, programs offering health care Reaching 100 million Brazilians, a 
reduction in mortality due to communicable diseases, among others. Such a tool will 
provide better conditions to its managers to understand how particularities of each 
health unit, being that Apply a policy of humanization and first step for the SUS to 
provide quality services and guidance to its users. 
 
Keywords: Hospitality hospital. Humanization. Humanizasus. Quality service. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo se caracteriza através de reflexões acerca dos entraves 

percebidos através da prestação de serviços de saúde nos espaços públicos. Sabe-

se que o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro passou por diversas 

transformações. As constantes lutas por um sistema mais eficiente permitiram que 

os serviços se moldassem cada vez mais centralizados nas necessidades 

emergentes dos cidadãos. 

 É evidente que foi longo o caminho percorrido e ainda existem muitas lacunas 

a serem preenchidas, mas a busca pela eficiência e excelência nos serviços 

prestados à população promoveu um sentimento de não acomodação à estrutura 

deficitária existente até então, promovendo cada vez mais a busca por um sistema 

baseado na qualidade. Essa busca pelo aperfeiçoamento tornou possível a 

padronização dos serviços com a introdução de um novo modelo de gestão, 

centrado na humanização no ambiente de saúde. Tais mudanças permitem perceber 

que alguns degraus para chegar a tão sonhada qualidade em saúde já são 

vislumbrados, entretanto, também devem ser considerados novos desafios a serem 

vencidos. 

 As unidades de saúde geridas pelo SUS passaram a adaptar e diversificar 

seus serviços alinhando as necessidades emergentes dos clientes, o que acarretou 

em um novo modelo de gestão que coloca o cliente de saúde como o foco da 

organização. Essa nova gestão é o que conhecemos atualmente como Hotelaria 

Hospitalar, que uniu a qualidade dos serviços hoteleiros no ambiente das unidades 

de saúde. A adaptação da hotelaria no ambiente hospitalar veio agregar valores 

significativos dentro da organização, visando um serviço especializado ao cliente de 

saúde. Em razão deste cenário, Batista (2005) comenta que este novo modelo de 

gestão, respaldada na hotelaria, complementa a administração hospitalar tradicional, 

promovendo um serviço de qualidade através da hospitalidade. 

 A hotelaria hospitalar desempenha o papel de cuidado ao cliente, captando as 

particularidades de cada indivíduo ao prestar um serviço mais humano. A hotelaria 

hospitalar trouxe luz a outro conceito bastante expressivo, a humanização. Oliveira e 

Cutolo (2012) comentam que o ato de humanizar se traduz através de ações e 
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atitudes no modo de estabelecer uma relação com outro indivíduo. Assim, a 

humanização é caracterizada através de um serviço intangível, com profissionais 

preparados que possuam qualidades no atendimento como cuidado, presteza, 

amabilidade, respeito e sinceridade.  

 Este novo modelo de gestão chegou também às unidades de saúde públicas 

através da política HumanizaSUS, que tem sido aperfeiçoada nos diversos 

ambientes de saúde em que se busca a eficiência em promover a saúde. Apesar de 

ainda existir um longo caminho a ser percorrido e muitas lacunas a preencher, este 

estudo contribui com alguns esclarecimentos sobre os desafios a serem vencidos, 

onde se destacam a deficiência no atendimento universal, integral e equânime; 

precarização da estrutura física, falta de financiamento, falta de medicamentos, 

despreparo de alguns profissionais em atuar no modelo de gestão humanizada, 

entre outros. 

 Diante das deficiências percebidas na atuação do HumanizaSUS, é relevante 

desenvolver mecanismos de gestão que sejam compatíveis com as necessidades do 

setor. Em resposta a isto, a humanização no SUS entra como um aliado na busca 

por melhorias que devem ser contínuas, que vão muito além de ofertar condições 

básicas para a população, mas de afirmar que é direito de todo cidadão, um sistema 

de qualidade e de respeito a todos os seus clientes. 

 Um dos fatores que impulsionam esta pesquisa é o desenvolvimento de uma 

base bibliográfica que explicita o fato de que serviços humanizados podem contribuir 

na atividade curativa tornando a estada menos traumática, através da amabilidade, 

da sensibilidade, da ética e da compreensão das particularidades de cada cliente. 

Tal base oportuniza reafirmar a importância em se aperfeiçoar e capacitar mão-de-

obra especializada nesse setor através da atuação de profissionais de hotelaria que 

podem vir a suprir essa carência, já que são familiarizados com serviços de 

excelência, cuidado e atenção. 

 No decorrer do desenvolvimento da base teórica do HumanizaSUS, os 

principais entraves estarão perceptíveis para desenvolver reflexões pertinentes 

sobre quais seriam os mecanismos viáveis para sanar essas possíveis 

problemáticas. Por consequência, este estudo se valida na metodologia de pesquisa 
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bibliográfica, que tomará por base diversos autores que desenvolveram estudos na 

área e poderão contribuir com as discussões aqui expostas. 

  

 

1.1 Tema 

 Os desafios de ofertar a humanização no Sistema Único de Saúde brasileiro. 

1.2 Problema 

 É possível que o sistema público de saúde consiga desenvolver ações e ou 

serviços humanizados no cotidiano das unidades de saúde? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

 Apresentar os desafios percebidos em unidades de saúde filantrópicas que 

atuam através do HumanizaSUS. 

 

 

1.3.2 Específicos: 

 

• Descrever o HumanizaSUS para compreender como a humanização está 

inserida nos ambientes de saúde; 

• Identificar como uma gestão focada em humanização pode contribuir em 

uma organização de saúde; 

• Analisar quais são os desafios encontrados em serviços humanizados no 

Sistema Único de Saúde. 

 

 

1.4 Justificativa 
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 Esta pesquisa se justifica na decorrência da constante oferta de serviços 

“desumanizados” no SUS, confrontando o direito de todo cidadão brasileiro que é 

um sistema de saúde de qualidade e respeito, sendo este o dever do Estado. Em 

resposta a este cenário, este estudo contribui para expor a responsabilidade do 

setor público em acompanhar as necessidades da população e preencher os 

espaços que ainda cercam o setor da saúde.    

 Além disso, este estudo se mostra relevante a fim de evidenciar que serviços 

humanizados possuem potencial para diminuir os impactos negativos em ambientes 

de saúde, através da intenção de aprimorar os serviços que são prestados à 

população pensando na garantia de oferecer um serviço com respeito, dignidade e 

mais humanidade. 

 Viana (2004, p. 12) comenta que “a desumanização está não só relacionada 

coma atenção, mas também com a gestão”, tal afirmação nos permite confrontar a 

necessidade emergente de promover mão-de-obra especializada para atuar frente à 

humanização. Essa necessidade oportuniza aos profissionais de hotelaria sua 

inserção no setor de saúde para fins de serviços com qualidade em humanização, 

pois estes profissionais já se encontram familiarizados e capacitados para prestar 

esse serviço especializado. Oportunizando assim a atuação desses profissionais 

que podem ser oferecidos frente à gestão ou na recepção dos clientes na promoção 

do acolhimento. 

 A gestão em humanização por ser um mecanismo recente, ainda possui 

poucos estudos desenvolvidos na área. Desta forma, esta pesquisa buscou 

contribuir na visibilidade do tema estimulando o interesse do setor de saúde, dos 

cidadãos que utilizam o serviço, dos profissionais da área da saúde e profissionais 

de hotelaria. Com a finalidade de adquirir uma nova perspectiva sobre serviços 

humanizados, desenvolvendo ações que aprimorem cada vez mais este tipo de 

gestão. 

 Este novo modo de gerir abre espaço para mudanças significativas nas 

organizações, viabilizando um ambiente de trabalho mais saudável, onde os 

profissionais podem atuar em suas funções com mais empenho e alegria. A 

promoção da humanização nos traz a reflexão de que novos modelos de gestão 

estão surgindo, e a busca pela valorização do ser humano se torna o fator chave, 

onde passaremos a construir um mundo com mais humanidade.   
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 O SUS é uma ferramenta utilizada por milhares de cidadãos por todo o país 

que busca o aperfeiçoamento de seus serviços, desenvolve programas e firma 

políticas como o HumanizaSUS. Muito embora a política da humanização seja 

desenvolvida mais na teoria do que na prática cotidiana dos postos, ambulatórios e 

hospitais públicos. Neste aspecto, este estudo oportunizou entender o 

HumanizaSUS desbravando os possíveis desafios de se implantar essa nova 

gestão, o tornando acessível no sistema de saúde pública.  
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2. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 

 Tendo em vista a relevância de aprofundar-se no objeto de pesquisa para 

conhecer a atmosfera que tange o tema exposto, é imprescindível desenvolver uma 

pesquisa para obter melhor compreensão do segmento. Assim, Gil (1999, p. 42) 

conceitua que a pesquisa é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento 

do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

 Deste modo, a metodologia utilizada nesta pesquisa é de cunho exploratório, 

onde o pesquisador explora o universo do objeto para torná-lo familiarizado com o 

tema, com intuito de promover ou construir hipóteses. Para uma melhor 

compreensão, o pesquisador desenvolve algum tipo de contato com indivíduos que 

obtiveram alguma experiência com o objeto de pesquisa aqui analisado (GIL, 1991). 

Nesse sentido, um levantamento bibliográfico oportuniza ao pesquisador interagir, 

através de artigos atuais, com situações e experiências ocorridas com diversos 

indivíduos que utilizam os serviços do SUS (quadros 2 e 3). 

 Para este estudo, considerou-se relevante o uso da pesquisa bibliográfica de 

gênero teórico como meio de investigação, tomando por base artigos publicados, 

sites, revistas eletrônicas e livros respaldados neste estudo. Para as análises deste 

estudo, foi utilizado como base de dados artigos publicados em revistas eletrônicas, 

que foram selecionados pelo pesquisador nos anos de 2016 a 2017. 

 O pesquisador selecionou os artigos mais atuais disponíveis, no período dos 

últimos 10 anos, na intenção de demonstrar o quadro atual do SUS. Logo, o 

desenvolvimento da análise sobre as contribuições da humanização (quadro 2) 

compreendeu artigos publicados nos anos de 2008 a 2014. Já a análise sobre os 

principais desafios percebidos nas unidades de saúde públicas (quadro 3) 

compreendeu artigos publicados nos anos de 2015 a 2016. Ao destacar o método de 

pesquisa bibliográfica, outro benefício que abrange é a possibilidade de criar uma 

base teórica sobre o assunto, baseado nas obras de autores que realizaram 

diversos estudos na área a fim de se abordar hipóteses e questionamentos 

pertinentes. 
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 A intenção de desenvolver um método mais abrangente para esta pesquisa 

estabeleceu a política de humanização – o HumanizaSUS como Estudo de caso, 

pois este aborda o tema da humanização no âmbito da saúde, trazendo alguns 

questionamentos sobre quais as influências desse modelo de gestão e quais os 

impasses percebidos quando colocado em prática o planejamento da política. 

 O Estudo de caso é esclarecido por Yin (2005) como uma das diversas 

maneiras possíveis para desenvolver uma pesquisa. Geralmente, o pesquisador 

utiliza-se desse método quando possui pouco controle sobre os eventos, em geral 

encontrados no contexto da vida cotidiana. Um dos propósitos do estudo de caso é a 

oportunidade de se estabelecer uma estrutura para discussões e debates aos 

leitores.Diante das características que definem o método escolhido, considerou-se 

compatível com a intenção desta pesquisa, que buscou apresentar como a 

humanização está inserida no contexto do cotidiano dos serviços do SUS.  

 A estruturação da pesquisa tomou como enfoque três linhas de ação: 

descrição da atuação do HumanizaSUS com a intenção de compreender como a 

humanização acontece no sistema público; evidenciar como um novo modelo de 

gestão humanizadora pode influenciar nos fatores internos e externos; e por fim 

analisar quais são as principais lacunas a serem preenchidas quando compara-se o 

planejamento teórico do HumanizaSUS com sua prática cotidiana nas unidades de 

saúde. 

 A explanação da base teórica, obtida através das pesquisas desenvolvidas 

neste estudo, pôde ampliar o conhecimento do universo estudado aprofundando-se 

no objeto, obtendo-se, assim, maior compreensão acerca das peculiaridades do eixo 

humanização, assim como suas percepções e contribuições. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Hotelaria: Conceituação e caracterização 

 

 Pouco se sabe quando os meios de hospedagem surgiram de fato, embora a 

data nunca tenha sido detectada, supõe-se que o ato de hospedar surgiu em 

resposta à necessidade do homem e sua busca por abrigo e alimentação (BATISTA, 

2005). Acredita-se que os jogos olímpicos, ocorridos na Grécia Antiga, que promovia 

um grande deslocamento de visitantes foi um dos agentes responsáveis pelo 

fortalecimento do que seria o futuro da hotelaria clássica (IGNARRA, 1999). 

 O ato de hospedar se tornou mais comum com o passar dos anos. Batista 

(2005) Pereira e Coutinho (2007) relacionam este fato com o surgimento de novos 

meios de hospedagem como mosteiros, conventos e abrigos cristãos que recebiam 

e hospedavam os forasteiros que por ali passavam. Tais afirmações demonstram 

que o simples ato de acolher aos mais necessitados nos possibilita refletir que a 

hospitalidade pode ser considerada um traço inerente no indivíduo, pois já era 

exercida muito antes da caracterização da atividade como comercial. 

 Ascanio (2003) conceitua que a hotelaria é um conjunto de serviços que 

promovem, em geral, conforto, hospedagem, alimentação, lazer e entretenimento ao 

cliente. É responsável por produzir serviços intangíveis, tal forma que, os bens e os 

serviços oferecidos aos clientes constituem a base comercial de cada 

empreendimento hoteleiro. 

 A hotelaria se configura no ato de receber o cliente através de serviços de 

excelência, que promova uma estada agradável e acolhedora, sempre que possível 

tentando impactar o cliente através do encantamento. Quevedo (2006) defende que 

a atividade hoteleira envolve diversos fatores, entre eles o ser hospitaleiro que não 

consiste apenas na oferta do serviço de hospedagem, mas a forma como receber 

esse cliente, seja com atenção, cuidado, respeito. Entende-se então que a hotelaria 

desenvolve a oferta de um serviço especializado com base nas necessidades dos 

clientes e nas suas expectativas, sempre visando uma experiência memorável. 

 Já Castelli (2003) comenta que os meios de hospedagem consistem na 

promoção de serviços de hospitalidade desenvolvidos de acordo com a 

segmentação de seus clientes, que são possíveis em conformidade com o 

crescimento do fluxo de clientes, onde a atividade se configura em resposta a 
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grande demanda de viagens com diversas finalidades. Para Beni (1998) e Carvalho 

(2000) os meios de hospedagem caracterizam-se como a base da infra-estrutura do 

turismo. O que mais tarde foi reafirmado por Petrocchi (2003) ao mencionar que a 

Hotelaria e o Turismo são duas atividades inseparáveis que se complementam 

através da necessidade do cliente de deslocar-se e abrigar-se. 

 Pina e Ribeiro comentam as transformações que ocorreram no decorrer dos 

anos, diante do crescimento do turismo e as mudanças que influenciaram o setor 

hoteleiro a conquistar seu espaço.  

Acompanhando a evolução do turismo no mundo, as transformações 
tecnológicas e o desenvolvimento dos conceitos e métodos de gestão, o 
setor hoteleiro passou, no século XX, por grandes transformações, 
quantitativas e qualitativas, ampliando e diversificando os serviços 
oferecidos pelos hotéis e modificando os padrões de qualidade (PINA; 
RIBEIRO; 2007, p.11). 
 

 No turismo a atividade é caracterizada como o ato de servir, de recepcionar 

os turistas nas experiências, a ação de servir também é um elemento presente na 

hotelaria. Isso nos facilita entender algumas semelhanças entre os setores, e o 

porquê de uma atividade complementar a outra. A prática dos serviços de turismo 

resulta no envolvimento de indivíduos que compartilham informações, culturas e 

comportamentos distintos, a hospitalidade se traduz no ato de acolher esses clientes 

ocasionando o bem-estar durante o período da estada. (GONÇALVES; FERREIRA; 

2013) 

Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e os serviços 

foram se modernizando acompanhando as necessidades do mercado. No segmento 

dos empreendimentos hoteleiros não seria diferente, Gonçalves e Ferreira 

mencionam essas mudanças que oportunizaram aos serviços de hospedagem 

alcançar o seu espaço atualmente.  

Nota-se que com o passar das décadas, o sistema hoteleiro foi adaptando-
se as necessidades dos clientes e que através do avanço dos transportes e 
da tecnologia estalagens foram modificadas, assim como, abrigos, 
albergues por locais mais apropriados, visto que o fluxo de pessoas 
aumentava (devido ao melhor acesso) beneficiando os clientes, e com isso, 
satisfazendo suas expectativas. O cliente mais exigente exige uma 
qualidade no serviço superior aos demais hóspedes (GONÇALVES; 
FERREIRA; 2013, p. 160). 
 

 Com essa modernização, o setor hoteleiro ganhou notoriedade através dos 

seus serviços e a administração hoteleira passou a integrar um novo modelo de 

gestão. Batista (2005) disserta a respeito da conceituação da administração 

hoteleira que, segundo a autora, consiste no gerenciamento baseado nos princípios 
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da administração geral, mas agregando o conhecimento aplicado da essência da 

hotelaria que se baseia nos anseios e no que os hóspedes esperam. A autora 

supracitada complementa dizendo que “para a hotelaria é uma arte, pois seus 

serviços são prestados com eficiência, dedicação, respeito, sorrisos e, 

consequentemente despertando a satisfação dos hóspedes” (BATISTA, 2005, p. 24).    

 Em decorrência da necessidade de ofertar um serviço que seja compatível 

com as expectativas dos clientes, e em resposta ao cenário competitivo que se 

configura o mercado, a hotelaria assumiu diversos segmentos, onde as atividades 

são voltadas para o atendimento das necessidades de grupos específicos. Acerca 

da segmentação, Silva e Mota (2010, p. 2) destacam que “a hospedagem pode se 

dar em diversos tipos de instalações, com os mais variados propósitos, refletindo 

assim, no tipo de turista que será atendido”. 

 Logo, com enfoque na demanda, a segmentação assume o papel de restringir 

em grupos os clientes que possuem particularidades em comum quando analisados 

no ambiente hoteleiro, separando a hotelaria em segmentos com base na oferta x 

demanda.     

 Segundo Castelli (2003) a atividade hoteleira pode ser compreendida através 

de turistas que se encontram em viagens de lazer e em viagens de negócios. Tal 

afirmação nos permite entender que a hotelaria se divide em dois clientes potenciais, 

os clientes de lazer e os clientes corporativos, cada público possui suas 

especificidades e cabe ao empreendimento hoteleiro mapear as preferências e 

exigências desses clientes. A segmentação auxilia na estruturação do produto final 

para que ao chegar ao cliente, consiga alcançar a satisfação pretendida. 

 Na oferta de serviços com qualidade é necessário que todas as vertentes 

envolvidas no processo desencadeiem harmonia. Na hotelaria este fator se torna 

fundamental, pois para se obter a satisfação e o encantamento do cliente é 

necessário que todos os setores que compõem a atividade interajam entre si e com 

o mesmo nível de qualidade. Para tanto, é necessário que todos os processos sejam 

gerenciados (CASTELLI, 2003). Em resposta, isso influenciará na construção da 

percepção do cliente sobre a experiência, por isso é relevante que a qualidade seja 

percebida de forma integral, oportunizando o retorno desse cliente. 
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 Quanto à segmentação, o Ministério do Turismo juntamente com o Inmetro, a 

Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM e a sociedade civil, desenvolveram o 

novo Sistema brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass). Com 

a estratégia de aumentar a competitividade de setor no mercado e a padronização 

nos serviços hoteleiros, o SBClass veio para firmar a diversidade da atividade 

hoteleira ao se posicionar no mercado competitivo. (Ministério do Turismo, 2010) 

 O SBClass definiu os Meios de hospedagem em sete categorias, que são 

caracterizadas através de estrelas, para facilitar ao cliente entender a diferenciação 

entre cada categoria. Os Meios de hospedagem estão divididos entre si, como é 

demonstrado (quadro 1) abaixo:   

 

QUADRO 1. Classificação de Meios de Hospedagem de acordo com o novo SBClass 

HOTEL DE 1 a 5 ESTRELAS 

HOTEL FAZENDA DE 1 a 5 ESTRELAS 

CAMA & CAFÉ DE 1 a 4 ESTRELAS 

RESORT DE 4 a 5 ESTRELAS 

HOTEL HISTÓRICO DE 3 a 5 ESTRELAS 

POUSADA DE 1 a 5 ESTRELAS 

FLAT/APART-HOTEL DE 3 a 5 ESTRELAS 

Fonte: Ministério do Turismo. Sistema brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (2010) 

 
 
 O SBClass se fundamenta através dos requisitos mandatórios para cada 

categoria, assim como nos demais sistemas de classificação de outros países, o 

SBClass proporciona aos clientes identificar quais meios de hospedagem atendem 

suas necessidades, e a garantia de um serviço padronizado através da qualidade. 

(Ministério do Turismo, 2010) 

 A inserção de serviços de qualidade no ambiente hoteleiro funciona como 

uma ferramenta que possibilita a humanização no atendimento dos clientes em 

resposta às exigências da atividade, onde a hospitalidade é o produto principal. O 

que oportunizou ao setor ser referência em serviços de qualidade, e por 

consequência, outras administrações passaram a implantar esse modelo de gestão 
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em seus empreendimentos. Nesta intenção, os hospitais buscam desconstruir sua 

imagem traumatizante, e passam a ofertar a qualidade da gestão hoteleira 

incorporada aos serviços hospitalares. (BATISTA, 2005) 

 

 

3.2 O despertar da hotelaria hospitalar 

 

Presente cada vez mais nos ambientes de saúde, A hotelaria hospitalar é 

uma ferramenta que apresenta como sua principal característica o conjunto de 

serviços de excelência da hotelaria clássica adaptados ao ambiente de saúde. Em 

sua obra, Boeger (2003, p. 24) estabelece a conceituação da hotelaria hospitalar 

como sendo “a reunião de todos os serviços de apoio, que, associados aos serviços 

específicos, oferecem aos clientes internos e externos conforto, segurança e bem-

estar durante seu período de internação”. 

 Godoi (2004) complementa dizendo que a hotelaria hospitalar é a adaptação 

de serviços hoteleiros incorporados estrategicamente nos hospitais, proporcionando 

outros fatores que podem influenciar a estada do paciente, como benefício social, 

psicológico e emocional. Surgindo como uma novidade no mercado, a hotelaria 

hospitalar veio para promover um serviço de qualidade resgatando valores 

adormecidos, como a valorização do cliente de saúde, a preocupação com os 

familiares, e os demais que compõem a atividade curativa. 

 O que possibilita a adaptação de serviços hoteleiros no ambiente de saúde 

são as semelhanças entre si, isso é evidenciado por Batista (2005) que estabelece a 

relação entre o hospital e o hotel, que muito embora exerçam atividades com 

finalidades distintas, o foco dos dois empreendimentos é o mesmo, providenciar o 

acolhimento do cliente. Assim, a autora argumenta que: 

O hospital é visto como um hotel na visão hoteleira hospitalar, e os clientes 
são atendidos diferentemente, preservando sua individualidade e 
respeitando sua privacidade, em um momento importante de suas vidas. 
Assim a permanência do cliente de saúde e seus familiares no hospital fica 
menos desgastante e traumatizante (p. 18). 

 

 A hotelaria hospitalar possibilita a promoção de um ambiente mais acolhedor 

ao cliente, desconstruindo a imagem de tristeza enraizada na cultura dos espaços 

de saúde, como enfatiza Taraboulsi (2003, p. 21) é necessário “se livrar da cara de 

hospital”. Cabe salientar, segundo Batista (2005) que a hotelaria hospitalar pode ser 
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desenvolvida como uma ferramenta de marketing, que dará maior visibilidade ao 

empreendimento, de acordo com a autora, a hotelaria adaptada, também 

conceituada como hospitalar, possui grande potencial de retorno, pois muitos 

clientes buscam atendimento hospitalar diversificado, que produz conforto e 

confiabilidade. 

 Taraboulsi (2004, p. 179) enfatiza em sua obra que a hotelaria hospitalar 

oferece uma série de fatores que podem contribuir na atividade curativa do cliente, 

defendendo que “é a arte de oferecer serviços eficientes e repletos de presteza, 

alegria, dedicação e respeito, fatores que geram satisfação, o encantamento do 

cliente e, principalmente, a humanização do atendimento e do ambiente hospitalar”. 

 A hotelaria hospitalar preocupa-se em entender seu cliente através do 

respeito pela individualidade, onde a busca pela excelência consiste em conciliar os 

objetivos das instituições, que é o ato de hospedar, em equilíbrio com as 

necessidades dos clientes. Sem esquecer que a assistência e o tratamento do 

cliente é a principal atividade a exercer, e os serviços de hotelaria adaptados 

agregam mais conforto aos clientes e seus familiares (DIAS, 2005). Em 

conformidade com as afirmações dos autores supracitados, os aspectos analisados 

nos permitem refletir no potencial da hotelaria hospitalar em promover uma estada 

mais agradável ao cliente, podendo até contribuir em sua atividade curativa. 

 Na oferta de serviços especializados comenta-se a relevância da 

hospitalidade nesse tipo de serviços, assim, Gonçalves e Ferreira (2013) abordam a 

relação da hospitalidade no campo da saúde, argumentando que ela é caracterizada 

como um serviço intangível, que possibilita transformar a fragilidade na qual o 

paciente se encontra em segurança e tranquilidade. Essa mudança é possível 

devido à reestruturação do modelo de gestão aplicado nas organizações de saúde, 

através dos serviços de hotelaria adaptados. Andrade conceitua hospitalidade da 

seguinte forma: 

A hospitalidade é percebida quando, o paciente, fragilizado em seu estado 
físico, psicológico e emocional, for atendido nas suas necessidades, 
angústias, dúvidas, questionamentos e se sinta em um ambiente que lhe 
deixe confortável, tranquilo, acolhido e seguro (ANDRADE, 2011, p. 29). 

 

 Complementando tal conceito, Boeger (2003, p. 31) comenta que “a 

hospitalidade hospitalar também pode ser compreendida como a humanização do 

atendimento do cliente de saúde (pacientes, acompanhantes e familiares)”. A 
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hospitalidade sendo um conceito presente na hotelaria, também se adapta ao 

ambiente hospitalar produzindo um novo modo de ver o acolhimento na esfera da 

saúde. 

 Já Taraboulsi (2003), pontua que a hospitalidade no acolhimento é o 

atendimento especializado prestado com o real desejo de oferecer conforto diante 

do sofrimento e da dor do outro indivíduo. O acolhimento se configura na atitude da 

equipe de saúde em construir relações de confiança prestando um serviço cordial, 

com presteza e respeito, de forma adequada e humanizada, desde o momento que 

o cliente entra no hospital, durante sua estada e sua saída (TRINDADE, 2010). 

 A equipe se torna o agente desta ação através da promoção da empatia, 

resultando na minimização de fatores que geram desconforto, medo e angústias em 

resposta a simples ação de se propor a ouvir o cliente. Deste modo, salienta-se que 

é relevante a presença da hospitalidade quando transitamos em ambientes 

necessitados de cuidado e atenção. Godoi (2004, p. 40), por sua vez, realiza uma 

reflexão pertinente no ambiente hospitalar, enfatizando que: 

 
Há uma dicotomia na administração hospitalar, entre a tecnologia, estrutura 
física, versus hospitalidade, estrutura humanizada. Uma visa o processo – 
tratamento com calor humano, carinho – proporcionando uma permanência 
menos traumatizante, já a outra objetiva o resultado final, utilizando a 
estrutura física mais moderna que se encontra no mercado. 
 

 Cabe a reflexão a fala do autor acerca dessas duas vertentes, a tecnologia 

aliada à estrutura física não é de sua competência promover ações humanizadas, 

uma vez que a humanização é de valor intangível. Por consequência, a 

humanização é uma qualidade que compete apenas ao ser humano desenvolvê-la e 

praticá-la. A tecnologia pode produzir serviços de luxo, embora, por si só nunca 

conseguirá desenvolver um serviço humanizado com hospitalidade. 

 

 

3.3 A humanização como fator diferencial 

 

 O histórico do Brasil é marcado pelos diversos movimentos sociais, no fim da 

década de 80 a população clamava por melhorias nas condições de saúde. O SUS 

foi uma conquista do povo, e após longos anos era necessário reivindicar o direito a 

uma saúde de qualidade através de um serviço que atendesse as necessidades 
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emergentes dos usuários. Assim surge a humanização, em resposta à insatisfação 

da população diante do atendimento desinteressado dos profissionais, o que 

oportunizou novas estratégias para se desenvolver um serviço mais respeitoso e 

mais humano a toda população (MORAIS; WÜNSCH, 2013). 

 A humanização em sua amplitude é capaz de produzir um serviço intangível 

que assume um papel expressivo dentro de uma organização, quando desenvolvida 

em harmonia com as necessidades da unidade pode se tornar um fator diferencial 

que vai além de uma simples prestação de serviço. Pinochet e Galvão (2010, p. 500) 

elucidam o conceito de humanização, tornando o cliente de saúde o protagonista 

que envolve toda a atividade, afirmando que  

A palavra humanização sintetiza todas as ações, medidas e 
comportamentos que se devem produzir para garantir e salvaguardar a 
dignidade de cada ser humano como paciente de um estabelecimento de 
saúde. Isto significa que o paciente deve estar no centro de cada decisão, 
não só um produto de requerimentos funcionais, mas sim como uma 
expressão de valores que se devem ser considerados. 

 

 Backes, Filho e Lunardi (2005, p. 103) também reafirmaram a ideia de 

Pinochet e Galvão, onde o foco da humanização consiste na valorização do cuidado 

direcionado ao paciente, onde este se torna o elemento principal. Logo, 

Focalizar a humanização no paciente compreende, antes de tudo, uma 
relação efetiva de cuidado, que pode ser traduzida na acolhida, na ternura, 
na sensibilidade, no respeito e na compreensão do ser doente e não da 
doença. 

 

 A essência da humanização é tornar o ato “humano”, sendo uma qualidade 

intrínseca inerente a nós seres humanos, e que ao utilizarmos um serviço muitas 

vezes nos deparamos com sua ausência. Neste anseio por promover um serviço 

que contemple todas as partes envolvidas e desempenhe um papel notório na vida 

de todo cidadão, a Política Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – 

PNHAH em sua cartilha, menciona que 

Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e 
gestores. Os valores que norteiam esta política são a autonomia e o 
protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, o 
estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo 
de gestão (BRASIL, 2004, p. 10). 
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 Em resposta às necessidades dos clientes, a humanização atrelada à 

hotelaria hospitalar estabeleceu um novo modo de ofertar serviços de saúde 

eficientes, atendendo as exigências do paciente que passou a ser denominado como 

cliente de saúde. Assim, 

 
O novo conceito denominado humanização vem sendo utilizado pela 
Hotelaria Hospitalar, concebendo o paciente como um cliente de saúde que 
busca cuidados especiais, já que a exigência do consumidor alterou os 
objetivos e métodos dos hospitais de maneira que fossem reavaliados, e 
então pudessem estabelecer normas com o intuito de humanizá-los 
(OLIVEIRA;et al, 2012, p. 198). 

  

 Com frequência nos deparamos com ambientes desumanizados, que embora 

possuam técnicas médico-hospitalares eficientes, não conseguem ofertar alma e 

ternura em um mesmo serviço. Quando um cliente de saúde busca ajuda em uma 

unidade hospitalar, este quer ser bem cuidado, se sentir protegido, seguro, e por 

mais que seja difícil este momento, ele deve sentir-se feliz ou aliviado por saber que 

aquela instituição irá lhe proporcionar condições favoráveis para que sua saúde seja 

restabelecida. A humanização desempenhará esse papel, o de garantir que a estada 

do cliente seja menos traumática possível, ofertando um ambiente acolhedor e 

seguro, pois o ato de humanizar  

É garantir à palavra a sua dignidade ética, ou seja, os sofrimentos humanos, 
as percepções de dor ou de prazer no corpo, para serem humanizadas, 
precisam tanto que as palavras com que o sujeito as expressa sejam 
reconhecidas pelo outro, quanto esse sujeito precisa ouvir dos outros, 
palavras e seu reconhecimento. Pela linguagem fazemos as descobertas de 
meios pessoais de comunicação com o outro, sem o que nos 
desumanizamos reciprocamente (OLIVEIRA; COLLET; VIERA, 2006, p. 
280). 

  

 Para entendermos a humanização em totalidade precisamos olhar mais além, 

devemos levar em consideração todas as variáveis que envolvem a atividade em 

questão, sendo necessário reconhecer as necessidades dos clientes de saúde, seus 

familiares, o corpo médico e todos os demais envolvidos na organização. 

 A humanização diante da sua intangibilidade está atrelada a oferta de um 

serviço restrito ao cuidado, zelo, confiança, hospitalidade e segurança, resgatando 

ao indivíduo o direito à vida com dignidade, ética e respeito. Pinochet e Galvão 

(2010, p. 502) comentam que 
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O termo humanização hospitalar foi criado há anos para se discutir a forma 
de contato e comunicação que ocorria dentro dos estabelecimentos de 
saúde. O hospital é o local por excelência em que a fragilidade da saúde 
aparece e confronta a realidade. 

 

 Dias (2006) comenta que o processo da humanização surgirá como um aliado 

para garantir ao cliente de saúde e seus familiares segurança, pois este se encontra 

vulnerável e sua vida se encontra ameaçada. É neste ponto que a humanização irá 

suprir todo este receio e proporcionará tranquilidade, sem se esquecer de que além 

da hospitalidade, o aspecto técnico-científico também deve ser priorizado com 

qualidade. 

 Na oferta de serviços humanizados, compete ao SUS contemplar várias 

vertentes que unidas promovem o sentido real da humanização, que são prevenir, 

tratar, cuidar, recuperar, proteger e promover. Ou seja, buscar cada vez mais a 

união dessas dimensões com a finalidade de não apenas curar patologias, mas de 

promover um serviço que assegure o direito de todo cidadão, um sistema de saúde 

de qualidade e segurança (BRASIL, 2004). 

 Rios disserta sobre as vertentes que a humanização contempla quando esta é 

incorporada como modelo de gestão, valores responsáveis por promover um serviço 

com presteza, conhecimento, qualidade e o mais importante, o respeito à 

individualidade. Assim,   

A humanização reconhece o campo das subjetividades como instância 
fundamental para a melhor compreensão dos problemas e para a busca de 
soluções compartilhadas. Participação, autonomia, responsabilidade e 
atitude solidária são valores que caracterizam esse modo de fazer saúde 
que resulta ao final, em mais qualidade na atenção e melhores condições 
de trabalho. Sua essência é a aliança da competência técnica e tecnológica 
com a competência ética e relacional (RIOS, 2009, p. 11). 

 

Entende-se a relevância de incorporar ações humanizadas em ambientes tão 

carentes e traumatizados, pois a humanização por si só é dotada de fatores que 

facilitam o tratamento do cliente. Para que a humanização oferte todo seu potencial 

como fator diferencial em uma organização é necessário que ela ocorra em todas as 

instâncias, desde colaboradores, pacientes e familiares. Caso contrário, o que torna 

a humanização tão singular seria contraditório em sua essência, que é tornar mais 

“humano” o que carece de humanidade e é nessa questão que a humanização se 

torna um fator diferencial em uma organização.   
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4. OBJETO DE ESTUDO 

  

 

4.1 Um Sistema Único de Saúde para todos 

 

 Através das constantes lutas do povo, a saúde passou a ser defendida e 

promovida como questão pública. A Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, através do artigo 196 define que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado”. Ao afirmar que a saúde é um direito conquistado por cada cidadão, o 

Ministério da Saúde torna-se o responsável por garantir políticas sociais e 

econômicas que estejam alinhadas a este direito. 

 Com o comprometimento de oferecer assistência à saúde para a população, 

reafirmando o direito do povo, Viana (2004, p. 4) comenta que “foi estabelecido 

como modelo de política de saúde o Sistema Único de Saúde (SUS), representando 

um marco na luta pelos direitos de cidadania”, firmado através da constituição de 

1988 e legitimado na lei federal 8.080 de 1990. Assim, o Sistema Único de Saúde 

É uma conquista nascida das lutas pela democracia no país que em 1988 
ganhou estatuto constitucional. Passados 20 anos inúmeros outros desafios 
ainda nos convocam para a manutenção da militância no campo da saúde 
(PASCHE; PASSOS, 2008, p. 92). 

 

 As reivindicações pelo SUS se firmaram como um dos maiores movimentos 

ocorridos no país, tomando como política a assistência a saúde e a garantia do 

direito individual de cada cidadão. Ao longo dos anos, embora o SUS ainda enfrente 

muitos impasses, nossa luta por um sistema de saúde público de qualidade é um 

processo contínuo, mas são perceptíveis os avanços alcançados na atenção básica 

(VIANA, 2004). 

 O tratamento da saúde incorporou-se como Sistema Único, pois “segue a 

mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional” 

(BRASIL, 1990, p. 4). O SUS funciona em esfera de unidades que estão espalhadas 

por todo o território brasileiro, conseguindo alcançar grande parcela da população, 

trabalhando através da promoção, proteção e recuperação da saúde de todo 

cidadão brasileiro. 

 O SUS passou a se preocupar mais com quais tipos de serviços estavam 

sendo ofertados aos usuários, se eram compatíveis com as necessidades de toda 

população. Era perceptível que ainda existiam muitos espaços a serem preenchidos 
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quando se avaliava a questão da saúde pública. Mais do que disponibilizar a 

população um espaço para tratamento da saúde, era de suma relevância entender 

quais eram as necessidades primordiais de cada cidadão. 

 Em resposta, elaborou-se a Carta de Direitos dos Usuários da Saúde 

aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) que foi desenvolvida com o 

intuito de elucidar aos cidadãos os princípios básicos da cidadania, são definidos 

seis princípios, sendo eles: 

1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas 
de saúde. 
2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 
problema. 
3. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre 
de qualquer discriminação. 
4. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus 
valores e seus direitos. 
5. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento 
aconteça da forma adequada. 
6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde 
para que os princípios anteriores sejam cumpridos (BRASIL, 2011, p. 4). 

  

 A saúde deve ser entendida com qualidade de vida e não apenas a ausência 

de doenças, portanto, compete ao SUS promover acesso igualitário e integral aos 

cidadãos diminuindo o risco de doenças através da promoção da saúde (BRASIL, 

2009b).  

 O SUS encontra-se organizado por regiões, dirigido em esfera municipal, 

estadual e federal. Fundamenta-se através de diretrizes da universalidade, 

eqüidade, integralidade, descentralização e participação da população (PINOCHET; 

GALVÃO, 2010). Como o principal financiador da saúde pública do país está a 

União, sendo ela a responsável por formular as políticas nacionais e a implantação 

fica a cargo dos estados, municípios e iniciativa privada (BRASIL, 2006).    

 Para cada território é necessário que se avalie as peculiaridades dos usuários 

e dos profissionais, considerando as estruturas disponíveis, recursos financeiros e 

possíveis conflitos. Esse cenário se torna necessário no fato de que não existe um 

padrão único e imutável de gestão, mas uma doutrina que trabalhe em conformidade 

com as particularidades de cada unidade, para que o Sistema Único de Saúde seja 

desenvolvido através de estratégias que levem em consideração essas vertentes 

mencionadas e oportunize um sistema de saúde de qualidade (BRASIL, 2009a). 

 O que nos leva a análise de que a cada gestor fica a responsabilidade de 

conhecer a fundo as necessidades emergentes do serviço de saúde de cada 
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território, para que o SUS consiga abranger de forma integral a oferta de um serviço 

digno. O que não torna esta tarefa fácil, pois é necessário que se desenvolvam 

planejamentos estratégicos que atuem em conformidade com as diretrizes impostas 

pelo SUS. 

 Para que o SUS desempenhe seu papel de fomentador na promoção da 

saúde foi estabelecido na Lei nº 8.080 de 1990 os princípios doutrinários que 

fundamentam o significado que esse sistema desempenha na sociedade, são eles: 

 
I. Universalidade; 
II. Equidade; 
III. Integralidade. (BRASIL, 1990, p. 5) 

  

 Nos trâmites dos princípios, a Universalidade é o dispositivo responsável por 

garantir o acesso igualitário a todo e qualquer cidadão, eliminando as possíveis 

barreiras que dificultem a oferta do serviço. Para Teixeira (2011) o processo de 

universalização consiste em tornar acessível o serviço a toda população, sem 

distinção, eliminando barreiras econômicas, jurídicas, culturais e sociais que 

impossibilitem a promoção de um serviço eficiente. 

 A Equidade é entendida como o valor atribuído a cada indivíduo de acordo 

com a sua necessidade, busca-se reconhecer as diferenças presente nas condições 

de vida e de saúde para que o serviço atenda a diversidade. Nesse aspecto todo 

cidadão é igual perante o SUS e seu tratamento dependerá das suas necessidades 

em conformidade com os limites do que o sistema público puder oferecer (BRASIL, 

1990).  

 Já o princípio da Integralidade está relacionado à condição integral da 

compreensão do ser humano e suas necessidades individuais. Cabendo ao sistema 

de saúde a busca pela compreensão desse indivíduo, não parcial, mas integral. 

Diante disto, Mattos (2004) nos elucida qual o valor da integralidade no âmbito da 

saúde, segundo o autor ela é evidenciada através da preocupação dos profissionais 

em entender cada particularidade de um indivíduo. Partindo deste pressuposto, com 

a finalidade de entender em integral a demanda do usuário. Isto é, a integralidade 

ocorre entre todos os agentes envolvidos, profissionais e usuários, e se evidencia 

nas práticas cotidianas entre esses sujeitos possibilitando uma maior interação entre 

eles. 
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 Para que o SUS desenvolva seu papel de fomentador da saúde na promoção 

de um serviço competente, é necessário que sua estruturação organizacional esteja 

alinhada em pontos estratégicos, pensados e organizados de forma a atender todo 

brasileiro, sendo esse o principal preceito do sistema. Para que isso ocorra, o SUS 

age em conformidade com: 

I. Regionalização e Hierarquização; 
II. Resolubilidade; 
III. Descentralização; 
IV. Participação dos cidadãos; 
V. Complementaridade do Setor Privado. (BRASIL, 1990, p. 5) 

 

 A Regionalização e Hierarquização transitam na estratégia de ofertar os 

serviços do SUS em uma área geográfica delimitada, atentando-se a capacidade de 

indivíduos para entender sua demanda. A inserção da população deve ser oferecida 

através de serviços de nível primário capacitado para atender e resolver os 

principais problemas, os demais serviços estarão alocados em unidades para 

maiores complexidades que requerem mais tecnologia. O SUS organizado através 

da regionalização e hierarquização oportuniza entender melhor as peculiaridades de 

determinada área, facilitando entender suas fragilidades (BRASIL, 1990). 

 A Resolubilidade é referente à capacitação do Sistema Único em ser eficaz 

quando existirem impasses e problemas a fim de saná-los com eficiência. A 

Descentralização trata-se da redistribuição das responsabilidades que envolvem a 

gestão do SUS com diversos agentes em esfera federal, estadual e municipal. Parte 

do pressuposto de que “quanto mais perto do fato à decisão for tomada, mais 

chance haverá de acerto”, dessa forma, a tomada de decisões ficará a cargo do 

responsável mais próximo do fato ocorrido (BRASIL, 1990, p. 5). 

 A Participação dos cidadãos é a garantia constitucional da população em 

participar dos processos de formulação das práticas da saúde, sendo desenvolvida 

através de entidades representativas nos Conselhos de Saúde. Essa participação 

reafirma a busca da promoção de serviços que atendam as necessidades 

emergentes dos cidadãos na melhora da qualidade de vida. 

 A Complementaridade do Setor Privado ocorrerá quando for constatada 

insuficiência do setor público, ocorrendo a contratação de serviços privados. 

Entretanto, as integrações de serviços privados deverão seguir a mesma 
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estruturação dos serviços oferecidos pelo SUS, dentro dos parâmetros que tangem 

as diretrizes impostas (BRASIL, 1990). 

 Ajustados esses parâmetros em conformidade com cada área a abranger, o 

SUS ofertará um serviço mais especializado, promovendo através de constituição 

federal, qualidade de vida aos cidadãos. Assim,  

Essas diretrizes são consideradas importantes fundamentos para a 
elaboração das políticas públicas de saúde e, consequentemente, para a 
produção das normas jurídicas de direito sanitário e para a efetivação do 
direito à saúde (AITH; et al, 2014, p. 13). 

  

 Almeida (2013) comenta que esse novo modelo de gestão centralizado nas 

diretrizes da universalidade, equidade e integralidade propõe um novo sistema para 

se pensar em saúde, mudanças equivalentes ao planejamento, organizações e 

ações de serviços a serem oferecidos. O autor ainda comenta que embora o SUS 

apresente suas falhas, é visto como uma grande e ambiciosa política pública pelos 

outros países, destaca-se o compromisso em programar continuamente ações que 

viabilizem um sistema público adequado. 

 Passados todos esses anos após a criação do SUS, é perceptível os avanços 

alcançados através de uma política de compromisso contínuo, Almeida (2013) 

destaca alguns dados desses avanços como a redução em mais de 70% da 

mortalidade infantil nos últimos 30 anos no país, estima-se que o Programa Saúde 

da Família atingirá 100 milhões de brasileiros, a criação do programa Farmácia 

Popular com descontos de até 90% nos medicamentos, sem dizer, na oferta de 

medicamentos gratuitamente em postos de saúde, criação da SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência) que atende metade da população, diversas 

doenças foram interrompidas como a rubéola, sarampo, paralisia infantil e também 

se reduziu o quadro de mortalidade por doenças transmissíveis. Tais perspectivas 

nos remetem a reflexão sobre quantas vidas foram protegidas diante da 

agressividade dessas doenças que se disseminaram, e refletir apenas nas visíveis 

falhas do SUS é injusto com todos aqueles que lutaram pelo direito do acesso a uma 

saúde pública respeitosa. 

 As preocupações que cercam o SUS atualmente não são as mesmas de 10 

anos atrás, antes se avaliava apenas a questão da competência do corpo médico 

para o tratamento de doenças. Já nos dias atuais além da competência dos 
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profissionais, os clientes buscam um tratamento especializado, diferenciado que 

proporcione segurança, bem-estar, acomodações agradáveis, ambientes 

acolhedores e condições de higienização adequadas, fatores que contribuem na 

estada do paciente, e também na estada dos familiares (RIBEIRO; IGNÁCIO; 

LEMOS, 2013). 

 São perceptíveis as mudanças ocorridas no ambiente da saúde, embora 

existam alguns impasses recorrentes no cotidiano do SUS, a luta para que a saúde 

promova qualidade de vida não terminou na Constituição de 1988, tampouco no 

agora, é um processo constante e contínuo, e por se tratar de processos humanos a 

melhoria do sistema deve começar por cada cidadão. Se o SUS é de todos e para 

todos, é inevitável atribuir responsabilidades apenas aos colaboradores da saúde, 

essa luta é de todo brasileiro, só quando cada indivíduo entender a saúde sob este 

prisma se conseguirá alcançar mais um degrau. 

 

4.2 A Política Nacional de Humanização: HumanizaSUS 

 

  

 Ao longo dos anos, o SUS foi se reestruturando através dos diversos desafios 

encontrados, era necessário desenvolver uma política que resgatasse o direito à 

vida e promovesse a saúde. Retratando este fato, Barzaghi (2013) comenta que 

antes mesmo de se desenvolver um programa ou política na saúde pública, as 

discussões acerca de um serviço com humanização focada no cuidado do cidadão, 

já era discutido e visto quanto uma necessidade nas instituições de saúde. 

 Diante dessas preocupações que cercavam o SUS, era necessário reafirmar 

uma marca que consolidasse o resgate da vida e a valorização da saúde. Em 

resposta a necessidade emergente, o Ministério da Saúde criou o Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), em 2001. Foi a 

primeira vez em que a humanização estava atrelada a um programa, o PNHAH foi 

desenvolvido para elevar a qualidade no atendimento hospitalar que possuía como 

foco as relações entre os profissionais da saúde e os usuários. Assim, 

O PNHAH era um programa que estimulava a disseminação das ideias da 
Humanização, os diagnósticos situacionais e a promoção de ações 
humanizadoras de acordo com realidades locais. Inovador e bem construído 
por um grupo de psicanalistas, o programa tinha forte acento na 
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transformação das relações interpessoais pelo aprofundamento da 
compreensão dos fenômenos no campo das subjetividades (RIOS, 2009, p. 
16). 

 

 O que antes era um programa, em 2003 se firmou como política, nascendo 

assim a Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS (PNH), a humanização 

assumiu seu espaço no setor da saúde através de uma gestão participativa que visa 

à transformação dos ambientes constantemente desumanizados (SIMÕES;et al, 

2007). O HumanizaSUS surgiu com a iniciativa de promover a valorização dos 

múltiplos sujeitos – gestores, profissionais e usuários – na organização do processo 

de produção da saúde, acreditando que: 

 
Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da 
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 
(Rede HumanizaSUS, s.p). 
 

 A inserção desses sujeitos na produção de serviços estimulará o 

planejamento de novas estratégias, a comunicação entre eles servirão como motor 

no aprimoramento de uma política humanizada de qualidade na atenção e da gestão 

da saúde (BRASIL, 2013). A intenção é dar voz ao cidadão, entendendo como cada 

indivíduo enxerga o sistema de saúde público, oportunizando a compreensão das 

particularidades que envolvem a produção da saúde, forças e fragilidades. 

 A Rede HumanizaSUS estabelece os objetivos da Política como o 

fortalecimento de iniciativas já existentes sobre humanização, contagiando gestores, 

usuários e profissionais através das diretrizes da humanização, implementação de 

processos que monitorem e avaliem os serviços e aprimoramento das estratégias no 

apoio de mudanças sustentáveis no modelo de gestão e atenção. A humanização 

entra como uma aliada na busca pela valorização do ser humano através de 

processos que visem à recuperação da saúde. 

 Através do aperfeiçoamento da política da humanização, o Ministério da 

Saúde espera consolidar marcas específicas como a redução de filas e o tempo de 

espera para atendimento; tratamento acolhedor e respeitoso; capacitação dos 

profissionais e gestores; garantia da informação do direito assegurado aos usuários; 

gestão participativa e atendimento com base no acolhimento (SIMÕES; et al, 2007). 

Espera-se alcançar essas marcas para que a política de humanização consiga 
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desenvolver seu papel transformador, elevando o nível dos serviços de atenção à 

saúde em patamares esperados. 

 O HumanizaSUS como protagonista de serviços de saúde se estabeleceu 

através de três princípios que tangem sua capacitação para alavancar o resgate da 

qualidade na assistência básica, são eles: 

 

• Transversalidade – A PNH firmada como política deve se fazer presente na 

intervenção de todos os setores da atenção à saúde, a fim de evitar ambientes 

“desumanizantes” que prejudiquem a potencialização da política humanizada. 

A transversalidade aposta na troca de interação entre os sujeitos; 

 

• Indissociabilidade entre atenção e gestão – É importante que profissionais e 

usuários busquem um olhar mais atento sobre a gestão dos serviços e da rede 

de saúde, para que possam participar da tomada de decisões que envolvem os 

serviços, através dos representantes nos Conselhos. O usuário assumirá o seu 

protagonismo ao inserir-se nos processos, pois também é de sua 

responsabilidade o cuidado no tratamento; 

 

• Protagonismo, co-responsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos 

– Reconhecimento do papel que cada indivíduo exerce dentro do processo da 

política, a PNH reconhece que cada pessoa é portadora de direito e incentiva 

sua participação na produção da saúde. (BRASIL, 2013) 

 

 O HumanizaSUS tem despertado interesse e ganhado força em vários 

espaços do SUS, a inclusão dos diversos sujeitos, inclusão do coletivo, a 

importância de se desenvolver ações que valorizem o ser humano e o respeito à 

vida se destacam entre os demais serviços que geralmente possuem o poder como 

protagonista, esquecendo-se do mais importante que é o cuidado com o cliente de 

saúde. (PASCHE; PASSOS, 2008) 

O HumanizaSUS, ao firmar-se como política pública, se norteia através de 

diversos conceitos que unidos trabalham em equilíbrio através da promoção do 

direito à vida. Logo, estabeleceram-se diretrizes, descritas na publicação sobre a 

política de humanização, que facilitarão o progresso do novo modelo de gestão, são 

eles: 
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• Acolhimento - Deve ser empregado de forma integral e coletiva para que a 

humanização ocorra em todas as esferas. Corroborando o sentido de 

aproximação alicerçado na valorização do paciente e sua fragilidade; 

 

• Gestão participativa e Co-gestão – A co-gestão é entendida na inserção de 

todos os sujeitos na tomada de decisões do processo de gestão e também a 

ampliação das tarefas, partilhando as tarefas entre todos os indivíduos através 

de um aprendizado coletivo. A gestão participativa é desenvolvida através de 

rodas de conversa, fortalecendo o vínculo desses sujeitos entre si, e o vínculo 

com a gestão da organização da saúde. Destacando-se dois grupos, um com 

intuito de organização a gestão do coletivo, levantando discussões entre os 

interesses dos sujeitos, e outro grupo que garanta a participação ativa dos 

usuários na organização da produção da saúde; 

 

• Ambiência – Trata-se de proporcionar um ambiente acolhedor, saudável e 

seguro a todos os sujeitos, sendo de suma importância a oferta de espaços 

agradáveis, pois facilitará o vínculo entre todos. Vale ressaltar que não se trata 

apenas de beleza, mas é necessário pensar estrategicamente em tornar úteis 

os espaços em conformidade com as necessidades de cada unidade. O 

ambiente pode contribuir significativamente na atividade curativa, 

proporcionando conforto e segurança aos usuários; 

 

• Clínica ampliada e compartilhada – É a ferramenta teórica que ajudará na 

abordagem clínica sobre o adoecimento e sofrimento do usuário, através do 

entendimento da particularidade de cada um e a complexidade da patologia. É 

desenvolvida através da qualificação do diálogo entre a unidade e o usuário, e 

aumento de recursos que viabilizem diagnósticos mais precisos; 

 

• Valorização do trabalhador – A valorização de todos os colaboradores 

resgata o direito à qualidade de vida e a oferta de um serviço humanizado. 

Cada indivíduo tende a refletir suas emoções em seu dia-dia, um colaborador 

desmotivado não ofertará um serviço humanizado, ferindo assim os preceitos 

que norteiam uma gestão humanizada de qualidade. O trabalhador poderá 
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contribuir de forma a agregar valores significativos nos processos da 

organização, o fortalecimento desses profissionais ajudará na estruturação da 

gestão; 

 

• Defesa dos direitos dos usuários – Os usuários são assegurados por lei e os 

serviços de saúde devem incentivar aos cidadãos a exercerem esses direitos, 

que devem ser cumpridos desde a entrada do usuário, até sua alta; 

 

• Rede HumanizaSUS – É um portal colaborativo que facilitará a troca de 

informações entre os sujeitos, fortalecendo a inserção da humanização no 

cotidiano. Está disponível a qualquer pessoa que deseje ampliar seu 

conhecimento sobre o universo da humanização. Oportuniza troca de 

vivências, conhecimento, desafios, atualidades, fomentando a interação entre 

os indivíduos e a importância da humanização. (BRASIL, 2013) 

 

 A humanização pensada através de suas diretrizes busca uma mudança nos 

padrões de atenção à saúde, se estabelece o protagonismo de diversos sujeitos, 

onde cada indivíduo possui papel fundamental para a promoção desse novo jeito de 

fazer saúde. É necessário pensar nesses agentes como peças que completam um 

quebra-cabeça, cada peça desempenha seu papel que contribuirá para no fim não 

restar espaços. 

 Cabe salientar que as propostas produzidas pelo HumanizaSUS são 

resultantes das percepções de gestores e colaboradores que através de vivências 

no âmbito da atenção à saúde perceberam os diversos impasses que cercavam a 

gestão do SUS. Essas vivências oportunizaram a percepção das contradições 

presentes no sistema de saúde, ao promover dispositivos que possam sanar esses 

impasses, construiu-se a política HumanizaSUS com a intenção de motivar e 

sensibilizar o interesse dos profissionais para conseguir alcançar um SUS que dá 

certo. (PASCHE, 2009) 

 O HumanizaSUS tem a pretensão de desconstruir a imagem desumanizadora 

dos serviços do SUS, as diversas falhas percebidas pelos usuários como as 

constantes filas, a desumanização no atendimento, a insensibilidade dos 

profissionais, o desrespeito com os clientes e familiares, a desvalorização dos 

profissionais entre outros, são agravos significativos que desconstroem o significado 
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de promoção da saúde na percepção da política. A intenção é intervir nesses 

fatores, influenciando e trabalhando através desses impasses.  

 Benevides e Passos (2005) apontam que para a efetivação da política de 

humanização é necessário estabelecer um diálogo coerente do “o que fazer” com o 

“como fazer”, ou seja, transcender a base do conhecimento para tornar em 

realidade. A humanização precisa ser desenvolvida de forma integral, pois o Estado 

por si só não concretiza a política, mas uma mudança cultural na forma de pensar e 

agir garantirá um SUS com mais qualidade.    

 Têm sido intensificadas as discussões acerca do “como fazer” para a 

efetivação da política de humanização como um processo de mudança no modo de 

gerir, Navarro e Pena (2013) debruçam sobre essa questão sintetizando que 

diferentes sujeitos e grupos conectados à saúde defendem múltiplos 

posicionamentos sobre o “como fazer”. O que permite a reflexão de que não existe 

um padrão imutável para se gerir a saúde à custa da humanização, caso existisse, a 

saúde estaria engessada em uma política que não se preocuparia em de fato sanar 

seus impasses e alavancar sua qualidade. 

 Como política pública, o HumanizaSUS intensifica a transformação no modo 

de cuidar e fazer gestão, onde é necessário mergulhar na atmosfera em questão 

com o intuito de perceber quais são as particularidades que envolvem cada unidade. 

E através da política, aplicar os dispositivos e as diretrizes que corroboram a 

humanização como forma de reinventar a assistência à saúde. A política aposta na 

mudança, o sujeito ao construir o mundo constrói a si mesmo, e nos redescobrimos 

na nossa humanidade. (NAVARRO; PENA, 2013) 

 Em seu estudo Archanjo e Barros (2009) ressaltam que ao contrário do que 

muitos entendem a humanização não se designa apenas no tratamento com 

gentileza, cordialidade, carinho e respeito às diferenças. A proposta-aposta do 

HumanizaSUS não esta na promoção do homem ideal, mas no “conceito 

experiência” que vai ser descrito pelas autoras como sendo a viabilização de 

mecanismos baseados nas experiências concretas advindas do dia-dia dos 

profissionais que atuam nos serviços. Esse conceito ajudará na compreensão do 

“como fazer”, para preencher as lacunas ainda presentes na política, auxiliando na 
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articulação em conjunto com os outros diversos programas de humanização 

existentes no setor da saúde, isso é promover humanização como fator diferencial. 

 Vale ressaltar que os atributos como cordialidade, gentileza, amabilidade e 

respeito são valores presente no acolhimento, o que torna o tratamento humanizado 

e produz segurança e conforto ao cliente. Logo, é necessária a sensibilização dos 

profissionais frente aos clientes que se encontram fragilizados. Entretanto, a política 

em si promove a humanização de forma integral, e os atributos podem ser 

considerados partes que articulam a promoção do real significado da política, que é 

a humanização na forma do “conceito experiência” citada por Archanjo e Barros 

(2009). 

 A humanização se consolidará como valor à gestão, um novo modelo de se 

fazer saúde que implica na inserção dos sujeitos como protagonistas para um SUS 

que “dá certo”. O que para Navarro e Pena (2013) não significa idealizar uma visão 

utópica, porque a política se respalda através do cotidiano de diversos sujeitos que 

vivenciam experiências concretas e que se firmaram como bem-sucedidas, mas a 

busca consiste em contagiar todos os cantos do sistema de saúde para que a 

mudança aconteça em todas as esferas. 
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5. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

5.1 Contribuições de serviços humanizados 

 

 A inserção de serviços humanizados possui um grande potencial para 

fomentar a qualidade promovendo um serviço diferenciado. Para tanto, Marques e 

Pinheiro (2009) desenvolveram este pensamento quando relacionaram que a 

hotelaria hospitalar e serviços humanizados podem contribuir na atividade curativa, 

proporcionando segurança, conforto e bem-estar aos pacientes e familiares, além de 

amenizar todo o processo traumatizante no período de internação. 

 Tal afirmação nos remete a pensar que serviços humanizados contribuem no 

fator psicológico tanto do cliente quanto de seus familiares. O que torna uma 

contribuição positiva significativa, pois é comum nos sentirmos desprotegidos 

quando nos encontramos em situações difíceis, e fica ainda pior quando se trata de 

um quadro clínico mais grave. Dessa forma, o tratamento do apoio emocional e 

psicológico se torna indispensável nessas situações. 

 Esse tipo de serviço é caracterizado como acolhimento humanizado, que 

consiste no ato de acolher de forma sensível o usuário fragilizado. A oferta desse 

serviço intangível se torna imprescindível para a promoção de um serviço 

diferenciado, é caracterizado como qualidades inerentes aos profissionais que 

atuam nos ambientes de saúde. Destaca-se amabilidade, presteza, cuidado, zelo, 

responsabilidade, afeto e outros. O acolhimento desempenha um papel chave na 

humanização, diante do que Marques e Pinheiro (2009, p. 9) relatam que “o ser 

humano necessita de atenção, carinho e de se sentir valorizado, e esta necessidade 

está presente também no momento de fragilidade, da dor e da doença”. 

 Em decorrência das diversas influências que a humanização é capaz de 

produzir, todas perpetuando a valorização do ser humano, desenvolveu-se um 

levantamento bibliográfico (quadro 2) através de artigos publicados com a intenção 

de explanar como a humanização pode ocorrer em unidades de saúde, expondo 

quais os entraves percebidos e quais resultados foram alcançados na percepção 

dos autores que desenvolveram suas pesquisas. 
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QUADRO 2. Sínteses das Contribuições dos Artigos de Humanização em Saúde 

 
AUTOR E ANO 

 
SERVIÇO RELATADO 

 
RESULTADO ALCANÇADO 

 
DIFICULDADE 
PERCEBIDA 

 
NASCIMENTO; 

TESSER; 
NETO 
(2008) 

Acolhimento no 
atendimento em uma 

unidade local de saúde. 

Aumento da demanda, 
aumento do potencial técn. 

dos profissionais não-médicos, 
apoio e elogios dos usuários 
no atendimento humanizado. 

Resistência diante 
do novo modelo e 

número insuficiente 
de profissionais para 

atendimento, 
ocasionando em 

muita demanda para 
pouca oferta de 

serviços. 

GARCIA; 
RODRIGUES; 
LIMA (2014) 

Acompanhamento 
realizado em um hospital 

de referência para o 
Câncer. O acolhimento 

humanizado nos 
Cuidados Paliativos. 

Criação do programa “Flashes 
da vida” e do Projeto “Quarto 
dos sonhos”. Fortalecimento 
da multidisciplinaridade na 
promoção da humanização. 

Necessidade 
urgente de inclusão 
da educação sobre 
os princípios dos 

Cuidados Paliativos 
nos cursos de 

graduação na área 
da saúde. Carência 

de Políticas 
Nacionais que 
consolidem os 

Cuidados Paliativos. 

FALK et al 
(2014) 

A pesquisa foi realizada 
em um hospital, e retrata 

como foi oferecido o 
acolhimento dos 
profissionais as 

centenas de vítimas de 
um incêndio. 

A priorização do acolhimento 
com base na PNH facilitou as 

ações de atendimento às 
vítimas serem bem-sucedidas. 

Ações conjuntas de novas 
parcerias colocando em 

evidência os princípios de 
grupalidade. 

Não houve relatos 
de dificuldades. 

 
GONÇALVES e 

FERREIRA 
(2013) 

 

A pesquisa foi 
desenvolvida em alguns 
hospitais com a intenção 

de entender as 
percepções dos 
gestores sobre a 

Hotelaria hospitalar. 

A hotelaria hospitalar 
envolvida em serviços 

humanizados é capaz de 
tornar mais agradável a estada 
do cliente. Possuindo potencial 

também para ajudar na 
atividade curativa do cliente. 

Ainda há 
necessidade de 

melhorias na 
hotelaria hospitalar 

dos hospitais 
investigados. Falta 
conhecimento do 
potencial que a 

hotelaria hospitalar 
pode oferecer aos 

clientes e 
colaboradores. 

FONTE: Elaboração da autora. 

 

 Nascimento, Tesser e Neto (2008) em seu estudo sobre a implantação do 

acolhimento no atendimento, em uma unidade do SUS, comentaram que antes da 

implantação do novo modelo respaldado nas diretrizes da humanização, a divisão 

burocrática de trabalho estava alicerçada na centralização do médico, ocasionando 

a restrição do acesso da população no atendimento especializado. Com o novo 
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modelo, a chegada do novo profissional médico capacitado para atuar na esfera do 

acolhimento humanizado possibilitou mudanças que vieram a sanar alguns entraves, 

como a oferta dos serviços de acordo com a demanda da população. 

 A nova gestão oportunizou a descentralização da responsabilidade do 

atendimento, passando a envolver todos da organização, o que gerou o aumento do 

potencial técnico dos colaboradores. Sem dizer que houve muitos elogios aos 

profissionais diante da nova gestão, e também a facilitação e a humanização para a 

obtenção de atendimento, o que antes era um entrave grave. 

 Em contrapartida, houve certa resistência de alguns membros diante da 

mudança do novo modelo de humanização e o número de profissionais era 

insuficiente para acompanhar essa nova demanda da população, limitando assim o 

acolhimento na sua forma integral. Embora algumas lacunas ainda estejam 

presentes nas diretrizes do acolhimento, nota-se que o caminho consiste no 

entender as limitações e desenvolver mecanismos que concedam soluções viáveis 

para esses entraves sem que interfira em outros dispositivos. 

 Em sua pesquisa, Garcia, Rodrigues e Lima (2014) nos elucidam como é 

desenvolvida a humanização destinada aos pacientes dos Cuidados Paliativos (CS) 

que se encontram na fase final da vida. A unidade pesquisada possui um núcleo de 

profissionais que atuam através da humanização, incentivando a criação de diversos 

projetos humanizadores, como o concurso “Flashes da vida” que surgiu através de 

incentivos desse núcleo. A intenção do projeto foi o de estimular os colaboradores a 

ter um olhar mais atento aos pacientes do CS, partindo do pressuposto de que o 

paciente se tornou o foco da atenção, e não a sua enfermidade, fortalecendo o papel 

fomentador da humanização com o acolhimento de forma mais humana. 

 No relato da experiência vivida pelos autores supracitados, é perceptível a 

presença de valores significativos dentro da organização, como no concurso 

“Flashes da vida” que oportunizou aos funcionários pararem as suas atividades 

rotineiras e capturarem imagens dos pacientes. A nova percepção dos funcionários 

diante do quadro atual do paciente do CS alcançou a promoção da sensibilização de 

todos os agentes que atuam no hospital. 
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 O projeto “Flashes da vida” pôde resgatar alguns valores adormecidos como o 

se importar com a dor do próximo, desvencilhar-se das atividades rotineiras que nos 

tornam cada vez mais robotizados, compartilhar um sorriso com quem mais 

necessita, são alguns valores que ficam esquecidos no meio da nossa rotina tão 

corrida. As dificuldades do cotidiano nos roubam alguns desses valores, e em se 

tratar de ambientes tão carentes quanto hospitais, a valorização de projetos que 

resgatem nossa humanidade só tem a agregar positivamente. 

 Segundo os autores supracitados, outro projeto desenvolvido na unidade foi o 

“Quarto dos sonhos”, que consistiu na mobilização de 11 acadêmicos do curso de 

arquitetura para projetar o que seria o quarto ideal para um paciente em estágio final 

de vida, em total, esse projeto abrangeu três enfermarias no hospital. Esses 

estudantes puderam ter contato direto com a realidade do hospital, onde o projeto foi 

idealizado diante dessas circunstâncias, sempre pensando em alcançar os objetivos 

iniciais que foram respectivamente: 

1) Criar um ambiente de acolhimento e de humanização para indivíduos 
cujas perspectivas de cura não mais existem, mas que almejam bem-
estar físico, mental, social e espiritual em sua estada no hospital, em 
muitos casos seus últimos dias antes de morrer; 2) inserir o aluno em 
situações de projeto nas quais ele possa vivenciar o cotidiano de um 
hospital como o IMOAB e articulá-lo com a prática projetual (GARCIA; 
RODRIGUES; LIMA, 2014, p. 3). 
 

 Além da promoção de um ambiente humanizador destinado aos pacientes do 

CS, o projeto foi idealizado através do equilíbrio entre entender o momento no qual 

os pacientes estão submetidos e a preocupação em oferecer um ambiente que 

proporcione acolhimento e o conforto que o paciente e os familiares tanto 

necessitam, com a intenção de minimizar essa fase traumática. Outro elemento 

presente no projeto “Quarto dos sonhos” comentado pelos autores é o fortalecimento 

da multidisciplinaridade, que consiste na reunião de várias disciplinas, nesse caso, a 

arquitetura em conjunto com a área da saúde. A inclusão desses profissionais 

oportunizou, mais uma vez, a promoção do ambiente humanizado com a estima de 

salientar a influência da humanização quando transitamos em vias traumáticas. 

 O cotidiano dos hospitais é tão traumático, que alguns profissionais parecem 

estar em modo automático, e muitas vezes nem percebem que para alguns 

pacientes, apenas um sorriso e uma frase encorajadora pode mudar o seu dia. O 

concurso veio exatamente confrontar a rotina dos funcionários a atentar-se que a 



42 
 

humanização no acolhimento pode contribuir, tornando a estada mais agradável; e 

foi através deste concurso que a sensibilização do hospital percebeu a necessidade 

da doação de leitos de enfermaria exclusivos para pacientes do CS. 

 A pesquisa de Falk et al (2014) se destaca por ser retratado um quadro de 

tragédia, e ainda mais por esse acontecimento ter ocorrido com jovens que tiveram 

suas vidas ceifadas, e muitos ficaram em estados grave devido à magnitude da 

tragédia. O incêndio que abalou todo o país aconteceu em uma boate, na cidade de 

Santa Maria – RS, em 2013. Comentou-se a forma como foi desenvolvido o 

acolhimento a essas vítimas e seus familiares prestando suporte nas informações 

dos quadros clínicos das vítimas, assistência social aos familiares diante das perdas, 

suporte operacional e o acolhimento diante da dor de todos envolvidos. 

 Desde o ano de 2005 o hospital adotou os dispositivos que compõe a política 

da humanização, tomando por base o acolhimento humanizado que passou a ser 

incorporado na rotina assistencial. O que nos permite refletir acerca deste dispositivo 

que promoveu um papel singular na atuação dos profissionais em não titubear diante 

de um quadro traumático e desafiador. O compromisso do hospital em implantar 

ações da política garantiu uma postura de prognosticar ações de atendimento às 

vítimas serem bem-sucedidas. Em razão, 

O apoio institucional, nesse caso, foi utilizado como intercessor, pois nos 
permitiu visibilizar quanto os diferentes sujeitos implicados nessa situação 
puderam lançar mão dos conceitos e ferramentas que a PNH nos oferece 
para compor um fazer que satisfizesse adequadamente as contingências 
necessárias para aquela situação (FALK; et al, 2014, p. 2). 

 

 Em resposta, o acolhimento humanizado foi capaz de produzir efeitos 

significativos desde a sensibilização dos agentes envolvidos até a oferta de um 

serviço que atendesse adequadamente as necessidades emergentes. Fica evidente 

que quando ações humanizadoras são desenvolvidas dentro da realidade de cada 

organização e em sintonia com a satisfação das necessidades, a humanização 

sempre terá valores significativos a agregar aos agentes envolvidos. Portanto, 

O cuidado humanizado, reconhecido como relacionamento profissional 
sensível, atencioso e competente, deve ser objeto de incentivo através de 
ações e programas institucionais. A avaliação permanente da política de 
humanização deve ser estimulada de modo a auxiliar nos mecanismos de 
qualificação e eficácia da atenção e da gestão (GONDIM; ANDRADE, 2014, 
p.4). 
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 Gonçalves e Ferreira (2013) desenvolveram um estudo através das 

percepções de alguns gestores sobre a hotelaria hospitalar e suas contribuições. 

Todos os gestores entrevistados quando perguntados sobre a importância da 

hotelaria hospitalar alegaram ser de suma importância o desenvolvimento desse 

modelo de gestão atual na promoção de um serviço especializado e de qualidade. 

Entretanto, nos hospitais investigados a hotelaria hospitalar era apenas responsável 

pela higienização das unidades habitacionais e manutenção de bens do hospital. 

 Os demais setores dos hospitais como recepção, nutrição, hospedagem, lazer 

e outros, de acordo com os autores citados, não estão vinculados à prática da 

hotelaria hospitalar. Percebe-se que “como diferencial competitivo, os hospitais 

analisados ainda não possuem uma hotelaria hospitalar de eficiência capaz de 

tornar como elemento de estratégia na hora de escolha de seus clientes” 

(GONÇALVES; FERREIRA, 2013, p. 169).  

  De acordo com Gonçalves e Ferreira (2013, p. 170) reflexões acerca das 

contribuições que a hotelaria hospitalar pode exercer em uma organização de saúde 

ainda devem ser mais abordadas e evidenciadas, pois ainda existe carência “de 

conhecimento do potencial que o setor oferece para os pacientes e 

acompanhantes”.  

 Outro aspecto dentro das unidades de saúde que podem ser repensados 

através da humanização é arquitetura, Marques e Pinheiro (2009) ressaltam que não 

se trata apenas de beleza, mas é importante adequar a estrutura física pensando em 

melhor atender as necessidades dos clientes. A adequação dos espaços é uma 

questão relevante, pois o ambiente deve produzir conforto aos clientes, para que 

isso ocorra, os espaços devem ser pensados estrategicamente. 

 Boeger (2003) em seu estudo desenvolve esse pensamento de uma forma 

mais abrangente, cita que a parte arquitetônica desempenha um papel crucial no 

conforto dos clientes, além de desconstruir a imagem agressiva das unidades de 

saúde. Outras técnicas são mencionadas pelo autor, como utilização de luz natural e 

cromoterapia que consiste no tratamento através da cores, que estabelece harmonia 

e equilíbrio entre corpo, mente e emoções. Pinochet e Galvão (2010) em sua 

pesquisa também destacam as influências das cores nos ambientes, essas técnicas 

são capazes de produzir um ambiente mais agradável e descontraído para os 

colaboradores, clientes e familiares. 
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 Alguns serviços especializados também podem ser ofertados, como serviço 

de nutrição através de dietas individuais, biblioteca e brinquedoteca na esfera de 

hospitais de pediatria, para Boeger (2003) esses serviços resgatam o direito da 

criança a fase da infância, a sociabilidade e novas descobertas. Outros fatores mais 

complexos podem ser contemplados através de uma visão mais humanizadora, 

como a contratação de profissionais que estejam em sintonia com esse novo modelo 

de gestão.  

 A proposta central de serviços humanizados é tornar o ambiente mais 

“humano” possível, diante disso, a humanização ocorre em todas as esferas, 

refletindo também nos colaboradores envolvidos na organização. O fator humano 

desempenha papel fundamental na oferta de serviços humanizados, tendo em vista 

que a humanização só pode ocorrer através desse fator. A contribuição da 

humanização nesse âmbito é ofertada através de salários dignos, cargas horárias 

compatíveis com as atividades, valorização dos profissionais e condições básicas 

atendidas. Assim, as influências da humanização refletem em todos agentes 

envolvidos na organização, desde os clientes, familiares e colaboradores. 

 São perceptíveis os valores oferecidos pelos serviços humanizados, a 

humanização acontece a partir do momento que o homem demonstra sua 

humanidade. Sabe-se o quanto isso pode ser difícil em resposta ao cotidiano dos 

profissionais que quase sempre trabalham sobre pressão, mas antes de qualquer 

coisa é necessário sair do modo automático. Repensar que os antigos modelos de 

gestão não se enquadram nas necessidades atuais dos clientes que vão além de um 

quarto limpo e um profissional competente. 

 

5.2 Análise sobre os desafios percebidos no Sistema Único de Saúde 

 

 É comum nos depararmos com ambientes desumanizados, esse fato se 

mostra mais expressivo e alarmante quando percebemos que na maioria das vezes 

a desumanização esta enraizada nos serviços de saúde. A resposta para esse 

impasse no setor pode ser em decorrência de diversos fatores como a incapacitação 

dos profissionais que não receberam treinamentos adequados ou nenhum, modo de 

operar do corpo-médico em focalizar na doença e não no cliente, precarização das 
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relações de trabalho onde o Estado não valoriza os colaboradores em condições 

dignas, precarização de equipamentos que poderiam auxiliar no tratamento, mas 

encontram-se deteriorados, falta de investimento do Estado para melhorias na 

estrutura, resistência ao novo modelo de gestão descentralizada entre outros fatores 

podem desencadear a oferta de serviços desumanizados. 

 O que nos leva a reflexão de que a falta de humanização não é ocasionada 

apenas pela incapacitação dos profissionais que muitas das vezes prestam um 

serviço desrespeitoso, a deficiência na prestação do serviço é desencadeada 

através de diversos fatores que juntos ganham força e demonstram as fragilidades 

ainda presentes no SUS. 

 A proposta-aposta do HumanizaSUS entra exatamente neste ponto, 

acreditando que se trabalharmos nesses entraves conseguiremos desvendar as 

falhas recorrentes, e através dos dispositivos e diretrizes da política programar 

medidas que qualifiquem os serviços e sanem esses impasses permitindo alavancar 

a humanização em patamares esperados de mudanças.A construção da política 

reafirmou nosso desejo por mudanças e o anseio por uma política que não se perca 

na mesmice e se torne apenas mais uma política de governo, mas que se firme 

como política coletiva que valoriza e envolve os diversos sujeitos na promoção da 

saúde. 

 Para uma melhor compreensão desenvolveu-se um estudo ambientado 

(quadro 3) através de diversos artigos realizados por autores que buscaram a 

interação entre as diretrizes que tangem o HumanizaSUS e a aplicabilidade do 

mesmo no cotidiano das unidades de saúde. Tais informações nos permitirão obter a 

percepção de quais são os principais desafios percebidos no SUS que dificultam que 

o sistema público oferte um serviço diferenciado através de serviços humanizados. 
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QUADRO 3. Sínteses dos Artigos de serviços do SUS 

 
AUTOR E ANO 

 
SERVIÇO DO 

SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE 

 
RESULTADO 
ALCANÇADO 

 
DIFICULDADE 
PERCEBIDA 

SILVA; MARTINS; 
BARBOSA 

(2016) 

Acompanhamento de 
usuárias hipertensas 
em uma unidade de 

saúde. 

A pesquisa baseou-se 
nos princípios do SUS, 

a Universalidade, 
Integralidade e 

Equidade. Nota-se a 
presença de muitos 
entraves para que 
essas diretrizes 

coexistam. 

Deficiência no 
atendimento universal 

e integral, 
precariedade na 

estrutura, carência de 
melhorias nas 

particularidades 
(equidade) dos 

cidadãos. 

MARTINS; et al 
(2015) 

Dados obtidos através 
do serviço de ouvidoria 
de 12 unidades básicas 

Diminuição nas 
queixas durante o ano 
de 2013. A qualidade 
e a humanização nos 
serviços estão entre 

os direitos mais 
requisitados pelos 

usuários. 

Dificuldade de 
agendamento de 
consultas, falta de 
acesso a exames 

obtenção de 
resultados, falta de 
medicamentos e 

despreparo de alguns 
profissionais. 

 
PROGIANTI; 

PRATA; BARBOSA 
(2015) 

Pesquisa documental 
em maternidades 

através do Programa 
Cegonha Carioca sobre 
as relações de trabalho 

das enfermeiras. 

Aumento da rede de 
estabelecimentos de 
atenção ao parto e 

incremento da oferta 
de empregos para 
enfermeiras que 

atuam em 
maternidades. 

Falta de financiamento 
para promoção de um 

serviço público de 
qualidade; 

desregulação e 
precarização das 

relações de trabalho 
no SUS. 

 
SOUZA e GUALDA 

(2016) 

Acompanhamento de 
gestantes e seus 

acompanhantes em 
uma maternidade 
pública de parto 
acompanhado 
humanizado. 

O parto acompanhado 
oferece segurança, 

encorajamento, 
tranquilidade e apoio 

emocional. Assistência 
humanizada dos 

profissionais, e oferta 
do curso de “Preparo 

para o parto 
acompanhado”. 

Restrição de acesso 
do acompanhante em 

alguns momentos, 
falta de manutenção 

de alguns 
equipamentos, 

centralização do 
profissional médico e 

dificuldade de 
comunicação com a 

equipe. 

FONTE: Elaboração da autora. 

 

 Foi realizado por Silva, Martins e Barbosa (2016) um estudo que se ambienta 

na percepção de usuárias quanto ao atendimento na rede de atenção à saúde, 

através das perspectivas dos princípios do SUS. Em detrimento, foram abordados os 

aspectos que compõem o conjunto das diretrizes do SUS, a Universalidade, 

Integralidade e Equidade. 
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 Quanto a Universalidade, Silva, Martins e Barbosa (2016) elucidam que na 

rede utilizada como objeto de estudo, está disponível aos usuários um sistema de 

agendamento de consultas por meio de telefonia (0800).Entretanto, o sistema não 

aceita ligações de telefonia móvel e a população da localidade em sua maioria não 

possui a telefonia fixa, acarretando que fiquem a mercê dos telefones públicos que 

cada vez são mais escassos. O que era para facilitar o agendamento das consultas 

evitando as constantes filas tornou-se um obstáculo, onde os usuários passam a 

depender de empréstimos de telefonias fixas e equipamentos públicos que muita 

das vezes estão danificados. 

 Esse fator pode ser considerado como contraditório a diretriz da 

Universalidade que garante o acesso à saúde como direito de todos. Nota-se que 

novas medidas estão sendo tomadas com a finalidade de sanar alguns obstáculos - 

como as constantes filas para marcação de consultas e exames - já identificados 

nos antigos modelos de gestão. (Ibid., 2016) 

 Já na integralidade, mostra-se o descontentamento por parte das 

participantes da pesquisa, identificando como deficiente os processos responsáveis 

pela preservação da integralidade de cada indivíduo. Foram abordados os aspectos 

de despreparo de profissionais no tratamento do cliente com falta de educação e 

dificuldades de tecnologia para os processos se tornarem mais eficazes (Ibid., 

2016). O que nos permite avaliar é que muito embora medidas estejam sendo 

desenvolvidas, é necessário um olhar estratégico que abranja todos os aspectos 

envolvidos na organização para que ao sanar um entrave, não apareçam outros 

como consequência. 

 A pesquisa desenvolvida por Martins et al (2015) foi pautada através de um 

mecanismo que se apresenta como uma ferramenta de gestão muito importante, 

que é o sistema de ouvidoria. Esse mecanismo se torna uma oportunidade aos 

usuários para dispor de suas ideias, elogios, queixas ou questionamentos. Essa 

ferramenta pode facilitar a compreensão de diversos aspectos como quais são as 

principais forças e fraquezas, por isso 

Quando é dada voz aos usuários é possível a identificação de problemas, 
sendo possível direcionar ações administrativas e de educação continuada 
para a equipe, com vistas a sanar esses problemas. Podendo ser, também, 
uma ferramenta de avaliação da qualidade dos serviços de saúde 
(MARTINS;et al, 2015, p. 2). 
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 Foram analisadas as reclamações referentes ao ano de 2013 sendo extraídas 

algumas falhas referentes ao serviço do SUS, percebeu-se a falta de acesso a 

exames especializados e a obtenção de seus resultados apresenta o maior número 

de reclamações dos usuários. Dificuldade de agendamento de consultas com 

profissional especializado, não cumprimento da agenda de profissionais na 

assistência domiciliar aos pacientes acamados ou dificuldade de locomoção, falta de 

medicamentos nas unidades de saúde e desagrado dos usuários diante da postura 

de alguns profissionais com desinteresse pelas necessidades dos usuários, são 

alguns dos entraves mencionados pela população no serviço de ouvidoria. (Ibid., 

2015) 

 Houve uma baixa nas queixas no ano de 2013, essa diminuição pode ser 

reflexo da satisfação dos usuários relacionada às unidades investigadas, e outro 

fator que pode ter contribuído foi o resultado do Programa de Monitoramento e 

Avaliação da Qualidade na Atenção Básica. O sistema de ouvidoria proporcionou 

uma visão mais abrangente do quadro de satisfação dos usuários, podendo atentar-

se as dificuldades percebidas nas unidades. 

 A acessibilidade é um dos preceitos que ditam o SUS como o direito universal 

ao acesso à saúde, no estudo de Martins et al (2015) o não cumprimento das visitas 

aos usuários com dificuldade de locomoção ou acamados se configura na limitação 

da acessibilidade. Por consequência, (Ibid., 2015, p. 6) “essa realidade mostra uma 

fragilidade na rede de atenção à saúde, bem como, as necessidades de for-

talecimento da organização do Sistema Único de Saúde e do atendimento”.  

 Na pesquisa documental de Progianti, Prata e Barbosa (2015) desenvolvida 

nas maternidades municipais do Programa Cegonha Carioca, se destacaram como 

fatores positivos o aumento da rede de estabelecimento de atenção ao parto e 

surgimento de diferentes modalidades de vínculo trabalhista para enfermeiras que 

atuam em maternidades, ocasionando em ofertas de empregos nessa área.  

 Muito embora se tenha desenvolvido a expansão de programas de atenção 

ao parto, o setor público ainda apresenta uma precarização das relações de 

trabalho, o que afeta as condições favoráveis na gestão dos recursos humanos na 

promoção de um serviço de qualidade (PROGIANTI; PRATA; BARBOSA, 2015). 

Ainda encontram-se brechas que dificultam uma qualidade permanente no SUS e a 
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continuidade de políticas públicas que reafirmem a humanização como um processo 

inovador que visa à valorização de todos os indivíduos. 

 Na experiência relata por Souza e Gualda (2016) é perceptível que o SUS 

tem caminhado na busca de melhorias para alcançar a concretização das diretrizes 

da humanização. Em decorrência, os autores desenvolveram um estudo através do 

acompanhamento de gestantes que optaram pelo parto acompanhado humanizado 

do sistema público. O estudo nos elucida quanto as experiência dessas mulheres e 

nos atenta para os valores que envolvem esse novo método desenvolvido no 

sistema de saúde. 

 Os autores supracitados comentaram as contribuições da realização do parto 

acompanhado na visão das gestantes, todas relataram que a oportunidade de ter um 

acompanhante durante todo o processo gerava mais tranquilidade, força, segurança, 

distração, encorajamento e apoio emocional. A presença do acompanhante - onde 

na maioria, a escolha foi dos parceiros – produzia-se o fortalecimento do vínculo 

familiar e do relacionamento, por se tratar de uma experiência transformadora, o 

acompanhante não é excluído dessa experiência. Com isso, nota-se uma nova 

postura por parte das instituições de saúde, agora priorizando a humanização, 

através da valorização e da não anulação do respeito à mulher. 

 No relato abordado pelos autores é mencionado que algumas mulheres 

possuíam planos de saúde, mas optaram pelo parto humanizado no sistema público. 

Isso nos possibilita acreditar que a visão da importância em centrar todo o processo 

que envolve o momento do parto, na mulher e nas suas necessidades, estabeleça 

uma visão mais segura sobre esse novo modelo humanizador. Quanto a isso, Souza 

e Gualda (2016, p. 8) discorrem que “as narrativas dos colaboradores indicam que 

gestantes estão optando pela maternidade em questão pelo fato de a mesma ter o 

parto humanizado como filosofia institucional”. 

 Esse novo modelo de gestão oportunizou que novas perspectivas fossem 

desenvolvidas, neste caso, a presença de um acompanhante durante o processo do 

parto. Com uma nova percepção, é citado por Souza e Gualda (2016), que a 

maternidade oferta o curso “Preparo para o parto acompanhado” que auxilia na 

preparação dos acompanhantes a entender as necessidades das gestantes. Entre 

as práticas desenvolvidas no curso estão o aconselhamento a massagens e outros 
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métodos para alívio da dor, como caminhar, fazer exercícios com a bola obstétrica e 

usar o chuveiro e a banheira para reduzir as dores causadas pelas contrações. Cabe 

a reflexão de que este novo conceito de parto sugere que o processo seja o mais 

natural possível, respeitando o tempo de cada mulher que passa a ser a 

protagonista, onde a humanização acolhe na forma mais sensível a fase de 

transição de mulher para mãe. 

 Souza e Gualda (2016) destacaram alguns entraves detectados, durante as 

entrevistas é comentado o acesso do acompanhante que em alguns momentos se 

torna restrito, produzindo um desconforto nas gestantes e nos próprios 

acompanhantes. Outros obstáculos encontrados foram dificuldade de comunicação 

com a equipe e centralização do profissional médico, onde foram relatadas algumas 

intervenções como rompimento da bolsa d’água e outros procedimentos realizados 

sem a explicação nem consentimento da gestante. Esses entraves ferem os 

preceitos da humanização, e como um todo, fica em evidência que ainda possuem 

algumas lacunas a serem preenchidas sendo necessário o aperfeiçoamento do 

processo e de alguns profissionais envolvidos que apresentam limitações para atuar 

no modelo de gestão humanizada. 

 Almeida (2013) em seu estudo semelhante a esta pesquisa, que evidenciou 

os impasses e os desafios do SUS, comenta que um desses desafios é a tentativa 

de otimização do uso do dinheiro público e a aplicação de mais recursos. Se gasta 

atualmente o dobro dos recursos nos serviços de internações, cirurgias e 

transplantes; do que na prevenção das doenças através de vacinas e consultas. É 

necessário “um sistema que priorize a atenção primária, o diagnóstico precoce e o 

trabalho de prevenção” (Ibid., 2013, p. 7). Prevenir ainda é o melhor remédio, se 

mais recursos fossem direcionados a prevenção das doenças haveria uma 

diminuição na taxa de doenças e a população viveria com mais qualidade de vida.  

 Diante da percepção dos entraves apresentados nos estudos expostos, 

constata-se uma deficiência que persegue o SUS, são problemáticas que interferem, 

de modo geral, na concretização de um sistema público de qualidade. Por 

consequência, 

 

O problema em muitos locais é justamente a falta de condições técnicas, 
seja de capacitação, seja de materiais, e torna-se desumanizantes pela má 
qualidade resultante no atendimento e sua baixa resolubilidade. Essa falta 
de condições técnicas e materiais também podem induzir à desumanização 
na medida em que profissionais e usuários se relacionem de forma 
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desrespeitosa, impessoal e agressiva, piorando uma situação que já é 
precária (OLIVEIRA; COLLET; VIERA, 2006, p. 6). 
 

 Algumas medidas contornariam as brechas que persistem no SUS, em 

decorrência das unidades de saúde possuir deficiências distintas é necessário 

identificar essas fraquezas de acordo com a estrutura e a realidade de cada 

instituição. Em geral, entre algumas ações que corroborariam as diretrizes da 

humanização na saúde estão a 

Contratação de profissionais em número suficiente para atender à demanda 
da população, aquisição de novos equipamentos médico hospitalares, 
abertura de novos serviços, melhoria dos salários, das condições de 
trabalho e da imagem do serviço público de saúde junto à população são 
outros objetivos a serem buscados para a melhoria da assistência (Ibid., 
2006, p. 6). 

 

 De modo geral, os artigos trouxeram alguns entraves detectados nas diversas 

unidades pesquisadas que resultam em desafios a serem vencidos através de uma 

política humanizadora. Como citado, falhas com destaque no despreparo dos 

profissionais não capacitados para atuar nesse modelo de gestão específico, o que 

poderia ser sanado através de mão-de-obra especializada de profissionais de 

hotelaria que já atuam nesse modelo através da hospitalidade. Falta de 

financiamento dos órgãos competentes, ausência de medicamentos para 

distribuição, precariedade dos equipamentos nas unidades de saúde e, 

consequentemente, dificuldade de acesso do cidadão para obter os serviços básicos 

de saúde. 

 No entanto, os artigos também abordaram medidas que estão sendo 

desenvolvidas para diminuir cada vez mais os degraus que nos separam da saúde 

que idealizamos. Entre as medidas é mencionada a criação de projetos que 

reafirmam a valorização do ser humano, medidas que viabilizam a oferta de novos 

empregos e a oferta de unidades que reafirmem a humanização através da 

valorização da mulher no parto humanizado.  

 Em resposta aos entraves percebidos, é perceptível que o SUS ainda possui 

muitas falhas, e que em alguns casos é possível perceber as ações que podem vir a 

contornar algumas deficiências. O importante é que medidas que fomentem serviços 

humanizados continuem sendo idealizadas e desenvolvidas através de 
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planejamentos estratégicos que resultarão na humanização como um fator 

diferencial para um SUS de qualidade. 

 Um SUS de qualidade se constrói todos os dias, é importante aperfeiçoar 

cada vez mais a política para que ela não se torne apenas mais uma política. E não 

é apenas apresentando resultados positivos e satisfatórios que chegaremos ao tão 

sonhado SUS, é imprescindível identificar as falhas e as deficiências de forma a 

oportunizar novos arranjos, mecanismos e territórios, para chegarmos ao que 

idealizamos como um direito de todos (PEREIRA, 2011).  
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 Percebeu-se, pelos posicionamentos dos autores pesquisados que a 

humanização vem ganhando seu espaço e desenraizando percepções negativas 

acerca de serviços de saúde. Seu potencial para transformar os ambientes em 

espaços mais confortáveis e seguros se tornou evidente através dos estudos 

apresentados nesta pesquisa. A adaptação a um novo modelo de gestão, com foco 

em entender o cliente e suas necessidades específicas, demonstra como a saúde 

vem sendo tratada nos diversos espaços do SUS. 

 Salienta-se a relevância de se apresentar como está inserida a humanização 

no SUS, onde através da política adotada, pudemos entender como esse novo modo 

de gerir o serviço de saúde brasileiro vem sendo adaptado às realidades do nosso 

sistema público e assim, expor quais são os desafios a serem enfrentados. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa, através do estudo de caso da política 

HumanizaSUS, demonstraram algumas fragilidades. Entretanto, as respostas para 

esses impasses estão fixados em uma política humanizada, pois é necessário 

entender as particularidades de cada unidade para vencer esses desafios. 

 Os desafios percebidos nas unidades de saúde atuantes no SUS nos 

permitiram detalhar entraves, destacando-se os seguintes: como ofertar um serviço 

universal e integral a toda população; a carência de melhorias nas particularidades 

(equidade) dos clientes; que algumas unidades apresentam estrutura precária;a falta 

de acesso a exames e obtenção de resultados em curto prazo; a falta de 

medicamentos em postos de saúde; o despreparo de alguns profissionais em atuar 

de forma humanizada;a dificuldade para agendamento de consultas com oferta 

menor que a demanda, entre outros. 

 Percebe-se, ainda, que algumas falhas se concentram na cultura 

organizacional. Embora a política e seus dispositivos sejam uma realidade, a postura 

e o engajamento de alguns profissionais estão enraizados nas antigas gestões, que 

apresentavam como característica a centralização do profissional médico, 

desinteresse em entender quais são as necessidades particulares dos clientes,a 

falta de comunicação com a equipe e usuários, entre outros. A resistência, por parte 

dos profissionais, a atuarem nesse novo modelo de gestão humanizada dificulta a 
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oferta de um serviço especializado de qualidade. Além disso, há a falta de 

financiamento para a melhoria da estrutura física, a ausência de contração de mais 

profissionais capacitados, sem dizer na precarização das relações de trabalho, 

evidenciam outras fragilidades do SUS. Essas fragilidades se tornam desafios 

quando a intenção é ofertar serviços humanizados como diferencial. 

 Para contornar esses entraves, é necessário analisar e aplicar, de forma 

estratégica, a política HumanizaSUS com suas diretrizes e dispositivos, o que 

poderá facilitar a promoção de um serviço diferenciado com foco em entender o 

cliente e tratar a patologia através de uma experiência menos agressiva. Esta 

análise individualizada permitirá ao gestor responsável, identificar as fraquezas 

presentes na unidade e, ao utilizar a política, desenvolver mecanismos que 

diminuam ou excluam esses entraves. 

 Ao identificar como um modelo de gestão focada em humanização pode 

contribuir no dia a dia de funcionários e pacientes, destacou-se o Acolhimento na 

forma humanizada, que corrobora a importância em se promover um serviço que 

seja de qualidade a partir do momento da entrada do cliente, o período de sua 

permanência, até sua saída. O cuidado especializado, o respeito e a sensibilidade 

desempenham papel crucial quando transitamos em ambientes carentes, pois a 

promoção desses fatores em conjunto impactam o cliente de forma positiva e torna a 

sua experiência menos traumática.  

A contribuição da política de forma eficiente na organização pode ser 

desenvolvida através de uma mão-de-obra especializada, que deve ser tratada 

como prioridade. Esse novo modelo de gestão oportuniza ao profissional de 

hotelaria sua contribuição quando se avalia questões de acolhimento, assim como 

sua percepção sobre o processo de acolher pode direcioná-lo atuar de forma 

proativa quando inserido em ambientes carentes de cuidado e presteza. Algumas 

instituições privadas já apostam na capacitação dos profissionais de hotelaria. 

Atualmente é comum encontrarmos profissionais com esta formação em cargos 

como Governança, Recepção, Equipes de Acolhimento e na própria Gestão dos 

hospitais. Tal realidade nos permite pensar na possibilidade de incentivar a inserção 

desses profissionais no SUS, tendo em vista seu perfil profissional e o inconteste 

crescimento da hotelaria hospitalar nas instituições privadas. 
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 O problema levantado nesta pesquisa questionou se era possível ao SUS 

desenvolver e aplicar ações ou serviços humanizados, com a oferta de um serviço 

diferenciado, nas unidades de saúde. Ao desenvolvermos uma base teórica que nos 

permitiu conhecer, com profundidade, a política HumanizaSUS, envolvendo 

pesquisas recentes sobre a humanização e os desafios percebidos nas unidades de 

saúde, constatou-se que tal objetivo pode ser atingido, pois o SUS possui potencial 

para desenvolver um serviço de qualidade com base nos conceitos de humanização 

aqui apresentados. 

 Embora o SUS ainda apresente alguns desafios outrora inimagináveis de 

serem perpassados, a resposta para sua efetividade pode estar na política em vigor, 

desde que seja aplicada em conformidade com a necessidade de cada unidade e 

que cada profissional desempenhe seu papel com excelência. Desta forma, é 

fundamental desenvolver a política como um mecanismo que auxilie a oferta de um 

serviço especializado. Entretanto, para que isso ocorra em equilíbrio entre “o que 

fazer” e “como fazer”, é fundamental o olhar estratégico de cada gestor e que as 

suas especificidades locais sejam criteriosamente observadas, conforme enaltecem 

os autores pesquisados. 
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