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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar, à partir de uma revisão bibliográfica e realização 

de uma pesquisa de campo, como a psicologia da saúde e hospitalar podem influenciar o processo 

de humanização da assistência às vítimas de acidentes, na tentativa de qualificar e melhorar os 

cuidados em saúde. A pesquisa realizada teve caráter transversal e abordagem qualitativa com uso 

de estudo de caso e entrevistas com dois profissionais do setor de urgência e emergência de um 

hospital geral da zona da mata de Minas Gerais, Brasil. Os dados coletados foram submetidos à e 

técnica de análise de conteúdo de Bardin (2010), os quais foram analisados em duas etapas, na 

primeira descreveu-se e contextualizou-se o local da pesquisa, e em seguida delineou-se quatro 

categorias de análise para melhor discussão dos resultados: (a) percepção do setor de atuação do 

profissional; (b) indicadores favoráveis e prejudiciais do processo de humanização; (c) 

humanização enquanto estratégia de assistência; (d) eficácia de assistência. Com isso, foi possível 

identificar que existem fatores convergentes e divergentes nos relatos dos profissionais que atuam 

no setor a respeito da temática do estudo. Porém, ambos demonstraram ter o objetivo de praticar e 

prestar à assistência humanizada, ainda que tenha sido identificada a falta de comunicação e a 

compreensão deficitária a respeito do processo saúde e doença, o que, por sua vez, dificulta a 

implementação das práticas humanizadas. Concluiu-se que é importante estabelecer maneiras de 

se conscientizar todos os envolvidos neste processo sobre a capacidade de humanizar, não somente 

os profissionais da psicologia e da saúde, mas também a família, com vistas a promover e efetivar 

qualidade de vida e bem-estar em saúde. 
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INTRODUÇÃO  

 

1- Contribuições da Psicologia da Saúde   

 

Estudos de Castro e Bornholdt (2004) dizem que a Psicologia da Saúde é uma área conhecida 

e consolidada internacionalmente há muitos anos, e vem ganhando forças aos poucos no Brasil. 

Mostram ainda que a Psicologia teve sua primeira publicação de trabalho na área da saúde realizada 

no ano de 1970 por um grupo de psicólogos membros da American Psychological Association – 

APA, associação essa responsável pelas primeiras publicações da psicologia da saúde. Passados 

nove anos os mesmos formularam a divisão 38, cujo nome recebido pelos seus criadores foi 

“Health Psychology”. Desde sua criação, conteúdos sobre o assunto vêm sendo publicados nessa 

revista, tendo em sua base o avanço nos estudos da psicologia como matéria que busca entender a 

saúde e a doença a partir de pesquisas e como uma área que busca trabalhar junto da equipe 

multidisciplinar promovendo bem-estar do paciente e prevenindo doenças, ponto este muito 

importante na psicologia da saúde, e considerado também essencial no diagnóstico e tratamento da 

doença. 

Segundo Seidl e Miyazaki (2014), em suas pesquisas foi possível encontrar vários trabalhos 

desenvolvidos na área de Psicologia da Saúde estruturados por instituições no Brasil, onde a partir 

deles a área vem ganhando força no país. Existe ainda no Brasil a ANPPEP, Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que conta com um grupo de trabalho em Psicologia 

da Saúde desde 2004, onde seus membros buscam desenvolver essa área de estudo no Brasil. 

Nesta perspectiva a psicologia da saúde pode ser definida por Joseph Matarazzo como um 

conjunto de contribuições profissionais, educacionais e cientificas, onde essa área da psicologia 

tem como ênfase não só o diagnóstico, cura e tratamento de doenças, mas visa principalmente atuar 

no âmbito da promoção e prevenção a saúde, buscando estudar e entender como os fatores 

comportamentais, biológicos e sociais interferem na saúde e na patologia do indivíduo (Seidl & 

Miyazaki, 2014). 
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Esse campo da psicologia busca, portanto, a melhoria da qualidade de vida do sujeito, 

levando-o a ter uma saúde plena, promovendo o seu bem-estar. A Organização Mundial de Saúde 

define saúde como sendo o estado completo de bem-estar físico, mental e social. A Psicologia da 

Saúde vem contribuir também para a melhoria dos serviços de saúde e a construção de uma política 

da saúde, aplicando seus conhecimentos e técnicas psicológicas, é reconhecida também como uma 

adaptação da psicologia clínica no campo médico (Calvetti, Muller & Nunes, 2007). 

De acordo com Teixeira (2004), quem também oferece uma concepção de psicologia da 

saúde, essa disciplina vem dar importância tanto à promoção e manutenção da saúde de modo 

geral, e à prevenção da patologia do ser humano, sendo tudo isso proveniente da 

interdisciplinaridade das diversas áreas existentes na psicologia. É uma área centrada na atuação 

primária, secundária e terciária, sendo importante a junção do psicólogo com outros profissionais 

da saúde. O autor supracitado ressalta que o principal objetivo dessa área é entender a possibilidade 

diante de intervenções psicológicas, e ajudar na melhora do bem-estar individual e da sociedade. 

Além disso, é interessante ressaltar que por volta do século XIX era levado em consideração 

o modelo biomédico, onde a partir dele era pautado o construto de saúde e o que é o processo de 

adoecimento. Com o uso deste modelo as doenças adquiridas pelo paciente eram consideradas 

mudanças biológicas, resultante de fatores externos e internos, onde nós seres humanos não somos 

culpados pelo adoecimento. Profissionais da época trabalhavam apenas o fisiológico, ou seja, 

tratavam apenas as doenças e não o sujeito doente. Mente e corpo eram entidades distintas, eram 

vistas como duas coisas diferentes, tratadas separadamente. Essa concepção norteou e sustentou a 

atuação do profissional da saúde por muitos anos, até a publicação da diretriz 38 da APA em 1978, 

que destacou os objetivos da psicologia da saúde (Barletta, 2010). 

De acordo com a autora citada anteriormente, no entanto, o modelo biomédico ainda é muito 

usado pelos profissionais da saúde, principalmente pelos médicos. Apesar de já contarmos com 

estudos que indicam e comprovam a eficácia de um novo modelo para se trabalhar na área da 

saúde, o modelo biopsicossocial só ganha forças no século XX, época que começa a ser debatido 

o modelo biomédico, possibilitando, assim, novas maneiras de intervenção, como por exemplo, a 

psicologia da saúde. 

Estudos de Straub (2014) mostram que o modelo biopsicossocial teve uma grande influência 

sobre a psicologia da saúde, onde estudos indicam que a patologia adquirida pelo ser humano pode 

ter sua causa justificada por diversos fatores, sendo estes uma mistura de grandes mudanças 
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biológicas, psicológicas e sociais, trazendo à psicologia um afastamento de ideias de causa e efeito, 

passando aceitar e utilizar o modelo biopsicossocial.  

Devemos levar em consideração diversos fatores que ajudam no crescimento e consolidação 

da psicologia da saúde como ciência, onde estudos ajudam identificar o aumento da expectativa de 

vida do sujeito, investigam as incidências de doenças e óbitos em determinada população, e 

principalmente o desenvolvimento e adesão do modelo biopsicossocial (Barletta, 2010). 

 

O modelo biopsicossocial, de acordo com Straub (2005), 

explica que os comportamentos se caracterizam por processos 

biológicos, psicológicos e sociais. Esse modelo enfatiza a 

influência mútua entre esses aspectos no desenvolvimento 

humano, fundamentando-se na teoria sistêmica do 

comportamento, que compreende que o corpo é formado por 

sistemas em interação, como o endócrino, o cardiovascular, o 

nervoso e o imunológico, que interagem com os aspectos 

psicossociais (Calvetti, et.al, 2007, p. 3). 

 

Esse modelo requer uma avaliação multidimensional, sendo ele um modelo sistêmico e 

contextualizado, que nos permite realizar uma avaliação em diferentes níveis a fim de saber 

realmente os problemas do paciente através de informações trazidas por eles e por meio de 

“perguntas”, como exemplo, como é a relação familiar, social e profissional, a doença que sofre, 

seus aspectos pessoais, comportamento e modo de lidar com a dor, etc. Algo extremamente 

importante na avaliação do modelo biopsicossocial é a relação entre paciente e profissional de 

saúde, e também o funcionamento da atenção básica que ocorrerá na intervenção. A partir dessa 

avaliação é possível montar uma intervenção diante do problema apresentado pelo sujeito, 

buscando a partir disso a promoção da saúde, bem-estar do paciente e prevenção da doença 

(Pereira, 2002). 
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2 - Conceitos relevantes para compreensão da psicologia da saúde 

 

a) Crença de Autoeficácia  

Existe uma crença em saúde que se chama autoeficácia, conceito este desenvolvido por 

Albert Bandura em 1977, famoso psicólogo canadense, quem formulou este construto. Quando 

trabalhada no campo da saúde esta crença possibilita ao paciente lidar com o momento em que 

vive o adoecimento, funcionando como uma das estratégias de enfrentamento do medo, da dor, do 

estresse e também tem grande importância para o aumento da veracidade do comportamento de 

resiliência (Barletta, 2010). 

Ainda de acordo com Barletta (2010) é possível dizer que a crença de autoeficácia é como 

uma esperança que o indivíduo possui de desempenhar uma conduta ou de executar uma atividade 

futuramente, e têm um funcionamento motivacional às expectativas pessoal do sujeito. 

 

b) Resiliência 

Considerada um novo campo de estudo da Psicologia, aonde pesquisas sobre tal vêm sendo 

realizadas por volta de trinta anos, mas somente nos últimos anos temas sobre o assunto são 

inclusos em congressos e conferências. No início não havia definição clara sobre o seu conceito 

como se tinha na física e na engenharia. Contudo, com o passar dos anos e a partir de estudos 

realizados, foi possível compreender a resiliência como um fator que ajuda o indivíduo a lidar e 

enfrentar seus problemas de maneira que não se desestruture emocionalmente (Yunes, 2003). 

O conceito de resiliência tem sido estudado por muitos pesquisadores. Porém de um modo 

geral identifica-se a resiliência como sendo a competência que o sujeito possui para arquitetar e 

viver sua vida de forma assertiva e saudável, independente de sua condição de vida ser favorável 

ou não, conseguindo superar situações estressoras vivenciadas (Silva, Lunardi, Filho & Tavares, 

2005). 

De acordo com Silva, et.al (2005) é importante que saibamos que o conceito de resiliência 

deverá ser utilizado cuidadosamente, não sobrecarregando o ser humano, as famílias, etc., com 

compromissos que ultrapassem sua capacidade de lidar com problemas que o dia a dia lhe 

apresenta. Pois se tratando de resiliência, discursamos todo momento sobre promoção de saúde, 

onde buscamos sempre o bem estar do outro. A resiliência nos mostra que, mesmo que vivamos 
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em condições “precárias” e estejamos vulneráveis a vários fatores de risco, somos capazes de 

superar e enfrentar os problemas.  

 

c) Psicologia positiva 

A psicologia positiva foi apresentada pelo pesquisador Martin Seligman por volta do ano de 

1998, obtendo como seu principal foco de estudos fatores de proteção à saúde, verificando também 

variáveis como, espiritualidade, imagem corporal, otimismo e criatividade, essas variáveis se 

encontram interligadas ao bem-estar de todo e qualquer ser humano, seja ele portador ou não de 

alguma patologia (Calvetti, Muller & Nunes, 2007). 

 Estudos realizados por Calvetti, Muller e Nunes (2007), verificam que essa área da 

psicologia tem como principal objeto de estudo aspectos sadios do indivíduo, visto que os fatores 

de proteção são importantes para a transformação e melhoria do processo de vida de todo ser 

humano. 

 Ademais, vale salientar que esta área da psicologia tem grande influência internacional. 

Porém, no Brasil não encontramos muitos estudos científicos que discutam ou defendam a 

Psicologia Positiva. Aos poucos esse campo de estudo vem ganhando espaço entre estudantes e 

profissionais de psicologia, onde a relação humana, o indivíduo enquanto construtor e responsável 

pela sua história, e o bem estar são sua abordagem principal (Paludo & Koller, 2007). 

 

3 - Áreas de atuação do psicólogo da saúde  

 

A partir de estudos realizados enxergamos que existem diversas áreas de atuação no sistema 

de saúde para o psicólogo da saúde, sejam elas em nível de serviços públicos, como Creas, Cras, 

Ubs, etc., serviços privados e são eles consultórios, empresas, clinicas e etc. e serviço social que 

são prestados a comunidades, asilos, etc. O psicólogo da saúde pode trabalhar também em 

universidades de ensinos, e também em Centro de Saúde e hospitais gerais, onde o profissional 

trabalhará em equipe multidisciplinar, levando em consideração o trabalho de cada profissional 

envolvido com o doente que se encontra na instituição (Trindade & Teixeira, 2002).  

A partir de estudos realizados na América Latina, a Psicologia da saúde teve um grande 

avanço no que se dizem recursos humanos, porém o número de psicólogos no âmbito da saúde era 
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pequeno. Entretanto, esse campo da psicologia é o que mais ganhou profissionais nos últimos anos 

não só no Brasil, mas em outros países também, contudo apesar desse ganho ainda faltam 

elaborações cientificas. Ainda que se tenham muitas pesquisas e conteúdo que nos dizem a respeito 

da psicologia da saúde, no Brasil ainda é um problema sua denominação quanto psicologia da 

saúde, levando em consideração que psicólogos clínicos, da saúde e hospitalar também trabalham 

com o tema saúde e doença (Castro & Bornholdt, 2004). 

Sendo a área hospitalar escolhida como foco do trabalho, na seção que se segue serão 

apresentadas, brevemente, características dessa área de atuação do psicólogo, a qual, embora ainda 

incipiente, vem sendo desenvolvida no Brasil, bem como as diversas contribuições e críticas 

pertinentes e fundamentais para o processo de consolidação dessa prática em Psicologia. 

 

4 - A Psicologia Hospitalar  

 

Silva, et.al. (2014), em pesquisas e estudos realizados para melhor entendimento da 

Psicologia hospitalar, nos proporcionou enxergar que a área tem seus primeiros estudos por volta 

do ano de 1900, onde trabalhos foram escritos por médicos com intuito de descrever o que era a 

psicologia hospitalar. Entretanto, é somente a partir do ano de 1950 pelas mãos da psicóloga 

Mathilde Neder, que a psicologia hospitalar ganha destaque como uma área de atuação da 

psicologia por meio das publicações de seus trabalhos relacionados à área. Vale ressaltar que em 

1980 a psicologia hospitalar ganha espaço no Brasil, quando estudos e pesquisas foram realizados 

e divulgados.  

Sabemos que no Brasil, há décadas, as políticas de saúde são focadas e concentradas em 

nosocômios, tendo eles como maior característica a priorização dos atendimentos em saúde. O foco 

está precisamente nos atendimentos clínicos e assistenciais, deixando para outro momento os 

atendimentos adjuntos à saúde coletiva. Muito se discute sobre o porquê de se nomear esse campo 

da Psicologia como Psicologia Hospitalar e não como Psicologia da Saúde, o que alguns estudiosos 

dizem relacionar-se a uma denominação usada apenas no Brasil, tendo como propósito a busca de 

uma identificação do profissional que escolhem os hospitais para sua atuação (Castro & Bornholdt, 

2004). 

Apesar da ampla divulgação de estudos científicos e atuações de profissionais realizadas no 

âmbito hospitalar serem consideradas como Psicologia Hospitalar, ainda existia, nos anos 90, 
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confrontos e discussões para que fossem estudados e comprovados novamente a eficácia das 

atividades realizadas pelos psicólogos junto às equipes multidisciplinares em diversos setores dos 

hospitais (Andreoli, Caiuby & Lacerda, 2013). 

Segundo Castro e Bornholdt (2004), em diversos países o psicólogo que se encontra dentro 

dos hospitais não é considerado como psicólogo hospitalar, e sim psicólogo da saúde que atua 

dentro de nosocômios, com base nos estudos da psicologia da saúde. E isto ocorre pela psicologia 

hospitalar possuir fundamentos teóricos que se baseiam no campo da psicologia da saúde, 

buscando o bem-estar do paciente enfermo, e um de seus diversos trabalhos serem de intervir para 

uma melhor adaptação e recuperação do doente. 

Porém, apesar de todas as dúvidas existentes quanto à eficácia da Psicologia Hospitalar, é 

uma área que vêm crescendo a cada ano e ganhando espaço em vários segmentos da saúde, 

principalmente nos setores hospitalares, como CTI, Hemodiálise, Maternidade, Centros 

Cirúrgicos, Urgência e Emergência, entre outros (Rodrigues, 2006).  

Essa área da psicologia busca tratar o paciente em sua totalidade, não focando apenas na 

doença, mas também compreendendo o indivíduo doente. Tornando o tratamento melhor, tendo 

aceitação e recuperação do ser humano (Camon, et.al., 2012).   

 

O objetivo geral da psicologia hospitalar é acolher e trabalhar 

com pacientes de todas as faixas etárias, bem como suas 

famílias, em sofrimento psíquico decorrente de suas 

patologias, internações e tratamentos (Lazaretti et. al., 2007, 

p. 23). 

 

O profissional inserido neste campo encontrará grandes desafios, além de possuir o título de 

psicólogo hospitalar, é essencial a busca constantemente por novos embasamentos teóricos, se 

atualizando todo momento, para que saiba lidar com as novas demandas que surgirão no trabalho 

(Lazaretti, et.al., 2007).  

Sabemos que o paciente internado ou que sofreu qualquer trauma repentino, irá passar por 

momentos inesperados e que muitas vezes os impossibilitam de levar uma vida “normal”, gerando, 

portanto, desprazer, medo, raiva, angustia, sentimento de impotência, pontos importantíssimos que 

serão trabalhados pelo psicólogo junto à equipe multidisciplinar (Mazutti & Kitamaya, 2008). 
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Para melhor compreensão sobre a atuação em psicologia hospitalar, é interessante 

compreender o funcionamento e a estrutura de um hospital. Sendo assim, na próxima seção serão 

apresentadas características sobre o funcionamento e a estrutura de um hospital, com ênfase à 

prática do psicólogo nesse contexto. 

 

5 - Funcionamento e estrutura de um Hospital  

 

De acordo com estudos realizados por Júnior e Vieira (2002), no século 18 foram 

reconhecidas as primeiras instituições de saúde, e com a ajuda da Academia de Ciências da França 

buscava-se um meio de estandardizar os atendimentos dos hospitais que já existiam, focando na 

assistência à saúde e aos atendimentos médicos, visto que estes eram considerados “depósitos de 

doentes”, pois neles eram jogados pacientes para que esperasse a morte, sem nenhuma tentativa de 

recuperação da saúde. 

A organização mundial de saúde define, hoje, como sendo hospital toda e qualquer 

instituição que possua no mínimo cinco leitos para internações de pacientes, tendo a mesma, 

condições de oferecer aos doentes e seus familiares, atendimentos básicos de tratamento e 

diagnóstico, sob supervisão de uma equipe multidisciplinar especializada, formada por médicos, 

enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos em radiologia, entre outros profissionais 

importantes para os atendimentos nos hospitais (Ministério da Saúde, 2011). 

O hospital é uma instituição, que há anos, assume grande importância na vida de todos os 

seres humanos, sendo o precursor em atendimentos em saúde, seja no nascimento, na doença ou 

na morte. Encontramos nele profissionais de todas as áreas trabalhando para o melhor cuidado e 

recuperação dos pacientes enfermos, acidentados, etc. (Gonçalves, 1998). 

De acordo com o Ministério da saúde, atualmente contamos com aproximadamente sete 

milhões de instituições espalhadas por todo o Brasil, sendo elas privadas ou públicas, somando 

juntas mais de dez milhões de internações por ano. Esses dados são possíveis de serem visualizados 

no programa DATASUS, departamento de informática do Sistema Único de Saúde – SUS, 

responsável pela coleta dos dados, e em seguida fazem o processamento e a divulgação dos mesmos 

(Ministério da Saúde, 2011). 

Segundo o DATA/SUS portaria nº115 (2003), há uma diferença entre hospital geral e o 

hospital especializado, e são elas, o hospital geral possui como responsabilidade a prestação de 
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atendimentos de atenção básica a saúde, tanto por profissionais de diversas áreas da saúde quanto 

por médicos. Essa instituição pode oferecer o serviço de atendimento de urgência e emergência, 

onde pacientes graves são atendidos imediatamente, e devem oferecer também aos pacientes 

serviços de apoio diagnostico e terapêutico de média complexidade, tendo ou não o Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC. 

Em relação ao hospital especializado, vale ressaltar que essa instituição tem como função a 

prestação de assistência à saúde para um determinado problema, trabalhando com apenas uma 

especialidade. Apesar de trabalhar somente com uma área, são habilitados para possuírem 

atendimentos de urgência e emergência, e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. 

Normalmente esses hospitais possuem referência regional, macrorregional ou estadual (Data/Sus, 

2003).    

Os hospitais gerais, alvo da pesquisa, possuem diversos setores para que seja possível seu 

funcionamento e atendimento aos pacientes que procuram pelo serviço, esses setores têm 

finalidades de atendimentos diferentes, tendo cada um deles sua área especifica. Além dos setores 

de atendimento à saúde, os nosocômios precisam da ajuda dos setores administrativos, que são 

responsáveis pelo bom andamento da instituição, visando melhores projetos, controlando as 

finanças e fiscalizando o desempenho de seus funcionários (Gonçalves, 1998). 

O hospital estudado na presente pesquisa é um hospital geral classificado em nível II, 

acreditado pleno pelo governo, onde além de cumprir com a segurança do paciente, precisa ter 

gestão integrada. É uma entidade civil, sem fins lucrativos, portanto uma instituição filantrópica 

social, da saúde e educação. Os atendimentos ofertados são particulares e públicos, com 

predominância destes últimos. A Instituição localiza-se na Zona da Mata Mineira e conta um amplo 

serviço de Urgência/Emergência, setor eleito como foco desse estudo, o qual atende em média 300 

pacientes por dia, com elevada taxa de acidentes.  

Com base nos serviços prestados pela referida instituição nos setores de urgência e 

emergência às vítimas de acidentes, serão demarcados indicadores que ressaltam a importância da 

humanização da assistência prestada pelos profissionais da saúde aos pacientes vítimas de 

acidentes. Indicadores esses que sinalizam a efetivação do paradigma biopsicossocial a partir da 

compreensão do processo saúde e doença. 

 Considerando a referida contextualização acerca da psicologia da saúde e hospitalar com 

as respectivas atuações do profissional da psicologia, o presente estudo visa ressaltar a importância 

da humanização na assistência às vítimas de acidentes nos setores de urgência e emergência 
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hospitalares. Especificamente objetiva-se: a) rastrear dados de prevalência sobre vítimas de 

acidentes que deram entrada nos setores de urgência e emergência hospitalares; b) descrever os 

tipos de assistência às vítimas de acidentes em setores de urgência e emergência hospitalares; e c) 

apontar o processo de humanização em saúde enquanto estratégia de eficácia para assistência a 

vítimas de acidentes.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal e abordagem qualitativa com o uso do estudo 

de caso sobre o setor de urgência emergência de um hospital geral classificado em nível II 

localizado em um município da Zona da Mata Mineira. Para o desenvolvimento da presente 

pesquisa foi eleito para estudo o setor de urgência e emergência para assistência às vítimas de 

acidentes, a fim de identificar os tipos de acidentes, o perfil das vítimas e apresentar indicadores 

acerca do processo de humanização em saúde como uma estratégia de eficácia da prestação de 

atendimentos desses setores. 

A pesquisa qualitativa é um tipo de estudo que possibilita conhecer, estudar e compreender 

um determinado objeto ou fenômeno em vários aspectos. Segundo Godoy (1995), este modelo de 

pesquisa propõe que é possível compreender melhor o objeto estudado quando atuamos em seu 

âmbito de maneira integrada. Dentre as tipologias de pesquisa qualitativa, destaca-se, aqui, o 

estudo de caso, o qual foi o escolhido com vistas a compreender o ambiente de assistência à 

vitimização por acidentes em uma instituição hospitalar. 

De acordo com Yin (2005), o estudo de caso tende a ser mais aprofundado, elaborado e 

completo mediante alguns objetos de pesquisa. Além disso, é visto também como um estudo 

empírico, já que a investigação do objeto pesquisado ocorre dentro de seu ambiente natural, e 

proporciona vários desígnios para a pesquisa como, por exemplo, ajudar a conhecer várias 

demandas de um contexto. No presente estudo, interessam aquelas pertinentes à a assistência às 

vítimas de acidentes. 

Este modelo de pesquisa, apesar de ser usado em diferentes tipos de pesquisa, sofre algumas 

críticas, pelas quais é questionada sua eficácia, rigor metodológico, dificuldade de generalização e 

o tempo para a realização da pesquisa. Porém, é justamente por oferecer aspectos peculiares a um 

determinado contexto e fenômeno situados em um dado período de tempo, tais como dimensões 
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institucionais e individuais acerca de uma determinada realidade, que ele se faz importante 

mediante investigações que visam compreensão e análise específica, bem como a demanda de 

conhecimento e comprometimento com os referidos contexto e fenômeno (Yin, 2005). 

O estudo de caso envolveu a realização de entrevistas com dois profissionais do referido 

hospital geral, um médico e uma psicóloga, os quais, após convite formal, aceitaram participar 

como voluntários. Ambos assinaram o termo livre e esclarecido, e, conforme os critérios éticos de 

pesquisas com seres humanos nas áreas de saúde e ciências sociais, tiveram assegurados o sigilo e 

privacidade de suas identidades e informações que forneceram a respeito da temática da presente 

pesquisa. As entrevistas foram o tipo abertas com seis perguntas norteadoras abarcando as 

seguintes temáticas: atuação profissional no setor de urgência e emergência; indicadores favoráveis 

ou prejudiciais ao processo de humanização; estratégias e eficácia de assistência.  

Os dados recolhidos foram analisados em duas etapas por meio da técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (2010), a qual abrange: (a) leitura flutuante de textos e transcrições de 

entrevistas para conhecimento do conteúdo; (b) delimitação de eixos temáticos de análise dos 

conteúdos apurados; (c) nomeação de categorias de análise conforme o objetivo da pesquisa e (d) 

tratamento, interpretação e inferência dos conteúdos. 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados do presente estudo são apresentados em duas etapas. A primeira teve por 

objetivo descrever e contextualizar o local de realização da pesquisa, com os respectivos tipos de 

assistência ofertados pelo hospital, sobretudo no setor de urgência e emergência. A etapa seguinte 

consistiu na evidenciação do delineamento das categorias de análise e análises propriamente ditas 

dos conteúdos relatados pelos profissionais atuantes no referido setor, conforme poderá ser 

observado no diagrama 1 e no quadro de categorias. 

  

Contextualização do local da pesquisa 

 

A instituição escolhida para a realização da pesquisa foi um Hospital localizado em um 

município da Zona da Mata Mineira, entidade civil, onde não se tem fins lucrativos e é uma 
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instituição filantrópica social, da saúde e educacional, fundado em 1916. Esse hospital conta com 

a ajuda de médicos especializados em diversas áreas, tem funcionários do setor administrativo 

responsáveis pela parte financeira, equipe de enfermagem distribuída pelos diversos setores, conta 

também com os funcionários dos setores de manutenção e higienização. 

Em relação à estrutura original, a instituição encontra-se aproximadamente três vezes maior 

de quando foi inaugurada. Atualmente conta com diversos setores, entre eles o setor de 

administração, clínico, cirúrgico, pediátrica, obstétrica, UTI, sala de recuperação, hemodiálise, 

setores para realização de diversos exames, entre outros.  

A instituição possui hoje um novo setor de atendimento que é o de urgência e emergência, o 

Pronto Socorro, porta de entrada dos pacientes no hospital, nele são atendidas todas as pessoas da 

cidade, distritos e região, os atendimentos são classificados a partir do protocolo de Manchester, 

onde indicará o grau do problema e o tempo máximo da espera para ser atendido. Este setor de 

urgência e emergência tem por objetivo diagnosticar e tratar pacientes acidentados e que sofreu 

algum mal súbito, porém este setor acaba tendo sua prática um pouco diferente, além de trabalhar 

seu objetivo, trabalha e absorve também todos os problemas físicos e sociais do sujeito. 

Esse último setor descrito foi o ponto central do trabalho, onde pesquisamos e analisamos 

como é a humanização dos profissionais com as vítimas que dão entrada neste ambiente por conta 

de envolvimento em acidentes.  

 

Delineamento das categorias e análise de conteúdo 

Para compreensão da temática proposta no presente estudo foram estabelecidas algumas 

categorias de análise para o entendimento das percepções dos profissionais entrevistados 

(Diagrama 1). Os conteúdos elencados são decorrentes de entrevistas abertas, os quais foram 

submetidos a uma pre análise, que por sua vez possibilitou a enumeração e exploração das 

diferentes considerações feitas pelos sujeitos participantes. A partir dessa exploração, foi possível 

nomear categorias de análise propriamente ditas dos referidos conteúdos para, assim, delinear 

interpretar, analisar e inferir os conteúdos sobre o processo de humanização da assistência às 

vítimas de acidentes em setores de urgência e emergência (Bardin, 2010). 
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Diagrama 1- Processo de delineamento das categorias de análise 

 

 
 
 

As categorias nomeadas foram: (a) percepção do setor de atuação do profissional; (b) 

indicadores favoráveis e prejudiciais do processo de humanização; (c) humanização enquanto 

estratégia de assistência; (d) eficácia de assistência. Sendo assim, foi possível delinear as 

inferências iniciais dos resultados elencados, como pode ser observado no quadro 1. 

 

Quadro 1- Resultados da análise de conteúdos  

CATEGORIA CONTEÚDO 

 

 

 

 

 

 

A) Percepção do setor 

de atuação do 

profissional 

FATORES COMUNS 

S1- O setor de emergência atende toda situação que há risco imediato para a vida do sujeito. 

As demandas mais comuns são acidentes, violência e mal súbito. 

 

S2-O pronto socorro atende pacientes com demandas diversas, seu objetivo é a prestação de 

socorro imediato ao doente. As maiores ocorrências são de acidentes automobilísticos e mal 

súbitos. 

FATORES DIVERGENTES 

S1-Atuação do psicólogo no setor é imprevisível, nunca sabemos quantos pacientes 

procurarão o pronto socorro e que tipos de atendimento irão precisar. O setor normalmente 

chama o serviço quando chegam casos graves, ex.: acidentes. 

 

S2- Quanto ao atendimento psicológico aqui não tem, pelo menos nos meus plantões não. 

 

 

 

FATORES COMUNS 

 

Não foram encontrados fatores em comum na pesquisa com S1 e S2 em relação aos fatores 

favorecedores e prejudiciais do processo de humanização.  
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B) Fatores 

favorecedores e 

prejudiciais do 

processo de 

humanização 

FATORES DIVERGENTES 

S1-Não vejo fatores prejudiciais no processo de humanização, pelo contrário, quando 

aplicada no processo de saúde vemos uma melhor recuperação do sujeito. Podemos dizer 

que seria prejudicial se os profissionais de outras áreas da saúde interrompessem os 

primeiros socorros para fazer seu atendimento. A humanização só tem a favorecer às vítimas 

e suas famílias, quando chegamos até a família, por exemplo, percebemos como somos 

importantes nesse momento de dor, e por conta de não saberem o que se passa com seu 

familiar acabam se “apoiando” em nós, aí entramos com as intervenções adequadas para o 

caso. 

 

S2-Se será favorecedor ou prejudicial, dependerá de como o profissional irá lidar com a 

situação, a humanização vai de cada sujeito, de sua educação, é algo dele, na instituição não 

há um treinamento para despertar isso nos profissionais, assim não tem estímulo para 

praticar a humanização. Vejo como prejudicial essa falta de treinamento, seria importante 

se tivesse uma psicóloga em cima, para melhorar as intervenções nos atendimentos, que 

esteja engajado nos casos e disponível para as demandas que aparecem, mas infelizmente 

acabam se ocupando com coisas extras que não condizem com a demanda, e é ainda mais 

complicado, pois só temos um profissional da psicologia para todos andares. 

 

 

C) Humanização 

enquanto estratégia de 

assistência 

 

 

 

 

 

 

FATORES COMUNS 

S1- O programa de humanização veio para somar e melhorar o atendimento hospitalar e 

contribuir na recuperação do paciente, assistindo-o como todo. É de extrema importância o 

trabalho humanizado, porém dependendo da demanda é preciso cuidado com a maneira de 

abordar a vítima e sua família, pois se apresentam muito assustados, com medo, 

envergonhados. 

 

S2- A humanização enquanto estratégia de assistência é importantíssima, possibilitando 

melhor recuperação do sujeito. Gosto muito da parte de humanização, busco dar toda 

atenção ao paciente, enxergando ele além da doença. 

FATORES DIVERGENTES 

S1- Os atendimentos acontecem após o socorro médico, no leito de observação, atendo com 

intuito de ajudar, acolher o sujeito e sua família. Enxergamos o sujeito em sua totalidade, e 

vejo que os médicos também buscam isso. 

 

S2- Apesar de achar importantíssimo, não vejo isso acontecer aqui, paciente entra no setor, 

é atendido, recebe alta, sai do hospital, sem saber o que fazer. Não há uma estrutura para 

ajudar o paciente durante e depois do atendimento médico. E percebo também que entre os 

médicos a humanização vem se tornando algo obsoleto, ninguém faz mais, com a criação 

do protocolo de Manchester identificam os pacientes por cor, não sabem nem o nome da 

pessoa. 

 

 

 

 

D) Eficácia de 

assistência 

FATORES COMUNS 

S1- No pronto socorro, quando tem atendimento de urgência os funcionários do guichê 

comunicam. A humanização influência muito na recuperação do sujeito e no acolhimento à 

família, se sentem “importantes” com tamanha preocupação e disposição do nosso serviço. 

E com a ajuda dos outros profissionais é ainda melhor, a humanização esta no sujeito, cada 

um repassa da sua maneira. 

 

S2-Sei que há um grupo de humanização, mas ainda não sei dizer como funciona. Porém 

quanto a eficácia, ela será concreta a partir do serviço dos profissionais, a enfermagem aqui, 

por exemplo, não há um treinamento próprio, cada um oferece aquilo que tem, humanização 

tem que estar em nós. 
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FATORES DIVERGENTES 

S1-A humanização é muito considerada e aplicada nos atendimentos. O nosso grupo de 

humanização busca acolher, tratar e ajudar o paciente através de vários meios, como por 

exemplo, os atendimentos psicológicos aos pacientes e familiares. 

 

S2-Não sei dizer como a humanização influência na recuperação de nossos pacientes aqui, 

não há um treinamento para os profissionais dos setores, e nem mesmo acompanhamento 

psicológico, pelo menos nos meus dias de plantões nunca presenciei. 

  

Ainda no que concerne aos resultados, é importante salientar que em relação à categoria B 

não foram identificados quaisquer indicadores de análise e inferência acerca da aproximação ou 

divergência de compreensões dos sujeitos participantes da presente pesquisa referentes ao processo 

de humanização da assistência em saúde no âmbito das vítimas de acidentes. 

 

DISCUSSÕES  

 

De acordo com Simões, et.al (2007), dar significado ou conceituar a palavra humanização 

não é uma tarefa simples, pois trata-se de um vocábulo que possui um caráter multidimensional e 

confuso, mediante o qual muitas pessoas não conseguem de fato interpretar o real significado da 

palavra. A humanização é algo que vai além da qualidade do serviço dos profissionais inseridos no 

âmbito da saúde, é de grande valia que se tenha um comportamento de qualidade. 

 

“Dicionários da língua portuguesa definem a palavra humanizar como: tornar 

humano, civilizar, dar condição humana. Portanto, é possível dizer que 

humanização é um processo que se encontra em constante transformação e 

que sofre influências do contexto em que ocorre, só sendo promovida e 

submetida pelo próprio homem” (Simões et.al, 2007, p. 2).  

 

Portanto, segundo a Política Nacional de Humanização – PNH podemos dizer que o processo 

de humanização surge para que profissionais da saúde, ou de qualquer área do saber, possam, de 

alguma forma, colaborar para um melhor cuidado e recuperação do paciente que chega aos 

hospitais, postos de saúde e etc. Além disso, vem propor ainda uma melhor comunicação entre os 

profissionais, por meio da qual será possível a criação de novas estratégias para melhor tratar e 

cuidar do paciente, e também novos meios de se fazer saúde, banindo de alguma maneira os 

cuidados desumanizados, que infelizmente existem ainda nos setores destinados a atendimentos de 

saúde (Humanizasus – Pnh, 2013).   
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Em relação à primeira categoria “Percepção do setor de atuação do profissional” constatou-

se que ambos profissionais respondentes percebem que o setor está vulnerável a diversas demandas 

tais como acidentes automobilísticos, mal súbito e violência, e tem como objetivo o socorro 

imediato aos problemas evidenciados pela vítima e concordam também que o número de sujeitos 

vítimas é maior quando nas referidas demandas.  Contudo, fatores divergentes constatados no 

relato dos respondentes foram explicitados quando se mencionou a atuação do profissional de 

psicologia neste setor. Nessa menção o S1 afirma que há o atendimento de maneira não previamente 

planejada (“a atuação do psicólogo no setor é imprevisível” (sic)), por não saber, de antemão, o 

que irá chegar ou qual será o caso passível de assistência, mas que sempre há comunicação para 

realização do atendimento. Já o S2 relata nunca ter presenciado esse tipo atendimento, pelo menos 

em seus dias de plantões. 

Segundo os estudos de Souza, et.al (2007), os prontos socorros são realmente destinados aos 

atendimentos de urgência e emergência, tendo como objetivo o socorro imediato às vítimas e/ou 

doentes que neles dão entrada, proporcionando a todos maior tempo e qualidade de vida. Quanto 

aos atendimentos psicológicos percebeu-se neste estudo, que muitas vezes a falha na assistência 

pode estar na comunicação entre os profissionais, a qual é extremamente importante entre toda a 

equipe para que não haja equívocos nas intervenções. 

Sobre a assistência em saúde, sabe-se que ela não se faz apenas no âmbito hospitalar. Porém, 

são nessas instituições que a desumanização desse processo de assistência é mais evidente, 

principalmente quando se fala em atendimentos públicos (ambulatorial e pronto socorro, por 

exemplo). É no âmbito hospitalar que, na maioria das vezes, o paciente chega debilitado, ou até 

mesmo inconsciente, sem saber o que aconteceu ou que irá acontecer e, diante de tal realidade, o 

mínimo que os profissionais podem oferecer é uma assistência mais humanizada, sem potencializar 

o problema nem desprezar o indivíduo, sobretudo tendo em vista que a humanização vem se 

tornando, cada vez mais, um processo de grande valia dentro desses nosocômios, buscando sempre 

enriquecer os atendimentos ao público (Oliveira, et.al 2006). 

Com intuito de saber um pouco mais sobre a humanização, buscou-se, por meio da segunda 

categoria de análise da pesquisa, entender como os profissionais visualizam os fatores prejudiciais 

e/ou favorecedores do processo de humanização. Em relação aos fatores comuns que 

possivelmente pudessem ser evidenciados na fala dos entrevistados em relação a essa categoria, 

não foram encontradas quaisquer similaridades nas percepções dos mesmos. Contudo, no que se 

refere aos fatores divergentes, foi possível notar alguns pontos como, por exemplo, a descrença de 

S1 relativa aos elementos que sejam prejudicais ao processo de humanização. Esse respondente 

acredita, ao contrário, que tal processo é “super eficaz” quando aplicado à saúde, possibilitando 

melhor recuperação do sujeito e acolhimento familiar, e por ser uma excelente maneira para os 

psicólogos intervirem nos mais diversos casos.  
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Por sua vez, S2 argumenta que para dizer se será prejudicial ou não, dependerá muito de como 

o profissional inserido no contexto de saúde irá lidar com o sujeito e a demanda que ele traz, pois, 

apesar de achar de extrema importância a humanização por parte dos profissionais e instituição, 

ressalta que não há um treinamento que motive mais o profissional a efetivar as práticas de 

humanização. Além disso, ressalta, pois, infelizmente isso “dependerá da personalidade de cada 

um” (sic); assim como em relação aos atendimentos psicológicos, isto é, o entrevistado menciona 

a importância da disponibilidade do psicólogo para o setor, embora observe que eles se ocupem 

com coisas extras em detrimento das urgências. 

 Tendo em vista o que foi exposto na fala de um dos sujeitos entrevistados e da leitura do 

artigo de Oliveira, et. al (2006), pode-se afirmar, mais uma vez, que a comunicação é uma variável 

fundamental à humanização em saúde, pois não se trata apenas de comunicar a necessidade de 

assistência e que tipo de demanda ela evidencia, mas de uma ferramenta essencial para que a 

efetivação e eficácia de todo o processo de humanização; sendo necessário discernir falas e a 

escuta; a compreensão do outro que delibera atendimento, bem como dos outros profissionais da 

equipe de saúde, sobretudo na troca e partilha de saberes. 

Ainda de acordo com Oliveira, et.al (2006), existem vários empecilhos para se fazer 

humanização em saúde. Isso significa que é preciso engajamento dos profissionais em querer fazer 

diferente, mas, principalmente, que sejam disponibilizados a eles treinamentos e capacitações que 

os ajudem a colocar em prática e desenvolver outras estratégias de humanização, qualificando os 

atendimentos e tornando-os satisfatórios tanto para doentes e vítimas, quanto o profissional. 

A compreensão teórica e as visitas à instituição alvo da pesquisa, permitiu observar em 

alguns casos, a falta de conhecimento por parte dos profissionais sobre a importância da 

humanização enquanto estratégia de atendimento em saúde. Essa constatação foi possibilitada por 

meio da categoria de análise que abrangeu a percepção dos sujeitos entrevistados em relação à 

temática. 

A referida percepção revelou concordância entre os sujeitos acerca do programa de 

humanização proposto pela política do SUS, o qual, segundo eles, realmente veio agregar valores 

ao atendimento em saúde, e ensinar aos profissionais uma melhor maneira de lidar com a 

fragilidade e vulnerabilidade do outro, enxergando-o em sua totalidade e contexto. 

Porém, ainda em referência ao processo, pontos incomuns foram elencados nas falas dos 

respondentes quando se remetem ao atendimento psicológico e assistencial às vítimas e suas 

famílias. S1 diz que após os primeiros socorros os profissionais da área são comunicados e os 

mesmos fazem as intervenções necessárias; enquanto o S2 nem observa a ocorrência desses 

atendimentos no setor; informa que o paciente não tem ajuda durante ou após os atendimentos ou 

internação, seja de psicólogos e assistentes, seja de procedimentos de humanização dos médicos 

com pacientes e família. 
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Segundo Hoga (2004), a humanização em saúde proporciona não só o bem-estar do sujeito 

que busca atendimento, mas ajuda principalmente no âmbito profissional; faz com que os 

profissionais estejam mais engajados no trabalho e com toda a equipe de saúde; e possibilita, 

inclusive, a melhora nos relacionamentos profissionais.  

Por ser a humanização um novo contexto de estudo e prática para profissionais da área da 

saúde, muitos deles, porém, não sabem como colocar em prática essa estratégia de atendimento, o 

que desencadeia, muitas vezes, a disseminação de informações equivocadas e até sensacionalismos 

pela mídia para toda a comunidade e contexto social em geral, visto que em muitos locais de 

assistência à saúde desprezam e tratam mal os pacientes (Hoga, 2004). 

Portanto, ainda de acordo com o que Hoga (2004), é de extrema importância que saibamos 

que a humanização, enquanto estratégia de assistência aos pacientes e suas famílias, depende de 

toda equipe de trabalho. Isso significa que é preciso disposição e engajamento neste processo, tanto 

os que lidam indireta ou diretamente com o usuário do serviço, quanto àqueles que irão 

proporcionar ao indivíduo maior abertura para questionar e falar de seus problemas, pois isso 

assegurará a eficácia do tratamento. 

Nesta perspectiva, em que a humanização é vista como estratégia para os atendimentos, ainda 

se encontra questionamentos sobre sua eficácia. Isso pode ser constatado através da categoria de 

análise “humanização enquanto estratégia de assistência”. Os dois sujeitos revelaram, pois, que 

acreditam que a eficácia advém do serviço prestado por meio de cada profissional, mas, sobretudo, 

quando prestado em equipe. Entretanto, relataram que por não haver treinamentos de humanização 

na instituição, acreditam que os profissionais oferecerão “aquilo que tem, é algo deles, está no 

sujeito” (sic). 

Contudo, os sujeitos respondentes discordam quando falam da eficácia da humanização na 

instituição. S1 cita os trabalhos feitos pelo grupo de humanização da instituição, por meio dos quais 

buscam melhor maneira de ajudar, acolher e tratar o outro, esteja ele internado ou não. O segundo 

entrevistado, por seu curso, afirma saber sobre o grupo de humanização, já ter procurado se inteirar 

sobre o serviço, mas que não conseguiu. Afirma ainda não saber como a humanização se faz eficaz 

nos atendimentos da instituição, deixando bem claro que nos seus dias de plantão não presencia 

esses atendimentos, a não ser por parte da equipe de enfermagem. 

Conforme discutido em parágrafos anteriores, novamente a comunicação é, de fato, algo 

importante entre a equipe de saúde e com o paciente. É ela que permeia e possibilita todo o processo 

de humanização. Evidencia a necessidade de dialogar com outro e de saber ouvir o que ele tem em 

sua bagagem de vida. (Oliveira et. al, 2006). 

 De maneira geral, foi possível perceber que os profissionais têm o objetivo de praticar e 

prestar assistência humanizada, porém falta comunicação e diálogo neste processo saúde e doença. 

A instituição possui estrutura favorável, profissionais qualificados, conta com todos recursos 
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necessários, porém carecem de mecanismos de comunicação eficazes fazendo com que o cuidado, 

o amparo e a humanização sejam falhos, ou até mesmo, em alguns casos, não aconteça, mediante 

o fato de que nem todos profissionais da instituição têm conhecimento sobre o assunto, embora 

haja divulgação. 

Diante do exposto, o presente artigo trouxe uma discussão sobre a psicologia da saúde e 

hospitalar no processo de humanização, ressaltando sempre a relação entre os temas, explicitando 

a eficácia desse vínculo entre as duas especialidades para a assistência em saúde. Levando em 

consideração que a estratégia de humanização visa melhor qualidade de vida ao sujeito, assim 

como a capacitação de os profissionais para os atendimentos em saúde, tendo o foco na busca do 

bem estar do ser humano, podemos dizer também que tanto a psicologia da saúde quanto a 

psicologia hospitalar buscam dar ênfase na promoção e prevenção da saúde do paciente, além do 

diagnóstico, tratamento e cura de doenças. Isso denota a concepção integral do indivíduo que 

deliberadamente busca assistência (Peres & Lopes, 2012).  

Conforme foi possível ressaltar na revisão bibliográfica, há alguns conceitos no âmbito da 

psicologia da saúde e hospitalar que dão suporte e podem contribuir para a otimização e melhoria 

do processo de humanização. Esses conceitos referem-se à resiliência, autoeficácia e psicologia 

positiva. Estes, ao serem incluídos no processo de humanização, podem possibilitar ao paciente a 

ver a situação que estejam vivendo de uma maneira diferente, possibilitando-os a aquisição de 

estratégias de enfrentamento do problema além daquelas ofertadas por meio de fármacos e 

intervenções clássicas do modelo biomédico. Isso significa, para o paciente, melhor qualidade de 

vida na superação da situação vivida, motivação e aquisição de habilidades de prevenção em saúde, 

mesmo no que se refere a variável acidentes; além de indicativos para a adoção de um novo estilo 

de vida (Barreira & Nakamura, 2006). 

Nessa perspectiva, portanto, a adoção de estratégias de humanização torna-se mais fácil e 

contribui para o entendimento de que humanizar vai além do “suavizar” a situação, de “explicar” 

ao sujeito o que se passa em sua vida em um momento específico como o de um acidente ou 

qualquer outro tipo de assistência. Humanizar, significa, pois, estar constantemente na luta pela 

qualidade da assistência e de vida do indivíduo que a demanda, respeitando-o em sua historicidade 

e contexto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a concretização do estudo foi possível concluir que, apesar de serem áreas que possuem 

algumas diferenças no campo de atuação, ambas se baseiam em um trabalho humanizado, 

buscando sempre melhorar assistência, a promoção e prevenção à saúde do paciente vítima de 

acidente, ou qualquer outra demanda. 
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Sendo a humanização o foco do trabalho, percebeu-se a partir da leitura de artigos sobre a 

psicologia da saúde e psicologia hospitalar, que o processo de humanização vem se tornando mais 

compreensível nos hospitais, em casas de saúde, etc.; quando profissionais dessas áreas ganham 

espaço para colocar em prática seus trabalhos e conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação. A eficácia desse processo é enxergada, quando profissionais deixam de enxergar apenas 

a doença, e passam a ver o doente que a traz, em sua totalidade. Porém, sabe-se que essa não é a 

realidade da maioria das instituições de saúde, visto que a humanização ainda não é considerada, 

na maioria dos hospitais, casas de saúde, etc.; como um processo eficaz na recuperação da vítima 

de acidente e outros doentes. 

De maneira geral, foi possível concluir por meio dos relatos que, a falta de comunicação 

talvez seja o grande empecilho para a consolidação e eficácia do processo de humanização. 

Constatou-se, entre os participantes, a percepção que todos querem e procuram trabalhar com 

o processo de humanização; que possuem grande “bagagem” para tal, porém o diálogo e a 

comunicação são falhos. A instituição onde foi permitida a realização da pesquisa possui recurso 

e estrutura necessários para a prática do processo de humanização como assistência às vítimas de 

acidentes, e aos outros doentes, junto de sua família; conta ainda com profissionais de diversas 

áreas, mas tropeça em um dos maiores problemas, considerado um embargo significativo para a 

efetivação desse processo: a falta de comunicação entre os profissionais. 

Com toda análise e estudos realizados, acredita-se que, o que falta na maioria das instituições, 

é também o interesse por parte dos profissionais, bem como de gestores e das pessoas envolvidas 

no processo saúde e adoecimento. A carência ou déficit de comunicação faz com que seja pouco 

divulgado o trabalho, impossibilitando que, pelo menos, a maioria dos profissionais, gestores, e 

também a comunidade, conheçam e se envolvam nesse novo processo de cuidar, amparar e prestar 

melhor qualidade de vida para o sujeito acidentado.   

Mediante o exposto no presente estudo, verificou-se que o tema escolhido tem enorme 

importância na minha formação acadêmica e profissional, tendo em vista a preocupação relativa 

ao tratar e cuidar do ser humano da maneira que ele seja digno, não o minimizando apenas à doença 

ou situação que ele apresenta. É preciso enxergá-lo além da sua doença, além da situação estressora 

e adversa que está vivendo, posto que somos pessoas dotadas de sonhos, crenças, planos, de uma 

vida que está além da doença.  

É de fato importantíssimo, portanto, que consigamos conscientizar, não só profissionais da 

área de psicologia e da saúde em geral, mas todo e qualquer ser humano da capacidade de 

humanizar; de que é preciso compreender o outro e ajudá-lo a restabelecer sua vida; promovendo 

a ele bem-estar e melhores condições de voltar a sonhar e colocar em prática seus sonhos e planos. 
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