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Resumo 

 

Objetivo:  Este trabalho tem como objetivo investigar o conhecimento dos 
fonoaudiólogos sobre a Política Nacional de Humanização e o quanto este 
conhecimento encontra-se em consonância com tais princípios. Metodologia:  
Trata-se de um estudo qualitativo que foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFMG e pela Diretoria de Ensino em Pesquisa e Extensão do 
Hospital das Clínicas da UFMG. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado 
um questionário auto-aplicável elaborado pelas pesquisadoras com questões para 
caracterização da amostra (Tipo de vínculo na instituição; idade; tempo de 
formação; pós-graduação; área de atuação; instituição onde trabalhava e questões 
discursivas que abordavam e que tinham como eixos temáticos o conceito de 
Humanização, Política Nacional de Humanização (PNH) e as necessidades para a 
garantia da atenção humanizada em hospitais). Para coleta dos dados, foram 
agendados encontros no local de trabalho com 28 fonoaudiólogas, das quais, 25 
responderam ao formulário. Em seguida os dados foram digitados em um banco de 
dados e conferidos. Foi realizada análise quantitativa das questões de 
caracterização da amostra e análise qualitativa das questões discursivas. Optou-se 
por utilizar a análise qualitativa de conteúdo na qual foram identificadas e elencadas 
as categorias de análise e a freqüência de ocorrência dos conteúdos e expressões 
Resultados:  Na análise quantitativa, percebeu-se que 68% das fonoaudiólogas 
eram formadas há mais de cinco anos; 88% tinham pós-graduação; 56% atuavam 
na área de Audiologia; 52% atuavam também em instituições privadas e 60% 
referiram conhecer a PNH. - Na análise qualitativa quanto ao Conceito de 
Humanização verificamos as seguintes categorias: atendimento integral, qualidade 
de vida e acolhimento. - Na análise quanto ao necessário para um atendimento 
humanizado, do ponto de vista da instituição, as categorias identificadas foram: 
acesso e organização do serviço; relação entre os trabalhadores e equipe; 
instrumentalização/capacitação dos profissionais e equipes; ações de promoção da 
saúde; valorização do profissional e garantia de infra-estrutura adequada para o 
trabalho em saúde. – Nos relatos quanto às necessidades no ambiente de trabalho 
verificamos as categorias: condições estruturais; de higiene; micropolítica das 
relações e gestão do trabalho multiprofissional e intersetorial. As entrevistadas 
relataram que em relação ao usuário estes devem: conhecer seus direitos; ter 
responsabilidade no processo de intervenção; ter respeitadas suas demandas/ 
direito; respeitar normas e demandas dos profissionais. E finalmente, as 
entrevistadas relataram que cada profissional deve investir no trabalho em equipe; 
compromisso com a formação/instrumentalização e respeitar o usuário. Conclusão:  
Quanto à caracterização da amostra, observou-se experiência clínica e investimento 
em atividades de educação continuada. Quanto ao conceito de humanização 
apresentado pelas fonoaudiólogas está em consonância com o descrito na PNH. E 
quanto aos eixos para garantia da atenção humanizada tomando com referência a 
instituição, o usuário e o profissional, as entrevistadas citaram parcialmente os 
princípios da Política Nacional de Humanização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Compreender que o termo humanização deriva da palavra 

humanizar, que, segundo Ruth Rocha (1996), significa “tornar humano, educado, 

afável, civilizado” é fundamental para compreender as políticas e programas de 

humanização da assistência em saúde. A humanização da atenção em saúde permeia 

a relação entre sujeitos de forma responsável, compromissada e acolhedora, 

respeitando direitos e deveres de cada um. Atualmente as relações estabelecidas entre 

os sujeitos nos espaços de saúde e doença carecem de tais conceitos. Deste modo, 

torna-se relevante procedimentos humanizadores da gestão, assistência e produção do 

cuidado em saúde para o aprimoramento da qualidade dos recursos humanos e do 

acesso aos serviços. 

A Política Nacional de Humanização (PNH) criada em 2004, procura 

melhorar de forma sistematizada a gestão e prestação de saúde nos serviços públicos 

e privados do Brasil, tendo como protagonistas os usuários, os profissionais de saúde e 

a área administrativa das instituições. Os princípios norteadores de tal política valoriza, 

estimula e favorece a subjetividade e o campo social nas práticas de atenção e gestão 

em saúde. Esta política ressalta estratégias e prioridades para desenvolvimento de 

programas humanizadores dentro e fora das instituições de saúde.  

A Fonoaudiologia é a ciência da saúde que estuda, pesquisa, avalia, 

habilita, reabilita e previne distúrbios da comunicação humana e está presente em 

todos os níveis de Sistema Único de Saúde.  Assim, é mister a necessidade da 

investigação sobre humanização dos serviços de Fonoaudiologia e do conhecimento e 

aplicação deste profissional dos princípios da Política Nacional de Humanização. Além 

disso, grande parte do processo de humanização perpassa habilidades e atitudes 

comunicativas que são de escopo de estudo e intervenção do fonoaudiólogo.  
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O presente estudo busca dados sobre o conceito de humanização e 

sobre as percepções dos fonoaudiólogos quanto às necessidades para garantia do 

atendimento humanizado tendo como referência a instituição, o ambiente de trabalho, o 

usuário e o profissional de saúde. Pretende-se ainda subsidiar a reflexão dos 

fonoaudiólogos e/ou profissionais de saúde quanto ao cumprimento da Política 

Nacional de Humanização como apoiador do sucesso de procedimentos terapêutico. E 

principalmente, como exercício da cidadania. 
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1.1. Objetivo geral  

 

Este trabalho tem como objetivo investigar o conhecimento dos 

fonoaudiólogos sobre a Política Nacional de Humanização e o quanto este 

conhecimento se aplica aos princípios da mesma. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

1. Verificar a percepção da amostra quanto ao conhecimento da Política 

Nacional de Humanização; 

2. Caracterizar a amostra quanto à formação, a área de atuação e a 

vinculação ao Hospital das Clínicas e outras instituições; 

3. Identificar as categorias descritas pela amostra ao conceituar Humanização; 

4. Identificar categorias de análise com base na percepção da amostra quanto 

às demandas da instituição para garantia de atendimento humanizado; 

5. Identificar categorias de análise com base na percepção da amostra quanto 

às demandas do ambiente de trabalho para garantia de atendimento 

humanizado; 

6. Identificar categorias de análise com base na percepção da amostra quanto 

às demandas e necessidades do usuário para garantia de atendimento 

humanizado; 

7. Identificar categorias de análise com base na percepção da amostra quanto 

às demandas e necessidades do profissional para garantia de atendimento 

humanizado. 



 

 

 

 

4 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

No presente capítulo estão elencados os principais estudos da 

bibliografia compulsada sobre o tema humanização, respeitando a ordem cronológica. 

Um estudo que analisou a participação de 50 mães no processo de 

hospitalização de crianças doentes buscou avaliar as vantagens que este 

acompanhamento acarreta à evolução do quadro clínico. O resultado obtido pelos 

pesquisadores, depois de fazer comparações com o grupo controle, foi positivo, pois o 

grupo de crianças que teve acompanhante regular recebeu alta com mais freqüência e 

ficou menos tempo hospitalizado. Os autores ressaltaram que é de suma importância a 

preparação dos pais e do pessoal técnico para estabelecer uma boa convivência, 

possibilitando um melhor acolhimento ao paciente (Barrera et al., 1993). 

A relação entre médico-paciente vem sendo a cada dia mais uma 

preocupação de todos nós, pois esta pode contribuir de forma positiva ou negativa na 

evolução do quadro clínico. O médico coloca muitas vezes o sujeito como simples 

portador de doenças, não dando a devida importância ao mesmo e de alguma forma 

esquecendo a integralidade no atendimento (Fernandes, 1993). 

Um estudo de revisão de literatura que teve como objetivo analisar a 

relação médico-paciente observou a necessidade da medicina em se despojar da 

individualidade do tratamento, aprender a visualizar o sujeito e não só o corpo doente, 

assim como, conciliar melhor o uso da tecnologia/comunicação entre médico-paciente. 

Alguns relatos feitos por médicos que em algum momento de sua trajetória 

experimentaram ser pacientes, nos mostram como resultado, desapontamento em 

relação aos colegas; a sensação de perda dos seus direitos como seres humanos; a 

dependência e a falta de apoio moral e psicológico; evidenciando, em primeiro plano a 

importância do processo humanizador das relações (Caprara, Franco, 1999). 
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Em seu estudo com entrevistas sobre assistência no parto, e 

experiências relatadas pelas mulheres, o autor nota que faz-se necessária uma política 

humanizadora que quebre as ações tradicionais da obstetrícia, que em muitos casos 

não garante a qualidade da assistência. Este estudo mostra a visão das mulheres 

quanto ao parto no hospital, mostra a necessidade de mudanças no processo da 

assistência ao parto, como também exige maior participação do governo para garantir o 

direito e respeito pelas mulheres e família (Santos, 2000). 

A assistência humanizada do cuidador possibilita a este e a seu 

paciente uma convivência mais próxima, permitindo a troca de experiências, a solução 

de problemas e o conhecimento da limitação do outro, mesmo que a comunicação 

entre os participantes não seja verbal (Cardoso, 2001). 

O trabalho de pesquisa buscou saber qual é a consciência que o 

usuário da rede básica de saúde em Natal tem sobre os seus direitos, expectativas e 

avaliação do sistema. Os autores verificaram por meio dos depoimentos dos 

participantes da pesquisa, a passividade e resignação que existe em alguns usuários, 

sobre os direitos como cidadão para garantir uma melhor qualidade de atendimento em 

saúde. Nesta mesma pesquisa, os autores relataram que existe uma grande 

precariedade dos serviços, abrangendo não só, a parte técnica da assistência, mas 

sim, a parte social que envolve a conscientização dos recursos humanos dentro das 

instituições como também os próprios usuários (Yépes, Morais, 2004). 

Existem diferentes formas de contribuir para serviços de saúde mais 

humanizados. Os autores procuram entender a dificuldade que existe em inserir 

movimentos humanizadores não radicais ou tradicionalistas na área da saúde, visto 

que a sociedade estranha processos diferentes. Este artigo sugere que as ações 

humanizadoras façam possíveis criticas a sociedade por esta, permitir que os serviços 

de saúde tornem-se cada mais tradicionais e conseqüentemente limitem as ações das 

políticas públicas (Puccini, Cecílio, 2004). 
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A integralidade na assistência e prevenção em saúde, busca 

oferecer ao individuo um atendimento global, que alivie a queixa, assim como intervir 

em aspectos que possam orientar e ampliar o conhecimento do profissional sobre o 

individuo tratado (Mattos, 2004). 

Em uma dissertação onde a autora, aborda a relação e efetividade 

da Política Nacional de Humanização em um grupo de humanização de um hospital. 

Revela que o grupo em questão segue as diretrizes da PNH, mas ao mesmo tempo 

não tem recursos materiais, nem uma articulação efetiva que garanta um trabalho 

pleno e com resultados positivos dentro e fora da instituição (Costa, 2004). 

A proposta de uma Política de Humanização no campo da saúde 

pode ser confundida pelos gestores como ação de caridade, de favor, humanitária, que 

pode ser ou não empregada pelos mesmos. Mas, na verdade, esta política é para ser 

cumprida como direito à saúde pelos gestores e usuários que dela se beneficiam 

(Ministério da Saúde, 2004). 

Ao buscar compreender o discurso do Ministério da Saúde sobre a 

humanização da assistência, por meio da analise dos textos oficiais e pelo diálogo com 

os autores deste processo. Verificou-se, por meio, das idéias centrais analisadas, das 

divergências de conceitos sobre a humanização da assistência e das divergências das 

práticas que se dizem “Humanizadoras” que, este processo contribui positivamente 

para a qualidade da atenção, propiciando uma melhor relação, comunicação e 

integração entre profissionais, usuários do sistema, tecnologia e recursos humanos 

(Deslande, 2004).  

Ao estudar um grupo de trabalhadores de um hospital, os autores 

mostram como o caminhar juntos, as trocas de experiências e a interdisciplinaridade, 

são fundamentais para criar uma convivência mais humanizada entre trabalhadores. 

Os autores criaram um grupo de humanização com um representante de cada área 

profissional. Inicialmente foi resgatado o conceito de humanização, e os projetos e 

trabalhos realizados dentro do hospital, que de uma ou outra forma, contribuíam para o 
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processo de humanização. Os sujeitos da pesquisa depois de terem estudado, 

planejado e compreendido as vantagens e necessidades de humanizar o ambiente 

hospitalar, participaram da construção de um banco de idéias, aberto para todos os 

trabalhadores do hospital, propiciando assim, maior participação, horizontalidade entre 

os diferentes grupos e processos feitos no ambiente de trabalho. Esta experiência criou 

um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais proximidade entre a administração da 

instituição e trabalhadores, maior diálogo, maior autonomia, demonstrando assim 

pontos positivos que se refletem nos atendimentos aos usuários e que propiciam 

futuras mudanças no coletivo para um serviço cada dia mais humanizado (Backes et 

al., 2005). 

Rever o conceito de humanização em conjunto com o Estado, para 

discutir a criação de uma política pública transversal, Política Nacional de Humanização 

(PNH) foi o foco do estudo. Deu-se início a grandes debates no Ministério da Saúde, 

onde nascia uma nova luta por esta política. Verificou-se que no SUS existiam 

programas, projetos, atividades, etc. com o tema de humanização que levavam a uma 

verticalização, fragmentação e banalização dos programas. Estas discussões 

resultaram na necessidade de criar uma política nacional de humanização que 

trouxesse mudanças nos modelos de atenção e gestão em saúde, amparando usuários 

e trabalhadores, garantindo para todos, espaço físico, administrativo e ambiental digno, 

para desenvolver da melhor forma seus papéis dentro do SUS (Benevides, Passos, 

2005). 

Uma pesquisa em um Hospital que investigou e investiu na 

adequação dos recursos humanos, capacitando-os para proporcionar um atendimento 

mais humanizado, adequação do atendimento ao usuário, proporcionando 

atendimentos psicológicos além de uma melhor interação entre os funcionários e 

usuários, assim como, adequação do espaço físico (Argus, Freitas, 2005)  

É reconhecida a necessidade da educação médica promover 

mudanças com a finalidade de formar profissionais mais humanizados. Para que este 

objetivo seja alcançado é necessário que haja investimentos transformando o campo 
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da avaliação, já que, este funciona eficientemente como meio para moldar 

comportamentos e influenciar aprendizagem. Esta avaliação deve além de observar os 

aspectos cognitivos de o aluno incluir, também aspectos afetivos (Araujo, Peixinho, 

2005). 

A realização de um estudo descritivo-analítico, que teve como 

objetivo pesquisar o nível de satisfação dos usuários com relação à interação médico-

paciente. Os pesquisadores observaram a importância desta interação, sendo 

confirmada pelos pacientes que participaram da pesquisa, onde se mostra uma relação 

diretamente proporcional do tempo de visita dos médicos com a satisfação do cliente, 

aparecendo relatos que ressaltam a importância de escutar, respeitar, ouvir e atender 

ao chamado do paciente (Pereira, Azevedo, 2005). 

As autoras abordaram a importância da prática profissional no 

programa da saúde da família, onde os estudantes possam conhecer e vivenciar a 

pratica na atenção primaria. Os cursos profissionalizantes não educam o profissional 

para iniciar práticas generalistas que objetiva atender as necessidades da população 

(Rodrigues, Selistre, 2005). 

É relatada pela autora sua experiência em um hospital escola a 

partir da implantação de um projeto de humanização das relações. Nessa experiência, 

observou-se o cuidado como eixo humanizador nos serviços, sendo ferramenta de 

gestão de qualquer projeto que se propõe humanizar as relações dentro de um hospital 

escola (Santos, 2005).  

O estudo avaliou a satisfação e responsividade do usuário em um 

serviço de saúde da rede pública no Rio de Janeiro e verificou que o usuário é visto 

como individuo/cidadão que executa papel importante na avaliação dos sistemas, 

dando a ele maior status, com direitos aceitáveis universalmente. Os autores concluem 

que o usuário deva ser atuante na avaliação da satisfação e responsividade do 

sistema, colocando-se como sujeito de valor social, político e econômico e assim poder 

garantir qualidade em saúde, aproximando-se dos princípios que o conceito de 
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Humanização expõe (Vaitsman, Borges, 2005). 

Em busca da transformação do médico da pós-modernidade foi 

criada uma liga estudantil de saúde coletiva (LESC), que em conjunto com a 

administração do município de Ocauçu – SP, procura formar médicos com enfoque 

humanizador e assim orientar e educar os habitantes do município (Zutin et al., 2005). 

A revisão bibliográfica buscou resgatar o conceito de humanização 

na assistência à saúde por meio da análise histórica de tal conceito e do programa 

nacional de humanização da assistência hospitalar. As autoras descreveram a história 

da saúde e do indivíduo na sociedade, mostrando a exclusão de alguns sujeitos ao 

longo do tempo por parecerem inferiores quanto ao sexo, raça, classe socioeconômica 

e intelectual. Esta descrição e análise da história permitiu que as autoras afirmassem 

que o diálogo entre os seres humanos contribui para as boas relações. Neste mesmo 

estudo, as autoras exemplificaram a forma como as instituições de assistência pública 

de saúde contribuem para a quebra do diálogo entre os usuários e a instituição, por 

terem a certeza de executar de forma correta os princípios, acreditando saber de 

antemão o que o usuário precisa. Esta forma de preencher as necessidades em saúde 

faz com que o usuário não participe de forma ativa junto à equipe do sistema (Oliveira 

et al., 2006). 

Num artigo de atualização os autores verificaram a relação que 

existe entre a ação humanizadora e a ética no trabalho. Esta relação coloca a ação 

humanizadora como uma das bases da ética profissional, mas para cumprir-se 

adequadamente, tem que existir nas instituições uma comunicação ampla e horizontal 

que faça com que seus integrantes também participem das decisões, planejamentos e 

educação na assistência e ambientes humanizados. Respeitando as singularidades ou 

diferenças de cada indivíduo ou grupo (Backes et al., 2006). 

Num artigo os autores discutem o atual objetivo dos profissionais, 

que tem uma prática de trabalho mais tecnológico e menos humanizado. A 

humanização quer regatar a subjetividade da saúde, apresenta como reflexão a relação 
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médico-paciente (Muccioli et al., 2007). 

A humanização dos hospitais exige um treinamento dos profissionais 

que nele trabalham, assim como, melhora dos ambientes de trabalho, para brindar aos 

usuários e trabalhadores um processo mais agradável. Ressalta-se a ação do 

psicólogo no campo hospitalar, pois ele trabalha a realidade do processo de 

humanização no hospital, vendo o cuidador como protagonista para a humanização do 

sistema hospitalar (Mota et al., 2006). 

Ao discutir como fazer uma avaliação fonoaudiológica que 

contemple de forma natural e positiva os aspectos da humanização, as autoras por 

meio de artigos pesquisados destacaram que, é importante a relação terapeuta-

paciente, além de, existir maior eqüidade entre o conhecimento cientifico e as 

experiências práticas do profissional. O usuário espera que sua queixa seja atendida e 

acolhida de forma prazerosa, depositando no terapeuta toda confiança e fidelidade na 

resolução de seu problema. Isto mostra que a avaliação fonoaudiológica mesmo sendo 

realizada por meio de protocolos já preestabelecidos, precisa ser mais dirigida ao 

paciente como sujeito pensante, vulnerável ao ambiente. O profissional deve 

preocupar-se em conhecer e ter habilidades de tratamento interpessoal, além de seus 

conhecimentos técnicos, para assim garantir maior abrangência e eficácia no 

tratamento do sujeito (Goulart, Chiari, 2007). 
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3 MÉTODOS 

 

O presente estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (ETIC181/07) e pela 

Diretoria de Ensino em Pesquisa e Extensão do Hospital das Clínicas da UFMG (n° 

059/2007) (Anexo I). 

Para coleta de dados foi elaborado pelas pesquisadoras um 

formulário (Anexo 2) que consta de 10 questões. As perguntas iniciais tiveram como 

objetivo a caracterização da amostra e verificaram dados demográficos, tempo de 

formação tipo de vínculo com o HC/UFMG e outras instituições e área de atuação. 

As demais questões relacionadas ao conceito de humanização e aos 

princípios da Política Nacional de Humanização (PHN) visaram mapear as percepções 

dos fonoaudiólogos quanto às necessidades para garantia do atendimento humanizado 

tendo como referência a instituição, o ambiente de trabalho, o usuário e o profissional 

de saúde. 

Foram entrevistadas 25 fonoaudiólogas das 28 vinculadas ao 

HC/UFMG, pois 2 recusaram-se e 1 efetuou a entrega do formulário após a análise dos 

dados. Os participantes foram contatados por telefone, e-mail, ou visita no local de 

trabalho. Em seguida foram agendados encontros no próprio local de trabalho para 

explicação da pesquisa, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Anexo 3) e entrega do formulário. Cada profissional teve a liberdade de 

devolver o formulário quando melhor lhe conviesse mediante um prazo estipulado. 

Foram considerados como critérios de inclusão. O fonoaudiólogo que 

exerce seu trabalho no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) localizado na cidade de Belo Horizonte; ter lido e assinado o termo de 

consentimento livre e esclarecido mostrando que concordou em participar do presente 

estudo. 
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Como critério de exclusão foi considerado formulário com menos de 

90% de preenchimento. 

Para análise dos formulários as respostas foram digitadas em um 

banco de dados, conferidas e os conteúdos classificados baseados na leitura repetida 

dos textos. Foi realizada análise quantitativa descritiva das questões de caracterização 

da amostra e análise qualitativa das questões discursivas. Optou-se por utilizar a 

análise qualitativa de conteúdo na qual foram identificadas e elencadas as categorias 

de análise e a freqüência de ocorrência dos conteúdos e expressões nas respostas dos 

sujeitos. A escolha da análise qualitativa deveu-se a possibilidade da apreensão de 

conteúdos e aprofundamento das questões da pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capitulo, são apresentados os resultados da análise estatística 

e da análise qualitativa das respostas dos sujeitos da pesquisa. 

O capítulo foi dividido em duas partes com objetivo de facilitar a 

compreensão dos resultados apresentados, a saber: 

 

Parte I – Resultados referentes à caracterização da amostra. 

 

Parte II – Resultados referentes ao conhecimento da Política 

Nacional de Humanização. 
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Parte I – Resultados referentes à caracterização da  amostra. 

A figura 1 apresenta o gráfico demonstrativo das respostas 

encontradas na distribuição das fonoaudiólogas entrevistadas segundo o vínculo com o 

Hospital das Clínicas da UFMG. 

 

Figura 1 – Gráfico demonstrativo da distribuição das fonoaudiólogas entrevistadas 

segundo o vínculo com o Hospital das Clínicas da UFMG. 

A figura 2 apresenta o gráfico demonstrativo referente às respostas 

encontradas segundo o tempo de formação das fonoaudiólogas entrevistadas. 

 

Figura 2 – Gráfico demonstrativo referente ao tempo de graduação das fonoaudiólogas 

entrevistadas. 



 

 

 

 

15 

A figura 3 apresenta o gráfico demonstrativo das respostas 

encontradas nas fonoaudiólogas entrevistadas referentes a pós-graduação. 

 

Figura 3 – Gráfico demonstrativo referente a pós-graduação das fonoaudiólogas 

entrevistadas. 

A figura 4 apresenta o gráfico demonstrativo das respostas 

encontradas nas fonoaudiólogas entrevistadas referente ao nível de formação. 

 

Figura 4 – Gráfico demonstrativo referente ao nível de formação das fonoaudiólogas 

entrevistadas. 
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A figura 5 apresenta o gráfico demonstrativo das respostas 

encontradas referentes à área de atuação das fonoaudiólogas entrevistadas  

 

Figura 5 – Gráfico demonstrativo referente à área de atuação das fonoaudiólogas 

entrevistadas. 

NOTA: A soma do percentual ultrapassa 100% porque houve mais de uma resposta 

para o mesmo sujeito. 

A figura 6 o gráfico demonstrativo das respostas encontradas nas 

fonoaudiólogas entrevistadas referentes à instituição onde trabalham além do 

HC/UFMG. 

 

Figura 6 – Gráfico demonstrativo referente aos tipos de instituições onde trabalham 

além do HC/UFMG relatadas pelas fonoaudiólogas entrevistadas. 
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Parte II – Resultados referentes ao conhecimento da  política Nacional de 

Humanização. 

A figura 7 apresenta o gráfico demonstrativo referente ao 

conhecimento da Política Nacional de Humanização relatado pelas fonoaudiólogas. 

 

Figura 7 – Gráfico demonstrativo referente ao conhecimento da Pólitica Nacional de 

Humanização relatado pelas fonoaudiólogas. 
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Quadro 1 - Relação das categorias, conteúdos e apre sentação de vinhetas 

elencados no relato das fonoaudiólogas quanto ao co nceito de humanização 

Categorias Conteúdos N Vinhetas 

Atendimento integral 

Atendimento integral  

Considerar o nível físico, ambiental, 

emocional 

Paciente visto como um todo 

Aspectos sociais, emocionais, culturais, 

etc. 

Integridade do indivíduo 

Aspecto psíquico-social 

 

9 

“O atendimento “Humanizado” 

deve possibilitar a atenção 

integral, equânime e universal 

ao usuário e a 

satisfação/efetividades do 

profissional de saúde, 

incluindo a organização do 

trabalho”. 

Qualidade de vida 

Melhoria da qualidade de vida 

Qualidade de vida 

Atendendo com qualidade 

 

4 

“Respeito e busca pela 

melhoria da qualidade de vida 

deste paciente e seus 

familiares”. 

Acolhimento 

Atendimento mais acolhedor 

Processo de acolhimento 

Acolhimento do usuário 

 
6 

“A humanização deve ser 

pautada no contato humano 

de forma acolhedora e 

contemplar a integralidade do 

individuo”. 

Legenda: 

N – Número de ocorrências 
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Quadro 2 – Relação das categorias, conteúdos e apre sentação de vinhetas 

elencados no relato das fonoaudiólogas quanto ao ne cessário para um 

atendimento Humanizado do ponto de vista da institu ição 
Categorias Conteúdos N Vinhetas 

Acesso e Organização do serviço 
 

Qualidades no sentido de detectar 

como os pacientes estão sendo 

atendidos 

Melhoria no processo burocrático 

Organização dos atendimentos 

Favorecer o acesso do usuário ao 

serviço 

Logística eficiente para atendimento 

aos usuários 

Atendimento eficaz e de qualidade 

Facilidade e agilidade de atendimento 

Atendimento no tempo adequado 

Logística eficiente para tempo de 

espera 

Evitar filas de espera 

Limite do número atendimentos 

Prazo cumprir serviços 

Respeitar horário 

15 

“Logística eficiente para 

atendimento aos usuários, 

voltada principalmente para o 

horário das consultas, tempo 

de espera do atendimento, 

acesso, divulgação, e 

campanha de promoção à 

saúde”. 

Relação entre os trabalhadores e as 
equipes 

Integração entre equipes 

Contato entre equipes 

Melhorar as relações entre os próprios 

profissionais 

Aprimorar as relações entre os 

profissionais 

Formação de grupos de trabalho 

objetivando a transformação dos 

vínculos existentes 

Criar formas de discussão para 

simbolizar a equipe 

6 

“Aprimorar as relações entre 

os profissionais, pacientes e 

instituição, favorecendo o 

dialogo e a convivência dos 

mesmos”. 

Instrumentalização/capacitação de 
profissionais e equipes 

Capacitação e acompanhamento dos 

profissionais/servidores 

Ofertas de cursos 

Treinamentos 

Treinamento dos porteiros e 

atendentes 

Treinar a equipe, incentivar cursos na 

área 

Profissionais treinados 

Treinamento adequado da equipe 

8 

“Estabelecer políticas de 

capacitação e 

acompanhamento dos 

profissionais” 

Ações de promoção da saúde 
 

Ações de promoção da saúde 

Campanha de promoção à saúde 
3 

“Organizar os atendimento e 

as ações de promoção da 

Continua... 
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Legenda: 

N – número de ocorrências 

 saúde de modo a favorecer o 

acesso do usuário ao serviço”. 

Valorização do profissional 
 

Valorizar o profissional 

Valorização dos profissionais 

Aumento de salário 

Melhores salários 

Remuneração compatível à função 

exercida 

5 

“Valorizar o profissional e seu 

trabalho, demonstrando sua 

importância”. 

Infra-estrutura para o trabalho em 
saúde 

Condições físicas adequadas 

Condições dignas de trabalho 

Boas condições de trabalho e do 

próprio espaço físico 

Ambiente físico bem cuidado 

Infra-estrutura, espaço físico adequado 

Ambiente adequado de trabalho 

11 

“Organização interna, infra-

estrutura, profissionais 

treinados, espaço físico 

adequado”. 
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Quadro 3 - Relação das categorias, conteúdos e apre sentação de vinhetas 

elencados no relato das fonoaudiólogas quanto ao ne cessário para um 

atendimento Humanizado do ponto de vista do ambient e de trabalho 
Categorias Conteúdos N Vinhetas 

Garantia de condições estruturais e de 
higiene 

Limpo, com temperatura adequada, 

estrutura física 

Condições de completa higiene 

Limpeza, iluminação e acústicas 

adequadas 

Organização do ambiente 

Ambiente organizado  

Ambiente agradável 

Condições físicas adequadas 

Melhor espaço físico 

Organização 

Sala de espera confortável 

Condições estruturais 

Ambientes tranqüilos  

Banheiros masculinos e femininos 

com acesso para deficientes físicos 

Ambiente de Trabalho adequado 

Minimizar os riscos e perigos de um 

ambiente de trabalho 

17 

“Ambiente organizado, limpo, 

com temperatura adequada. 

Estrutura física (desde a 

arquitetura ao design de 

interior) voltados para o 

atendimento à saúde” 

Micropolítica das relações e gestão do 
trabalho multiprofissional e intersetorial 

 

Interação, entre os outros setores 

Discussão entre todos os membros, 

não só entre médicos 

Discussão entre todos os envolvidos 

Maior dialogo entre profissionais 

Discussão de tensões, dificuldade, 

etc. 

Cordialidade entre colegas 

Discussão integrada com relação ao 

caso 

Bom relacionamento entre 

funcionários 

Interação entre os profissionais 

Reuniões periódicas 

Trabalho multidisciplinar 

Interdisciplinar 

12 

“Possibilidade de discussão 

entre todos os envolvidos 

quanto a casos, condutas, 

educação continuada e 

gestão”. 

 

Legenda: 

N – número de ocorrências 
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Quadro 4 - Relação das categorias, conteúdos e apre sentação de vinhetas 

elencados no relato das fonoaudiólogas quanto ao ne cessário para um 

atendimento Humanizado do ponto de vista do usuário  
Categorias Conteúdos N Vinhetas 

Conhecimento dos direitos pelos 
usuários 

Busca pelos seus direito 

Conhecimento e compreensão sobre 

seus direitos 

Conhecimento dos seus direitos  

Direito de ser atendido com qualidade 

Direitos 

7 
“Conhecimento dos seus 

direitos como cidadão” 

Responsabilidade do usuário 

Co-responsabilidade sobre seus 

problemas 

Responsabilidade 

Responsáveis pelo seu atendimento 

3 
“Co-responsabilização sobre 

seus problemas” 

Respeito das demandas e direitos do 
usuário 

Respeitar opiniões, queixas e 

necessidades do paciente 

Postura e respeito ao usuário quanto 

cidadão 

Respeitado com relação ao 

agendamento e realização de exame 

Ser devidamente acolhido 

Projeto de acolhimento do usuário  

Atendimento com qualidade 

Ser atendido com qualidade 

Atendimento mais humano 

8 

“Acolher, ouvir, compreender, 

respeitar as opiniões, queixas 

e necessidades do paciente” 

Respeito às regras, normas e 
demandas dos profissionais pelos 

usuários 
 

Respeitar os horários 

Respeitar as regras da instituição 

Seguir as regras da instituição 

Respeitar as normas da instituição 

Respeito à instituição e ao profissional 

Competência e ética respeitada 

Respeitar os profissionais que trazem 

os cuidados 

Acolhimento dos profissionais 

8 

“Respeitar os horários; 

respeitar as regras da 

instituição; - ser cordial” 

Legenda 

N – número de ocorrências 
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Quadro 5 – Relação das categorias, conteúdos e apre sentação de vinhetas 

elencados no relato das fonoaudiólogas quanto ao ne cessário para um 

atendimento Humanizado do ponto de vista do profiss ional 
Categorias Conteúdos N Vinhetas 

Investimento no trabalho em equipe 

Trabalho em equipe  

Integração com outra equipe 

Envolvimento com os outros 

profissionais 

Trocas de informação 

Visão interdisciplinar de trabalho 

Boas relações no ambiente de 

trabalho 

7 

“Trabalho em equipe, que haja 

importância do trabalho e do 

conhecimento de cada uma 

das profissões e uma 

complementação entre eles” 

Compromisso com a formação e 

instrumentalização profissional 

Formação continuada 

Conhecimento sobre os processos de 

trabalho 

Estar sempre informado sobre as 

novidades de sua área de atuação 

Conhecimento de cada uma das 

profissões 

Oficinas com as Unidades Funcionais 

Atenção atualizada 

Conhecimento teórico prático  

7 

“Conhecimento amplo sobre 

os processos relacionados à 

díade saúde/doença e sobre 

as relações humanas” 

Respeito ao usuário 

Respeitar o usuário 

Respeitar as necessidades do 

paciente 

Respeito ao paciente 

Deve proporcionar ao usuário respeito 

4 

“Respeitar o usuário sob seus 

aspectos biopsicossociais, 

responder às demandas de 

saúde e outras questões” 

Legenda 

N – número de ocorrências 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo estão apresentados, discutidos e confrontados com a 

literatura consultada, os dados resultantes da análise estatística e qualitativa, dos 

formulários aplicados às Fonoaudiólogas que trabalham no Hospital das Clínicas da 

UFMG. 

Para facilitar a discussão dos achados optamos por dividir o capítulo 

em duas partes. 

Parte I – Comentários dos resultados referentes à caracterização da 

amostra. 

Parte II – Comentários dos resultados referentes ao conhecimento 

da Política Nacional de Humanização. 
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Ao considerar o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil como uma 

política de construção da democracia, que visa desenvolver relações mais lineares na 

construção e na gestão do processo de saúde-doença e promover inclusão social e 

redução de desigualdades é de suma importância discutir a formação e o perfil dos 

recursos humanos da saúde e sua inter-relação com a população atendida. 

Baseado nessa concepção, o processo de implantação, avaliação e 

monitoramento da Política Nacional de Humanização deve ser discutido criticamente e 

tomado como compromisso de cada categoria profissional e o do universo dos 

trabalhadores da saúde e das instituições e equipamentos de formação em saúde. 

Deste modo, a discussão aqui apresentada é uma tentativa de suscitar o debate acerca 

do compromisso de fonoaudiólogos com processo de humanização da atenção em 

saúde. 

 

Parte I – Comentários dos resultados referentes à c aracterização da amostra. 

 

Conhecer os sujeitos e suas histórias deve anteceder a discussão de 

suas impressões, escolhas e discursos. Assim a discussão dos dados de 

caracterização da amostra tem como objetivo consubstanciar a compreensão das 

respostas e conteúdos dos sujeitos participantes do estudo. 

A análise da amostra quanto à distribuição dos profissionais 

segundo o vínculo com a instituição (figura 1), revelou que a maior parte das 

fonoaudiólogas é concursada e tem contato, em alguma medida, com atividades 

docentes. O exercício da docência corrobora para que cada uma das fonoaudiólogas 

seja responsável pela formação de futuros profissionais da área. Para Carvalho (2005), 

a prática docente coloca o sujeito como um ser capaz de construir valores, crenças, 

atitudes de nível profissional/pessoal que o diferencia de outros profissionais. 
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A análise da amostra quanto ao tempo de formação e prestação de 

serviços em outras instituições (figura 2 e 6), mostrou que a maior parte das 

fonoaudiólogas é graduada há mais de 5 anos e atua também em outras instituições, 

assim apresentam experiência na prática clínica e na prática em instituições privadas. 

Estas experiências podem garantir e promover a expansão e aprofundamento de 

conhecimentos e vivências de diretrizes, ações, projetos e programas em hospitais 

públicos e privados. Os dados revelam ainda que as fonoaudiólogas apresentam maior 

experiência clínica quando comparada às práticas coletivas. Mendes (1997) discute a 

formação e a prática do fonoaudiólogo, ainda muito voltada à clínica em detrimento da 

saúde coletiva. As instituições de ensino precisam, portanto introduzir nos programas 

educacionais, voltados para a formação do fonoaudiólogo, modelos e práticas de saúde 

coletiva. 

Ao analisarmos o perfil das fonoaudiólogas em relação à formação 

(figura 3 e 4), percebemos que a maioria das fonoaudiólogas apresenta preparo 

acadêmico, ou seja, investiu e investe em atividade de educação continuada e 

permanente o que deve impactar positivamente as atividades assistenciais e/ou de 

ensino. Entende-se que a pós-graduação tem como perfil a formação de docentes de 

ensino superior capazes de traçar estratégias de planejamento e gestão do 

conhecimento em consonância com as práticas clínicas desenvolvidas na instituição. 

Estes dados corroboram com Ceccim (2005). 
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Parte II – Comentários dos resultados referentes ao  conhecimento da Política 

Nacional de Humanização. 

 

Em face do conceito de humanização divulgado e preconizado por 

esferas do governo e da própria instituição (HC / UFMG) ao verificar que 60% da 

amostra referem conhecer a Política Nacional de Humanização (figura 7) cabe avaliar a 

implicação deste dado na prática assistencial e no conhecimento e aplicação das 

políticas de saúde. Cabe ressaltar que os dados de conhecimentos / desconhecimento 

da PNH não necessariamente se traduzem em relações e práticas mais ou menos 

humanizadas. Cabe ainda considerar que nem sempre o conhecimento formal de um 

conceito garante sua instituição e aplicação. 

A análise dos conteúdos das respostas apresentadas pelas 

fonoaudiólogas quanto ao conceito de humanização (Quadro 1), revelou que o 

atendimento integral, a qualidade de vida e o acolhimento são categorias destacadas. 

Percebe-se que as fonoaudiólogas, demonstram acreditar que, para garantia do 

atendimento humanizado é necessário oferecer atendimento integral com equidade em 

todas as práticas profissionais, e considerar cada usuário como ser indivisível sem 

possibilidades de desvincular biológico, psíquico, espiritual e social. A qualidade da 

atenção deve demonstrar o respeito que temos pelo individuo/pelo sujeito. O 

acolhimento ou valorização do usuário enquanto sujeito do processo saúde/doença 

garante o cuidado com o outro, proporcionando relações mais saudáveis, assim como 

maior efetividade do atendimento. Estes achados indicam que as fonoaudiólogas 

participantes da pesquisa destacam a importância de existir uma assistência integral 

que busque resolver problemas e necessidades de saúde do usuário, como cita Mattos 

(2004); e contribuir positivamente para a qualidade da atenção, comunicação e 

integração entre profissionais e usuários, como refere Deslande (2004). Tais dados 
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corroboram ainda com os estudos de Fernandes (1993); Caprara, Franco (1999); 

Backes et al (2005); Melo et al (2005); Pereira, Azevedo (2005); Goulart, Chiari ( 2007). 

  

A análise dos conteúdos das respostas apresentadas pelas 

fonoaudiólogas quanto ao necessário para um atendimento Humanizado, tendo como 

referência a instituição (Quadro 2), revelou que o acesso e organização dos serviços, a 

relação entre os trabalhadores e as equipes, a instrumentalização/capacitação de 

profissionais e equipes, as ações de promoção da saúde, valorização do profissional e 

infra-estrutura para o trabalho em saúde foram as categorias emergentes. Vale dizer 

que a instituição deveria lançar mão de estratégias que propiciem no processo 

administrativo e burocrático maior efetividade dos serviços. Para tanto é fundamental 

propiciar a capacitação do trabalhador em saúde, quanto à gestão do trabalho e 

capacitação técnica e assistencial dando a ele oportunidade de conhecer e valorizar 

suas atividades. Deste modo a promoção do cuidado, também seria resultado da 

valorização e capacitação do trabalhador da saúde. 

Por outro lado é relevante a prática habitual de trocas de 

experiências entre as equipes, assim a instituição teria como tarefa proporcionar 

espaços colegiados de gestão efetivos para planejar e garantir programas e projetos 

sociais e profissionais. As necessidades relatadas pelas fonoaudiólogas corroboram 

com os estudos de Benevides (2005) que relata a necessidade de criação de uma PNH 

que traga mudanças nos modelos de atenção e gestão em saúde, amparando usuários 

e servidores, assim como, garantir um espaço físico, administrativo e ambiental digno. 

Considerar a PNH na escolha e gestão de estratégias e projetos assistenciais de saúde 

é fundamental para amparar o trabalhador e o próprio projeto institucional. Yépes, 

Morais (2004); Puccini, Cecílio (2004); Costa (2004); Deslandes (2004); Backes et al 

(2005; 2006); Benevides, Passos (2005); Freitas (2005); Mota et al (2006). 

A análise dos conteúdos das respostas apresentadas pelas 

fonoaudiólogas quanto ao necessário para um atendimento humanizado tendo como 
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referência ambiente de trabalho (Quadro 3), demonstrou que a garantia de condições 

estruturais, de higiene, a micro-política das relações e gestão do trabalho 

multiprofissional e inter-setorial foram categorias predominantes. Em face das 

respostas para um desempenho positivo dos servidores, estes devem contar com uma 

infra-estrutura física, de higiene, ambiental e de relacionamento que beneficie e facilite 

as suas atividades e serviços prestados. Para tanto seria de grande valia a união, 

realização e discussão de estratégias de ações entre os servidores e a apresentação 

destas à administração institucional para garantir melhoria das condições de trabalho 

do ponto de vista estrutural e das relações dos recursos humanos. Neste caso, vale 

lembrar da experiência realizada em um  hospital, que trouxe como resultado, a 

possibilidade de obter mudanças positivas nos serviços saúde, quando o trabalho de 

organização dos mesmos é desenvolvido em equipe, Backes et al (2005).  

Os dados referentes às demandas do ambiente de trabalho 

corroboram, ainda com os estudos de Mota, Martins Véras (2006); Benevides e Passos 

(2005) e Santos (2005), ao enfatizarem o papel do ambiente de trabalho na garantia de 

condições assistenciais adequadas e do processo de trabalho humanizado e 

humanizador. Os autores lembram ainda que há necessidade de união e 

comprometimento de trabalhadores e usuários  para o cumprimento de tais demandas. 

A análise dos conteúdos das respostas apresentadas pelas 

fonoaudiólogas quanto ao necessário para um atendimento Humanizado tendo como 

referência o usuário (Quadro 4), evidenciou a importância do usuário conhecer seus 

direitos e deveres, além de respeitar regras, normas e demandas dos profissionais e da 

instituição. Com isto percebe-se também que simultaneamente parte das 

fonoaudiólogas ressaltam o cumprimento dos direitos e deveres dos usuários enquanto 

outras demandam responsabilidade excessiva ao usuário quanto aos procedimentos. 

Cabe ressaltar que a responsabilidade principal dos procedimentos e práticas 

assistenciais não deve ser delegada ao usuário, pois este, muitas vezes não tem poder 

ou não é considerado no processo decisório das ações profissionais. O que deve ser 

analisado e discutido é o processo de vinculação e desvinculação e apropriação do 

usuário. Alguns estudos enfatizam a necessidade de considerar o usuário como 
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protagonista do processo de atenção em saúde, mas em nenhum deles o processo de 

responsabilização é retirado do profissional. Assim cabe ressaltar os estudos de 

Barrera et al (1993) que ressaltam a importância da preparação e participação dos 

usuários e dos técnicos nos processos, para garantir acolhimento e processo mais 

rápido de recuperação. Por outro lado, Caprara e Franco (1999) ao analisarem a 

relação médico-paciente vêem a necessidade de enxergar o usuário como um todo, 

pois em relatos feitos por médicos que foram em algum momento pacientes, 

vivenciaram a sensação de perda dos seus direitos, além da falta de apoio psicológico 

por parte dos profissionais da área, trazendo então a importância da participação do 

usuário para atendimento mais humanizado. 

O atendimento integral cria um vínculo entre o profissional e o 

usuário. Segundo Mattos (2004), ao conhecer melhor o usuário, o profissional obtém 

maior conhecimento sobre o indivíduo. Por outro lado, Yépes e Morais (2004) contam 

da experiência de encontrar passividade e resignação em alguns sujeitos (usuários) 

entrevistados frente aos seus direitos como cidadãos. Os dados referentes às 

demandas do usuário corroboram, ainda com outros estudos Cardoso (2001); 

Ministério da Saúde (2004); Pereira, Azevedo (2005); Vaitsman, Borges (2005); Oliveira 

et al (2006); Goulart, Chiari (2007). 

A análise dos conteúdos das respostas apresentadas pelas 

fonoaudiólogas quanto ao necessário para um atendimento Humanizado tendo como 

referência o profissional (quadro 5), evidenciou como categorias  o investimento no 

trabalho em equipe, compromisso com a formação e instrumentalização profissional e 

respeito ao usuário. Vale dizer que estas categorias são essenciais, uma vez que, para 

ter o atendimento humanizado, é indispensável a instrumentalização e formação 

permanente dos servidores. Quando há equilíbrio entre tecnologia, formação e 

construção de identidade profissional oferece-se ao trabalhador apropriação, 

segurança e satisfação frente as ações e projetos desenvolvidos. Em estudo quanto ao 

respeito pelo usuário, Santos (2000) enfatiza a necessidade de mudanças nos 

processos de trabalho, no caso do estudo em partos, para garantir os direitos da 

mulher e sua família. O conhecer e ter habilidade de tratamento interpessoal, segundo 



 

 

 

 

31 

Goulart e Chiari (2007), auxilia na comunicação e interação do profissional e usuário, 

garantindo maior abrangência e eficácia no tratamento. Na literatura foram encontrados 

estudos que lembram a importância da construção de um projeto coletivo, da formação 

profissional e da atualização permanente em equipe e da equipe para o 

estabelecimento de práticas humanizadas e humanizadoras. Santos (2000); Gonzales, 

Peixinho (2005); Rodrigues, Selistre (2005); Zutin et al (2005); Backes et al (2006); 

Mota et al (2006); Goulart, Chiari (2007).  

Os resultados encontrados neste trabalho depois de serem 

analisados e confrontados com a literatura parecem apontar para a necessidade de 

aprofundamento e questionamento permanente das práticas, planejamento e gestão 

em saúde para a construção de processos assistenciais em consonância com políticas 

públicas.  

As fonoaudiólogas entrevistadas consideraram o conhecimento da 

Política Nacional de Humanização (PNH) como elemento essencial para o 

desenvolvimento de programas humanizadores que propiciem a relação efetiva entre 

usuário, profissionais e instituição. Contudo durante a realização da pesquisa em 

alguns momentos verificou-se que houve dúvida e preocupação das fonoaudiólogas, 

por acreditarem ter pouco contato e conhecimento da Política Nacional de 

Humanização. Deste modo, a simples exposição dos participantes da pesquisa pode 

ter contribuído para a busca da apropriação do conceito e da Política de Nacional de 

Humanização. 

Dados como os aqui apresentados podem ser relevantes para a 

prática fonoaudiológica, pois é possível a consideração dos achados como eixos de 

discussão na estruturação da assistência e na construção de atendimentos de 

qualidade e efetivos. Podem ainda contribuir na discussão da garantia da valorização e 

priorização do outro no encontro entre “usuário-cidadão”, “profissional-cidadão” e 

instituição comprometida.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Frente aos achados da pesquisa “Fonoaudiologia e Humanização” foi considerado 

pertinente concluir que: 

 

1. A maioria das entrevistadas (60%) referem ter conhecimento da Política 

Nacional de Humanização (PNH). 

2. A caracterização da amostra revelou que a maioria das entrevistadas está 

graduada há mais de 5 anos (68%), fez pós-graduação (88%), atua na área de 

audiologia (56%) e tem vínculo trabalhista com instituições privadas (52%). 

3.  Quanto ao conceito de humanização das categorias identificadas nas 

entrevistadas foram: atendimento integral, acolhimento e qualidade de vida. 

4. Quanto às necessidades/demandas para garantia do atendimento humanizado 

tendo como referência a instituição, as categorias identificadas nas entrevistadas 

foram: acesso e organização do serviço, relação entre os trabalhadores e as 

equipes, instrumentalização/capacitação de profissionais e equipes, ações de 

promoção da saúde, valorização do profissional e infra-estrutura para o 

trabalhador em saúde. 

5. Quanto às necessidades/demandas para garantia do atendimento humanizado 

tendo como referência o ambiente de trabalho, as categorias identificadas nas 

entrevistadas foram: garantia de condições estruturais e de higiene e 

micropolítica das relações e gestões do trabalho multiprofissional e intersetorial. 

6. Quanto às necessidades/demandas para garantia do atendimento humanizado 

tendo como referência o usuário, as categorias identificadas nas entrevistadas 

foram: conhecimento dos direitos pelos usuários, responsabilidade do usuário, 
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respeito das demandas e direitos do usuário e respeito às regras, normas e 

demandas dos profissionais pelos usuários. 

7. Quanto às necessidades/demandas para garantia do atendimento humanizado 

tendo como referência o profissional, as categorias identificadas nas 

entrevistadas foram: investimento no trabalho em equipe, compromisso com 

formação e instrumentalização profissional e respeito ao usuário. 
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 

FONOAUDIOLOGIA E HUMANIZAÇÃO 
FORMULÁRIO 

 
1. Tipo de vinculo na instituição:  
(   ) RPA 

(   ) Concurso 
(   ) Docente 
(   ) FUNDEP 
(...) Outros: ___________________________________________________________ 

 
2. Idade : _____ anos 
 
3. Tempo de formação: 
(   ) menos de 1 ano; 

(   ) de 1 a 3 anos; 
(   ) de 3 a 5 anos; 
(   ) mais de 5 anos. 
 
4.  Possui pós-graduação: 
(   ) sim    (   ) não  
 
5.  Se sim, qual:  
(   ) especialidade 
(   ) mestrado  
(   ) doutorado 
Em que área:  _____________________________________________________________ 
 
6.  Área de atuação:  
(   ) Audiologia 
(   ) Linguagem  
(   ) Motricidade Orofacial 
(   ) Voz 
Outros: __________________________________________________________________ 
 
7. Instituições onde trabalha (além do HC): 
(   ) Pública 

(   ) Privada 
 
8. Conhece a Política Nacional de Humanização? 
(   ) Sim    

(   ) Não 
 
9. Qual é seu conceito de Humanização? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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10.  O que você considera necessário para um atendimento  Humanizado do ponto de vista: 
 

a. Da instituição:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
b. Do ambiente de trabalho:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
c. Do usuário: 

_____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________ 

 
d. Do profissional : 

_____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________ 

 
 

Pesquisadores: 
Stela Maris Aguiar Lemos – fonoaudióloga, professora assistente do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Tel.: (31) 3248-9950 
Flávia Horta de Azevedo Gobbi – fonoaudióloga do Ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas da UFMG e 
professora assistente do curso de Fonoaudiologia da Universidade FUMEC. Tel: (31) 9222-1144 
Sorel Herrera Celín – graduanda em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tel.: (31) 8887-2609 
COEP: Endereço: Avenida Antonio Carlos, 6627 unidade Administrativa II – 2° andar Campus Pampulha Belo  Horizonte, MG – 
Brasil 31270-901. Tel.: 31 3499-4592 Fax.: 31 3499-4027 
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Anexo 3 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

A pesquisa Fonoaudiologia e Humanização tem como objetivo principal investigar o 
conhecimento dos fonoaudiólogos sobre humanização e o quanto este conhecimento se aplica aos 
princípios da Política Nacional de Humanização. Sabe-se que o trabalho fonoaudiológico volta-se ainda 
hoje para a reabilitação terapêutica dos pacientes podendo criar ou não um vínculo que possibilite ver o 
paciente como um ser indivisível.  

Esta pesquisa se justifica porque pretende verificar o que os fonoaudiólogos que trabalham no 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sabem sobre humanização e se 
praticam os parâmetros da Política Nacional de Humanização. 

Será previamente agendada uma visita para o preenchimento dos formulários nos locais de 
trabalho ou locais a combinar com o pesquisado. 

A participação nesta pesquisa não implica em qualquer dano material, físico ou moral ao 
pesquisado, assim como também não resulta em qualquer benefício material, sendo, portanto de caráter 
voluntário. 

As informações coletadas terão um caráter confidencial, podendo ser o resultado desta pesquisa 
divulgado em artigo de revista cientifica sem, no entanto, colocar em evidência a identidade dos 
participantes. 

Os participantes não terão despesa qualquer, sendo de responsabilidade dos pesquisadores os 
gastos com transporte, impressão, xérox ou com qualquer outra eventualidade. 

Cabe ressaltar que a referida pesquisa é parte integrante do trabalho de conclusão de curso da 
estudante Sorel Herrera Celín, graduanda do sétimo período do curso de Fonoaudiologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

Os pesquisadores ficam disponíveis a esclarecer quaisquer dúvidas dos participantes da 
pesquisa, antes, durante e mesmo depois de seu término e publicação dos resultados. Fica assegurado 
o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que haja algum dano ou repressão ao 
participante, por parte dos pesquisadores. 

Baseado neste termo, eu, ____________________________________________ CI 
____________________, órgão expedidor _________, aceito participar da pesquisa Fonoaudiologia e 
Humanização, em acordo com as informações acima expostas. 
Belo Horizonte, _______ de ___________________ de 2008. 
 
Pesquisadores: 
Stela Maris Aguiar Lemos – fonoaudióloga, professora assistente do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Tel.: (31) 3248-9950 
Flávia Horta de Azevedo Gobbi – fonoaudióloga do Ambulatório de Fonoaudiologia do Hospital das Clínicas da UFMG e professora 
assistente do curso de Fonoaudiologia da Universidade FUMEC. Tel: (31) 9222-1144 
Sorel Herrera Celín – graduanda em Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tel.: (31) 8887-2609 
COEP:Endereço: Avenida Antonio Carlos, 6627 unidade Administrativa II – 2° andar Campus Pampulha Belo Horizonte, MG – 
Brasil 31270-901. Tel.: 31 3499-4592 Fax.: 31 3499-4027 
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INFO 1. Tipo de vinculo 
com a instituição:  2. Idade:  3. Tempo de 

formação:  

4. Possui 
pós-

graduação:  
5. Se sim, qual:  6. Área de atuação:  

7. Instituição 
onde trabalha 
(fora o HC):  

8. Conhece a 
PNH: 

1 Concurso-docente 43 anos Mais de 5 anos Sim Especialização-voz; mestrado-
educação 

Voz Nenhuma Sim 

2 Concurso-docente 40 anos Mais de 5 anos Sim Doutorado- audiologia Audiologia/linguagem Nenhuma Sim 
3 Concurso-docente 43 anos Mais de 5 anos Sim Mestrado- saúde pública Motricidade orofacial Nenhuma Sim 
4 Docente 35 anos Mais de 5 anos Sim Mestrado- saúde pública Voz SUS - privada Sim 
5 RPA 32 anos De 3 a 5 anos Não --- Audiologia SUS - privada Sim 
6 RPA 27 anos De 3 a 5 anos Sim Especialidade Audiologia Privada Sim 
7 RPA-docente 27 anos De 1 a 3 anos Não --- Audiologia SUS - privada Sim 
8 RPA-docente 27 anos De 1 a 3 anos Sim Mestrado- ciências da saúde Audiologia Privada Não 
9 Docente 41 anos Mais de 5 anos Sim Mestrado- M.O M. O/voz Nenhuma Sim 
10 Docente 37 anos Mais de 5 anos Sim Doutorado- distúrbios da 

comunicação 
Voz Privada Sim 

11 Docente 44 anos Mais de 5 anos Sim Mestrado- educação especial Linguagem Nenhuma Não 
12 Concurso 37 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade Audiologia/ M. O Privada Não 
13 RPA 26 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade-M. O Audiologia/M O Privada Sim 
14 Docente 34 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade-M. O; mestrado M O Nenhuma Sim 
15 RPA 33 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade- MO; mestrado- 

lingüístico MO Privada Não 

16 FUNDEP 29 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade- audiologia; 
mestrado 

Audiologia SUS - privada Não 

17 RPA 32 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade- audiologia 
clínica e educação. Audiologia Privada Não 

18 Docente 37 anos Mais de 5 anos Sim Doutorado- linguagem Linguagem Nenhuma Sim 
19 Concurso 37 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade- voz; mestrado- 

lingüístico 
Linguagem/MO/voz Privada Não 

20 RPA 24 anos De 1 a 3 ano Não --- Audiologia Privada Sim 
21 RPA 26 anos De 3 a 5 anos Sim Especialidade- M.O e Bobath MO Privada Sim 
22 Docente 36 anos Mais de 5 anos Sim Mestrado- Fonoaudiologia Audiologia Nenhuma Não 
23 Docente 25 anos De 3 a 5 anos Sim Especialidade- audiologia; Audiologia Privada Sim 
24 DUNDEP 44 anos Mais de 5 anos Sim Especialidade: Audiologia Privada Não 
25 Docente 24 anos De 1 a 3 anos Sim Especialidade- M.O; mestrado Audiologia - MO Privada Não 

 

 

  A
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10. O que você considera necessário para um atendim ento Humanização do ponto de vista: 
INF
O 

9. Qual é seu conceito de 
Humanização? 

A. Da instituição: B. Do ambiente de trabalho: C. D o usuário: D. Do profissional: 

1 

“Representa perceber o sujeito 
como ser humano, com suas 
características, um respeito ao ser 
humano”. 

“Que ele tenha um atendimento voltado para o 
SUS, que ele tenha um controle de qualidade no 
sentido de detectar como é que os pacientes 
estão sendo atendidos, tenha um retorno do 
paciente, não só atender-lo, se o paciente se 
sente acolhido, bem tratado, não atender e ir 
embora, que consiga olhar também como ele se 
sente”. 

“Que o ambiente de trabalho que as 
pessoas discutam sobre isso, refaça 
suas ações sobre como é que as 
pessoas estão sendo atendidas, que 
elas façam um trabalho 
multidisciplinar não só focado, por 
exemplo, na Fonoaudiologia, mas 
que haja uma interação já que é um 
hospital entre os outros setores 
onde o paciente também é atendido 
internamente que haja uma 
discussão sobre a humanização e 
uma discussão mais ampla com os 
outros membros, não só entre 
médicos”. 

Deveres- viés de mão dupla. 
Inserido como participante, 
cumprir suas obrigações. 

Considere o individuo como 
um todo e promoção e 
saúde, orientação, trabalho 
em equipe. Funcionários e 
usuários, atendimento 
social. 

2 

“Atendimento integral ao paciente, 
visando apenas o tratamento 
específico buscado por ele, nas 
atuações em encaminhamentos 
necessários, orientações quanto 
aos direitos, em fim como paciente 
consiga a efetiva resolução do seu 
problema. Respeito e busca pela 
melhoria da qualidade de vida 
deste paciente e seus familiares”. 

“-Maior integração entre as equipes de trabalho; 

-busca pela melhoria no processo burocrático; 

- conscientização de todo o pessoal da 
instituição”. 

“-Busca pelos seus direitos físicos; 

-Agilidade nos processos de 
documentos; - Melhoria na aquisição 
de matérias necessários para o 
atendimento”. 

“- Busca pelos seus direitos; - Luta 
pelos direitos aplicados”. 

“- Conscientização; - 
Integração com outras 
equipes; - Integração com a 
própria equipe; - Formação 
continuada”. 

3 

“É um conjunto de atitudes/ações 
por profissionais de 
saúde/”instituição”, visando um 
atendimento integral, que 
considere todos os aspectos 
envolvidos com o usuário em 
questão, inclusive seu modo de 
vida, condições socioeconômicas, 
etc. Suas necessidades e 
possibilidades. O atendimento 

“- Estabelecer políticas de capacitação e 
acompanhamento dos profissionais; - Organizar 
os atendimentos e as ações de promoção da 
saúde de modo a favorecer o acesso do usuário 
aos serviços; - Prover equipamentos e recursos 
humanos necessários e adequados à demanda 
do serviço”. 

“- Organização do ambiente, 
favorecendo as atrações individuais 
e interdisciplinares; - Adequação às 
necessidades dos usuários e dos 
profissionais”. 

“- conhecimento e compreensão 
sobre seus direitos e deveres; - 
co-responsabilização sobre seus 
problemas, necessidades, 
participação e tratamentos”.  

 “Conhecimento e 
compreensão sobre os 
processos de trabalho e 
seus impactos nos 
resultados; conhecimento do 
sistema de saúde e das 
políticas públicas, 
favorecendo sua atuação e 
satisfação do usuário; 
conhecimento amplo sobre 
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10. O que você considera necessário para um atendim ento Humanização do ponto de vista: 
INF
O 

9. Qual é seu conceito de 
Humanização? 

A. Da instituição: B. Do ambiente de trabalho: C. D o usuário: D. Do profissional: 

“humanizado” deve possibilitar 
atenção integral, equânime e 
universal ao usuário e a 
satisfação/efetividades do 
profissional de saúde, incluindo a 
organização do trabalho”. 

os processos relacionados à 
díade saúde/doença e sobre 
as relações humanas; - 
envolvimento com os outros 
profissionais e com o 
planejamento das ações/ 
condutoras a serem 
tomadas”. 

4 

“Refere-se ao acolhimento ao 
paciente, em todas as esferas 
(nível físico, emocional, ambiente) 
a fim de que haja uma atmosfera 
de segurança, confiança e 
resolubilidade das questões que o 
levaram ao atendimento”.  

“Logística eficiente para atendimento aos 
usuários, voltada principalmente para o horário 
das consultas tempo de espera do atendimento, 
acesso, divulgação e campanhas de promoção 
à saúde”. 

“Ambiente organizado, limpo, com 
temperatura adequada. Estrutura 
física (desde a arquitetura ao design 
de interior) voltados para o 
atendimento à saúde”. 

“Conhecimento dos seus direitos e 
deveres como usuário de serviço 
de saúde”. 

“Respeitar o usuário sob 
seus aspectos 
biopsicossociais, responder 
às demandas de saúde e 
outras questões”. 

5 

“Promover um atendimento mais 
acolhedor para o paciente, 
entendendo-o como todo e não 
apenas como um procedimento 
clínico”. 

“Valorizar o profissional e seu trabalho, 
demonstrando sua importância (aumento de 
salário) oferta de cursos”. 

“- local apropriado pra espera do 
atendimento com cadeiras para 
todos; - banheiros masculinos e 
femininos com acesso para 
deficientes físicos; - funcionários 
para oferecer as orientações quanto 
ao local e tipo de exame a ser 
realizado; - promover um ambiente 
agradável entre os funcionários e de 
todos os que convivem no local 
(funcionários, alunos, professores), 
bom dia, boa tarde, posso entrar...”. 

“- respeitar os horários; - respeitar 
as regras da instituição; - ser 
cordial”. 

“- Acolhimento do paciente, 
saber escutar o paciente, 
sua queixa e sua 
expectativa; - Estar sempre 
informado sobre as 
novidades de sua área de 
atuação, estar atualizado”. 
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10. O que você considera necessário para um atendim ento Humanização do ponto de vista: 
INF
O 

9. Qual é seu conceito de 
Humanização? 

A. Da instituição: B. Do ambiente de trabalho: C. D o usuário: D. Do profissional: 

6 

“Respeitar as necessidades do 
paciente possibilitando uma 
melhora na qualidade de vida”.  

“Condições físicas adequadas”. “Condições físicas adequadas”. “Seguir as normas da instituição”. “Respeitar as necessidades 
do paciente, atendendo 
cada caso com um caso em 
partícula. Procurar cada vez 
se aperfeiçoar mais”.  

7 

“Uma nova visão de atendimento 
público, com enfoque voltado para 
o paciente (este visto como um 
todo; estabelecimento de vínculos 
entre equipe-saúde e usuário; 
melhores condições de 
atendimento)”. 

“Menos burocracia, maior contato entre as 
equipes, mais profissionais atendendo, número 
menor de pacientes por profissional, maior 
envolvimento com a saúde pública, 
treinamentos, melhores salários”. 

“Um melhor espaço físico visando 
um melhor acolhimento do paciente 
e melhor qualidade de trabalho”. 

Não preenchido Não preenchido 

8 

“É melhora do contato 
interpessoal, o conforto e 
qualidade de vida do 
paciente/usuário no atendimento 
na área de saúde. Acredito que é 
priorizar as necessidades pessoais 
do paciente, conhecê-lo tanto no 
aspecto da queixa (motivo 
consulta), mas também em relação 
aos aspectos sociais, emocionais, 
culturas, etc.”. 

“Melhorar as relações entre profissionais de 
saúde e usuários; entre os próprios 
profissionais, etc.”.  

“Melhoria das condições de 
trabalho, condições adequadas”. 

“Acolher, ouvir, compreender, 
respeitar as opiniões, queixas e 
necessidades do paciente, ou 
seja, permitir que ele possa se 
manifestar. Atendimento com 
qualidade, saber escutar o 
problema do usuário”. 

“Trabalho em equipe, que 
haja importância do trabalho 
e do conhecimento de cada 
uma das profissões e uma 
complementação entre eles. 
Discussões com equipes”. 

9 

“Cuidar! “cuidar” do sistema para 
que este proporcione uma atenção 
digna; “cuidar” do profissional para 
que possa prestar assistência mais 
consciente e comprometida e 
“cuidar” do paciente e seus 
familiares para que tenham um 
restabelecimento “padrão-ouro” 

“Que esta ofereça todas as condições dignas de 
trabalho aos profissionais que lá atuam e ao 
usuário e seus familiares à assistência 
individualizada e necessária em todos os níveis 
no processo terapêutico em um curto período de 
tempo”. 

“Possibilidade de discussão entre 
todos os envolvidos quanto casos, 
condutas, educação continuada e 
gestão”. 

“Ter acesso aos SUS e a todas as 
especialidades necessárias. Ser 
devidamente acolhido e 
orientado”. 

“Atenção responsável, 
comprometida e atualizada”. 
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10. O que você considera necessário para um atendim ento Humanização do ponto de vista: 
INF
O 

9. Qual é seu conceito de 
Humanização? 

A. Da instituição: B. Do ambiente de trabalho: C. D o usuário: D. Do profissional: 

(de qualidade)”. 

10 

“A humanização envolve o 
reconhecimento dos direitos dos 
pacientes e de suas expectativas 
pautadas no diálogo entre os 
profissionais/paciente/hospital”. 

“Aprimorar as relações entre os 
profissionais/pacientes e instituição, 
favorecendo o diálogo e a convivência dos 
mesmos”. 

“Maior diálogo entre 
profissionais/instituição/pacientes. 
Espaço para discussão e debates 
das vivências individuais”. 

“Conhecimento dos seus direitos 
frente às instituições de saúde e 
aos profissionais e postura de 
respeito como cidadão”. 

“Atuação pautada na 
competência profissional, 
conduta ética de respeito ao 
paciente e baseada no 
diálogo”. 

11 

“A primeira coisa que vem a minha 
cabeça, em relação ao conceito de 
humanização é o desenvolvimento 
de um processo de acolhimento ao 
usuário, ao paciente. Mas o que 
tenho lido recentemente sobre o 
tema envolve outros aspectos mais 
abrangentes como a relação 
usuário e instituição e as relações 
de trabalho das equipes (entre)”.  

“Formação de grupos de trabalho objetivando a 
transformação dos vínculos existentes”. 

“Pensar em formas alternativas de 
trabalho. Proporcionar a discussão 
de tensões, dificuldades, rotinas, 
etc”. 

“Ter um maior envolvimento com 
os serviços de saúde. 
Responsabilidade”. 

“Trabalhar em um ambiente 
favorável a discussão das 
tensões, das dificuldades”. 

12 

“É um conjunto de ações/medidas, 
programas com o objetivo de 
promover um atendimento de 
qualidade associando a tecnologia 
à acolhimento, à melhoria do 
ambiente de trabalho, etc”. 

“- Treinamento dos porteiros e atendentes; - 
Realização de pesquisa de satisfação; - 
Implantação do projeto de acolhimento; - ações 
de valorização dos atendimentos/profissionais”. 

“Ambiente de trabalho adequado 
(sala de reuniões, espaço 
confortável, mobília adequada, 
investimento tecnológico, etc.)”. 

“- Projeto de acolhimento do 
usuário; - Treinamento do pessoal 
para que as informações dadas 
aos usuários sejam claras e 
coerentes; - Redução da fila de 
espera para atendimento”. 

“- Oficinas com as UF´s (= 
trocas de informações); - 
Criação de grupos de 
discussão de casos, 
evitando 
interconsultas/exames 
desnecessários”. 

 

13 

“Valorização dos diferentes 
sujeitos. A humanização deve  ser 
pautadas no contato humano de 
forma acolhedora e contemplar a 
integralidade do individuo”. 

“- Proporcionar ao usuário, recursos humanos e 
financeiros necessários ao atendimento eficaz, 
eficiente e de qualidade; - valorizar o usuário; - 
capacitar os servidores; - definir prioridades no 
atendimento e prazos para cumprir serviços”.  

“Deve proporcionar ao usuário 
condições de completo, higiene e 
segurança”. 

“Devem participar efetivamente, 
dentre outras causas da avaliação 
dos serviços oferecidos, criando 
meios para reclamar quando não 
satisfeitos e sugerirem melhorias 
na prestação dos usuários”. 

“Deve proporcionar ao 
usuário atenção, respeito e 
cortesia no que diz respeito 
ao seu tratamento”.  

14 

“Uma relação que também se 
preocupe com o acolhimento do 
usuário e com a qualidade das 
relações interpessoais dos 

“Propiciar boas condições de trabalho e do 
próprio espaço físicos. Criar fóruns de discussão 
para simbolizar a equipe, mantendo espaço para 
participar na gestão”. 

“Deve transparecer organização, 
cuidado e tranqüilidade, sem indicar 
impessoalidade. Ser agradável aos 
olhos do usuário e da equipe”.  

“Saber quem serão os 
responsáveis por seus 
atendimentos e que seu histórico 
sócio-cultural será considerado 

“Preocupar-se não apenas 
com os aspectos técnicos 
referentes aos usuários e 
contribuir para boas 
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10. O que você considera necessário para um atendim ento Humanização do ponto de vista: 
INF
O 

9. Qual é seu conceito de 
Humanização? 

A. Da instituição: B. Do ambiente de trabalho: C. D o usuário: D. Do profissional: 

prestadores de serviço”. nesta relação”. relações no ambiente de 
trabalho”. 

15 

“Possibilitar aos pacientes um 
ambiente e atendimento mais leve, 
procurando minimizar os 
sofrimentos --- pela s internação, 
buscando uma manutenção das 
atividades o mais próximo possível 
do que o paciente tinha em 
domicilio”. 

“Ambiente físico bem cuidado, limite do número 
de atendimentos”. 

“Cordialidade entre colegas, material 
a disposição, discussão integrada 
dos profissionais com relação ao 
caso, ao paciente em atendimento”. 

“Acompanhante 24 horas, visita 
extendida”. 

“Uma visão mais 
interdisciplinar de trabalho. 

16 
“Respeito ao ser humano; olhar 
diferenciado para cada individuo”. 

“Respeitar horário; conforto do paciente; 
facilidade e agilidade na marcação de consulta e 
atendimento”. 

“Sala de espera confortável; 
informação”. 

“Respeito à instituição e ao 
profissional”. 

“paciência; compreensão; 
boa vontade”. 

17 “Humano”. “Estrutura física bacana e favorável”. “Respeito e ética”. “Competência e ética; respeitado”. “Competência e ética” 

18 

“Filosofia de atuação que 
preconiza, que na relação entre 
sujeitos, eles sejam considerados 
aspectos físico- psíquico-social”.  

“Condições estruturais e de recursos humanos, 
além da proposta ser condizente com a filosofia 
/missão de instituição” 

“Condições estruturais e de recursos 
humanos”. 

“Conhecimento dos seus direitos 
como cidadão” 

“Informação adequada e 
interesse/iniciativa/comprom
isso com o cidadão a ser 
atendido”. 

19 

“Atendimento individualizado, 
voltado para atenção aos 
pacientes em todos aspectos, 
dando prioridade e escuta do 
paciente”. 

“Infra-estrutura adequada. Atendimento no 
tempo adequado, sem longas filas de espera e 
demora no agendamento da consulta”. 

“Ambiente tranqüilo, com bom 
relacionamento entre os 
funcionários”. 

“Que o mesmo seja atendido de 
forma adequada, sendo 
respeitado com relação a 
agendamentos, realização de 
exames”. 

“Profissional comprometido 
em resolver o problema do 
paciente, não apenas nos 
aspectos fonoaudiológicos”. 

20 

“Humanização é oferecer um 
atendimento mais humanizado ao 
nosso paciente, atendendo-o com 
qualidade, solucionando o seu 
problema. Saber ouvir-lo e não 
medir esforços para que ele fique 
satisfeito com o atendimento”. 

“Oferece um ambiente “saudável”, trabalhar com 
o objetivo de evitar as “filas de espera”; 
adequar-se às necessidades do paciente”. 

“Minimizar os riscos e perigos que 
um ambiente de trabalho pode 
causar ao paciente. Ex: Diminuir o 
“barulho” no CTI neonatal”. 

“Não enfrentar “filas de esperas” 
intermináveis; ter o direito de ser 
atendido com qualidade; poder ser 
ouvido; “ficar satisfeito” com o 
profissional ao TR o seu problema 
solucionado”. 

“Oferecer ao paciente um 
atendimento de qualidade, 
sabendo OUVIR e 
solucionar o seu problema”. 

21 

“Tornar o atendimento mais 
humano, com valores éticos, 
visando bem estar do paciente e 
sua família”. 

“Treinar a equipe, incentivar cursos na área, 
fornecer estrutura adequada”. 

“interação entre os profissionais 
tanto visando melhoria no 
atendimento ao paciente e seus 
familiares como também no convívio 
social”. 

“Buscar um atendimento mais 
humano e respeitar os 
profissionais que trazem os 
cuidados e que administram a 
instituição”. 

“Atuar de forma mais 
humana. Pensando no 
paciente como ser humano 
que porta uma patologia e 
lembrar também da família e 
sociedade”. 

22 “Aplicação de princípios éticos, “Organização interna, infra-estrutura, “Organização, limpeza, iluminação e “idem acima e acolhida dos “Todo o descrito acima”. 
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10. O que você considera necessário para um atendim ento Humanização do ponto de vista: 
INF
O 

9. Qual é seu conceito de 
Humanização? 

A. Da instituição: B. Do ambiente de trabalho: C. D o usuário: D. Do profissional: 

morais e de respeito aos 
pacientes”. 

profissionais treinados, espaço físico adequado”. acústica adequadas, disponibilidade 
de materiais e espaços adequados 
etc.”. 

profissionais da instituição”. 

23 

“Para mim, a humanização 
consiste na valorização e divisão 
de responsabilidades dos 
diferentes sujeitos envolvidos nos 
serviços voltados á saúde, Por 
exemplo: usuários, trabalhadores e 
gestores”. 

“Ambiente adequado de trabalho com 
remuneração compatível á função exercida. 
Treinamento adequado da equipe em relação ás 
responsabilidades e aos direitos de cada e 
também das características da população a ser 
atendida”. 

 

“Reuniões periódicas dentro e extra-
trabalho para que a equipe conheça 
melhor sua função e principalmente 
suas peculiaridades pessoais e do 
seu publico alvo para que  possa 
adotar e aplicar as medidas  e 
mudanças propostas”. 

 

“Compreensão do sistema em que 
está inserido levando em 
consideração as partes envolvidas 
(direitos, deveres), inclusive a 
dele”. 

 

“Aplicar os conhecimentos 
teóricos e práticos de 
maneira direcionada a 
realidade do publico a ser 
atendido, levando em 
consideração as 
características do ambiente 
de trabalho, da instituição, 
do sistema em que esta 
inserido e da população”. 

24 

“Tornar-se humano, ou seja, visar 
o bem-estar da humanidade” 

“Proporcionar ambiente sadio, profissionais 
capacitados, infra-estrutura adequada” 

“Harmonioso, limpo, sadio, 
estruturado” 

“Educado, bem orientado, digno” “capacitado, disponível, 
interessado, bem 
remunerado, educado, 
digno, tratável, ético”. 

25 

“Conheço como humanização um 
dos princípios do novo conceito de 
“saúde” adotado, nos dias atuais, 
que é considerar o individuo como 
um todo, um ser “humano” com 
influencias psicossociais, além de 
física. 

“Tratar todos com os mesmos princípios inclui-
se profissionais (equipe) e população. Dar 
condições (recursos físicos, espaço, material e 
RH) para concretização deste trabalho”. 

“Respeito com o paciente no sentido 
de ter local para assentar, banheiros 
limpos, privacidade no atendimento” 

“Que sejam bem orientados, 
instruídos” 

“Dar condições de trabalho 
digna (financeiro, ambiente, 
formação)”. 
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Abstract 

 

Objective:  The aim of the work broached in this paper is to investigate the knowledge of 
speech therapists concerning the National Policy of Humanization (NPH) and in what 
measure this knowledge applies to the principles of this policy. Methodology:  It is a 
qualitative study that was analyzed and approved by the Ethics Committee of the Federal 
University of Minas Gerais – UFMG as well as by the Board of Teaching, Research and 
Extension of the Clinics Hospital of UFMG. A self-applicable questionnaire was used as the 
instrument for data collection, elaborated by the conductors of this research. This 
questionnaire included questions related to the characterization of the sample (type of bond 
with the institution; age; time since graduation; possession of a post-graduation degree; field 
of action; institution where his/her activities were developed and discursive questions that 
covered and had as thematic axle the concepts of Humanization, National Politicy of 
Humanization and the needs to guarantee the humanized attention in hospitals. For data 
collection, meetings were scheduled in the work place of the interviewed subjects, with 28 
speech therapists -25 of whom answered the questionnaire. Following, the data was typed 
in a data bank and analyzed. A quantitative analysis was done of the questions referent to 
sample characterization and a qualitative analysis of the discursive questions. A choice was 
made for the qualitative analysis of the content, through which the categories of analysis 
were identified and ranked and the frequency of occurrence of contents and expressions. 
Results:  In the quantitative analysis, it was possible to perceive that 68% of the speech 
therapists had been graduated for more than five years; 88% were post-graduated; 56% 
worked in the field of Audiology; 52% also acted in private institutions and 60% declared 
being familiar with the NPH. In the qualitative analysis, concerning the concept of 
humanization, we organized the content in the following categories: integral assistance, life 
quality and holding. - In the analysis regarding what would be necessary for a humanized 
assistance from the point of view of the institution the categories identified were: action and 
organization of the service; relationship between co-workers and the team; 
instrumentalization/capacitation of the professionals and teams; health-promoting actions; 
professional valuing and the guarantee of appropriate infra-structure for working in the 
health service – In the reports regarding the needs in the work environment, we verified the 
following categories: structural conditions; those of hygiene; micro politics of the 
relationships and management of the multi professional and inter sectorial work. The 
interviews showed that, regarding the users, those must: know their rights; have 
responsibility in the intervention process; be respected in their demands/rights; respect 
norms and demands of the professionals. Finally, the interviews pointed out that each 
professional must invest in team work; commitment to the formation/instrumentalization; 
respect the user. Conclusion:  Regarding the characterization of the sample of this 
research, a clinical experience was observed and investment in activities of continuous 
capacitation. In what concerns the concept of humanization presented by the speech 
therapists, it is in consonance with that described in the National Politic of Humanization. 
And about the axles to guarantee a humanized assistance taking as reference the 
institution, the user and the professional, the subjects interviewed cited partially the 
principles of the National Politicy of Humanization. 

 



 

 

 

 

Resumen 

 

Objetivo:  Este trabajo tiene como objetivo investigar el conocimiento de los fonoaudiólogos 
sobre la Política Nacional de Humanización y cuanto este conocimiento acompaña tales 
principios. Metodología:  Se trata de un estudio cualitativo que fue analizado y aprobado 
por el Comité de Ética en Investigaciones de la Universidad Federal de Minas Gerais 
(UFMG) y por la Dirección de Enseño y Extensión del Hospital das Clínicas de la UFMG. 
Como instrumento para colectar los datos fue utilizado un formulario auto-aplicable 
elaborado por las investigadoras con cuestiones de caracterización de la muestra (tipo de 
vinculo con la institución; edad; tiempo de graduación; se posee pos-graduación; área de 
actuación; institución donde trabajaba) y cuestiones discursivas que abordaban y que 
tenían como ejes temáticos el concepto de humanización, Política Nacional de 
Humanización (PNH) y las necesidades para garantía de la atención humanizada en 
hospitales. Para colectar los datos, fueron marcadas visitas en el local de trabajo con 28 
fonoaudiólogas, de las cuales, 25 respondieron el formulario. Enseguida los datos fueron 
digitados en un banco de datos y conferidos. Fue realizada análisis cualitativo de las 
cuestiones discursivas. Se opto por utilizar el análisis cualitativo del contenido en el cual 
fueron identificados y resaltadas las categorías de análisis y la repetición de datos 
contenidos en la muestra y expresiones. Resultados:  En el análisis cuantitativo, se 
encontró que 68% de las fonoaudiólogas eran graduadas ha más de 5 años; 80% tenían 
pos-graduación; 56% actuaban en el área de audiologia; 52% trabajaban también en 
instituciones privadas y 60% refirieron conocer la PNH. – En el análisis cualitativo cuanto al 
concepto de humanización verificamos las siguientes categorías: atendimiento integral, 
cualidad de vida y acogimiento. – En el análisis cuanto a lo necesario para un atendimiento 
humanizado del punto de vista de la institución las categorías identificadas fueron: acceso y 
organización del servicio, relación entre los trabajadores y equipo; 
instrumentalización/capacitación de los profesionales y equipos; acciones de promoción de 
la salud; valorización del profesional y garantía de la infraestructura adecuada para el 
trabajo en salud. – En los relatos cuanto a las necesidades en el ambiente te trabajo 
verificamos las categorías: condiciones estructurales; de higiene; micro-política de las 
relaciones y gestión del trabajo multi-profesional y intersectorial. Con relación al usuario las 
entrevistadas relataron: conocer sus derechos; tener responsabilidad en el proceso de 
intervención; respetar sus demandas/ derechos; respetar las normas y demandas de los 
profesionales. Finalmente, las entrevistadas relataron que cada profesional debe investir en 
el trabajo en equipo; compromiso con la formación/instrumentalización y respetar al usuario. 
Conclusión:  Sobre la caracterización de la muestra, se observo experiencia clínica e 
investimentos en actividades de educación continuada. Cuanto al concepto de 
humanización las fonoaudiólogas están en concordancia con lo descrito en la PNH. Y 
cuanto a los ejes para garantía de la atención humanizada tomando como referencia la 
institución, el usuario y el profesional, las entrevistadas citaron parcialmente los principios 
de la Política Nacional de Humanización. 
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