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Resumo 

Introdução: Na Saúde Materno-infantil a humanização sugere uma forma de cuidado 

mais atenta para os direitos e necessidades do cidadão, através de medidas como 

convidar as gestantes a participar ativamente das decisões e condutas do seu parto e 

permitir um acompanhante de livre escolha na hora do parto. Objetivo: Analisaram-se 

as concepções sobre a política de humanização da saúde - HUMANIZASUS de usuários 

de uma Maternidade-escola pertencente ao SUS, na cidade do Rio de Janeiro. Método: 

Como um estudo-piloto, foram entrevistados os usuários na recepção da Maternidade, 

usando um roteiro de entrevista semi-estruturada com seis questões: 1) se o usuário 

conhecia o HumanizaSUS; 2) quais ações/medidas de humanização reconhecia; 3) quais 

ações/medidas identificava (ou não) na maternidade; 4) quais ações/medidas sugeria 

para maternidade; 5) quem ele identificava como responsável pelo HumanizaSUS; e 6) 

como ele definia sua participação na política de humanização de saúde. As entrevistas 

foram gravadas e transcritas e todos assinaram um Termo de Livre Consentimento 

Esclarecido. Resultados: O roteiro-piloto se mostrou adequado para identificar as 

concepções sobre humanização no contexto da Saúde materno-infantil. Os dados 

revelaram que todos os entrevistados desconheciam a política de humanização da saúde, 

sendo necessário para realizar a entrevista, fornecer aos usuários uma breve definição 

sobre humanização. A maioria identificou como medidas de humanização a escuta ativa 

do profissional de saúde e a informação sobre seu tratamento médico-hospitalar, o que 

caracterizaria um bom atendimento. Como ponto critico foi indicado o tempo de espera 

para o atendimento, com destaque para a infra-estrutura da recepção daquela 

Maternidade em bancos de madeira, considerada como desconfortável. O acompanhante 

durante o parto foi considerado como imprescindível para a humanização do 

atendimento nesse contexto. Por fim, houve dificuldade dos usuários definirem sua 

participação na política de humanização, identificando a direção e os profissionais da 

instituição como principais responsáveis. Discussão: Pode-se sugerir que é limitada a 

compreensão do conceito de humanização pelos usuários dos serviços de saúde, haja 

vista a dificuldade dos mesmos em definir o que é humanização e identificar sua 

atuação como produtor de mudança no sistema público de saúde vigente e co-

responsável pela promoção de um atendimento mais humanizado. Mudanças relativas 

ao tempo de espera, com destaque para a estrutura da recepção daquela Maternidade 

podem refletir uma maior preocupação com medidas estruturais do que propriamente 

com uma mudança para um modo de fazer em saúde mais humanizado.      
 


