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RESUMO
Introdução: A humanização surge a partir da 9ª Conferências Nacionais de Saúde. É
definida como um estado de bem estar. Deve perceber o doente como único,
insubstituível que merece ser tratado com dignidade. Em 2000 foi criada a (Política
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar), complementada e implementada
em 2003 pela Política Nacional de Humanização. Esta se aplica também às UTIs e
pressupõe alívio da dor e do sofrimento. É essencial que as Instituições de Ensino
Superior incorporem à sua missão a formação integral dos profissionais de saúde.
Este trabalho objetivou verificar os conhecimentos e atitudes dos profissionais médicos
e estudantes de medicina das Unidades de Terapia Intensiva da rede SUS de Goiânia
em relação à humanização. Metodologia: Foi realizado um Estudo quantitativo,
descritivo, e transversal com profissionais médicos, residentes e estudantes de
medicina. Foi utilizado como instrumento de coleta os questionários: caracterização da
amostra e questionário psicométrico a respeito dos conhecimentos e atitudes dos
profissionais e estudantes médicos a respeito dos cuidados humanizados em UTI.
Desenvolvida no período de março e abril de 2014. Resultados: Concordaram em
participar da pesquisa 42 profissionais e mais 4 internos em medicina e 4 residentes. A
média de idade foi de 35,7 anos. 15 (30%) afirmaram que não e 35 (70%) afirmaram
que tiveram o tema inserido em sua formação profissional. Conclusão: a maioria dos
profissionais conhece as políticas humanizadoras. Relativo à gestão de infraestrutura
observou-se que poucos profissionais mostraram-se completamente satisfeitos.

Quanto à disposição para práticas humanizadoras, notou-se que a atitude dos
profissionais está voltada para este fim.
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