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A abordagem do tema Humanização muitas vezes é
feita de maneira superficial e/ou pouco significativa
para os estudantes dos diversos cursos da área da
saúde.

Introdução



Tratar este tema com superficialidade pode gerar
prejuízos à qualidade do atendimento prestado por este
futuro profissional, principalmente se considerarmos
que é comum, ao adentrarem os campos de estágio, o
aprendizado e a reprodução de técnicas sem crítica e
com pouco (ou nenhum) protagonismo de quem recebe
o cuidado.
 



Portanto, é responsabilidade da Instituição de Ensino
(IE), seja superior ou técnico, interferir no modo de
produção de cuidado em saúde através da formação,
ofertando ferramentas para que os alunos não
adquiram somente o conhecimento técnico-científico,
mas que também consigam ampliar o olhar para as
diversas necessidades do paciente dentro do âmbito
biopsicossocial e seguindo os preceitos do SUS
(BRASIL, 2010). 

 



Proposta de intervenção 
Ensinando Humanização



Planejamento
Público alvo: docentes de instituições de ensino técnico e superior da
área da saúde. 

Mediador: Coordenador pedagógico da instituição de ensino.

Carga-Horária: 12h 

Frequência: encontros diários com duração de 3h durante 4 dias.

Intencionalidade: promover reflexão e propor estratégias para o
ensino de práticas humanizadas em saúde



Cronograma 

Dia 1 -
Apresentação 

Dia 2 -
proposta de
simulação  

Dia 4 -
Encerramento

Dia 3 -
apresentação das
simulações  



Cronograma - Dia 1
Esclarecer a proposta da oficina e sua
intencionalidade; 

Exibição do vídeo “O Primeiro Vôo”; 

Roda de conversa sobre o material exibido
relacionado com experiencias prévias dos
participantes. 



https://youtu.be/sr2MA7atnQs



Cronograma - Dia 2 
Propor que os participantes elaborem simulações
(atendimentos simulados, situações problema,
situações em sala de aula, relação profissional-
paciente/aluno-professor) que envolvam a
humanização e/ou a falta dela

Propor leitura da Política Nacional de Humanização
(PNH) e artigos referentes à formação profissional
em saúde



Materiais de Apoio:

https://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/politica_na
cional_humanizacao_pnh_f

olheto.pdf

https://www.scielo.br/j/rbe
m/a/xH8Nfd9XBYZDFHKm

RQ6DN3v/?lang=pt

https://www.scielo.br/j/reeu
sp/a/c5CW7WD9pXtCvYY5

przScJd/?lang=pt

https://www.redalyc.org/jou
rnal/349/34958005004/34

958005004.pdf



Cronograma - Dia 3 
Apresentação das simulações elaboradas
no dia anterior; 

Discussão sobre as simulações com
fundamentação na PNH e nos artigos lidos 



Cronograma - Dia 4 
 Proposta de mudanças no ambiente de
trabalho e na forma de organizar o currículo
com indicação de estratégias de ensino;

Roda de conversa sobre a atividade e
avaliação dos participantes. 



Humanizar é compreender que cada ser possui
uma história de vida fantástica.
- Sabrine Figueiredo 


