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RESUMO: O artigo vai analisar o sentido humanizante na relação desenvolvida pela equipe médica e
pais/acompanhantes na Ala Pediátrica do Hospital Universitário. A pesquisa foi desenvolvida na perspectiva
qualitativa através da metodologia de estudo de caso e os instrumentos utilizados foram entrevista
narrativa e observação. O artigo tomou como referência os estudos de Backs, Dirce. etti al (2006); Matos
e Mugiatti (2009); Viegas (2009). Nas considerações finais podemos concluir que a equipe de médica do
HU são profissionais que se empenham em manter o olhar humano sobre os pacientes e que no
esclarecimento da patologia e orientação, superam a barreira social, na perspectiva do acolhimento e
compreensão respeitando a linguagem social e cultural dos pais /acompanhantes.
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ABSTRACT: The article will examine the meaning humanizing the relationship developed by the medical
staff and parents / caregivers in the Pediatric Ward of the University Hospital. The research was conducted
in a qualitative methodology through case study and the instruments used were narrative interview and
observation. The article made &8203;&8203;reference to the studies BACKS, Dirce. Etti al (2006);
Mugiatti and Matos (2009); Viegas (2009). In the concluding remarks we conclude that the medical team
at HU are professionals who strive to keep their gaze on human patients and in understanding of the
disease and guidance to overcome social barriers, from the perspective of acceptance and understanding
and respecting the social language cultural parents / carers.
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INTRODUÇÃO

O artigo vai analisar a relação desenvolvida pela equipe médica e pais/acompanhantes na Ala Pediátrica do
Hospital Universitário. É um recorte da monografia de conclusão do curso de Pedagogia da UFS/2012
“Uma Escuta Pedagógica da Relação Hospitalar: Ala Pediátrica do Hospital Universitário”, pesquisa
vinculada a investigação intitulada ”O conhecimento de si e os saberes tecidos no espaço experiencial da
pedagogia hospitalar”, aprovada pelo Comitê de Ética sob o código CAAE 05427112700000058,
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coordenada pela Prof.ª Iara Maria Campelo Lima/Departamento de Educação/UFS. A referida pesquisa está
sendo desenvolvida no espaço experiencial do projeto PIBIX/UFS “Fiando e Tecendo Vínculos com o
Aprender: Uma Proposta de Inclusão em Espaço Hospitalar” desenvolvido sob a coordenação da citada
professora.

O interesse em trazer essa discussão para este artigo nasceu do meu vinculo com a Ala Pediátrica[4] do
H.U[5], onde participei como estagiária dos referidos projetos e desenvolvi a minha monografia, o que
veio a estimular, ainda mais, minha curiosidade e vontade em trabalhar na área da Pedagogia Hospitalar.
A partir de então vivenciei diferentes situações na relação entre paciente, corpo clínico, pais e/ou
acompanhantes sendo mobilizada a questionar como estes vínculos estavam sendo estabelecidos e até
que ponto a situação vivenciada estava sendo compreendida por todos. Nascendo assim a reflexão sobre a
importância de compreender uma relação humanizante.

É fundamental a compreensão de que a ação do Pedagogo Hospitalar se fundamenta no principio básico da
humanização é, sob o olhar humanizante, que o pedagogo deve perceber o paciente em sua totalidade, ou
seja, com suas dores, alegrias, surpresas, e nessa perspectiva condiciona a sua ação pedagógica, como
afirma Mugiatti “A ação do pedagogo não deve perder de vista o alvo do seu trabalho – o ser humano –
que no momento necessita de ajuda, para soerguer-se de seu estado físico e psicológico acarretado pela
doença ou hospitalização.” (2009, p.74). Nesse sentido é importante não esquecer que a clientela atendida
traz consigo a essência de ser criança/adolescente e deve ser respeitada como ser humano que precisa de
cuidados médicos, escolares, mas também de cuidados afetivos e psicológicos vivenciados por meio de
diálogos e socialização, como Lopes enfatiza:

O trabalho realizado pelo pedagogo no ambiente hospitalar visa humanizar este
espaço, pois, possibilita ao profissional trabalhar com maior flexibilidade e
interação com a criança ou adolescente interno, sua família e os diversos
profissionais envolvidos com o tratamento, fazendo adaptações quando
necessárias. (LOPES, 2010, p. 13)

O artigo tem como objetivo refletir sobre o sentido de humanização e nessa perspectiva analisar a relação
desenvolvida pela equipe médica e pais/acompanhantes no que tange o esclarecimento, para a família do
paciente internado, sobre a patologia acometida. A pesquisa foi desenvolvida na perspectiva qualitativa
através da metodologia de estudo de caso e os instrumentos utilizados foram entrevista narrativa e
observação. O artigo tomou como referência os estudos de BACKS, Dirce. ett al (2006); Matos e Mugiatti
(2009) Viegas (2009).

Para tanto o artigo se encontra organizado em três subitens: 1-O olhar humanizante da Pedagogia
Hospitalar onde analisa a evolução, importância e sua contribuição para a ação e relação no ambiente
hospitalar; 2-O sentido humanizante da relação na Ala Pediátrica do H. U. Apresenta uma reflexão a
respeito da importância do ato de humanizar desenvolvidos pela equipe médica, na relação com falimiares,
acompanhantes e pacientes. 3- Considerações finais dá relevância ao olhar humanizante de todos
entrevistados por pensar e tratar seus pacientes de forma humana compreendendo revelando a
importância do paciente ser visto além de suas enfermidades, além de sua identidade hospitalar,

O OLHAR HUMANIZANTE DA PEDAGOGIA HOSPITALAR.

Historicamente o procedimento e atendimento hospitalar caracterizava-se como um trabalho de caridade e
assistencialista, o ângulo que era realçado no paciente era a doença, a criança e o adolescente ficavam
submersos na doença, em decorrência, como tão bem esclarece Matos e Mugiatt (2009, p.21) o doente
era visto como “objeto das ações filantrópicas”. O que caracterizava o olhar centralizado na doença era a
forma unilateral, singular, que a equipe médica, atenta a cuidar da patologia, via o paciente apenas pelo
que nele se apresentava, temporariamente, e nessa compreensão deixava de perceber a pessoa, a criança
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e ou adolescente em suas mais diversas dimensões. Sobre esse aspecto Matos e Mugiatti (2009)
argumenta que:

Se a doença, portanto, se mostra multifatorial, não é justo que se realize um
atendimento meramente físico, assim atentando apenas para o mais evidente,
perturbador e residual, descartando os demais aspectos, igualmente importantes,
que contribuíram para a sua instalação e, seguramente, contribuirão para a sua
recidiva, se não forem devidamente solucionados. (p. 20).

O olhar unilateral dissocia o todo, pessoa em suas diferentes dimensões, em detrimento da doença, e na
objetividade dessa questão despersonaliza o paciente que passa a ser identificado por número, ala,
enfermaria e código da doença. Essa perspectiva marcou por longo tempo a relação hospitalar, e sua
superação vem se configurando a razão que mobiliza a compreensão e a busca da constituição de um
olhar humanizante, que vê a doença de forma multifatorial. Na atualidade as pesquisas e estudos na área
revelam e argumentam a favor desse olhar humanizante, mobilizando, despertando, chamando a atenção
por ser uma ação desafiadora, que deixa de lado antigos métodos, antigas doutrinas, para se projetar em
novos caminhos de progressos e de melhoria.

Nessa perspectiva o olhar humanizante vem desafiar “velhos sistemas, ousando descortinar outros
horizontes desse conhecimento nobre – o educar.” (MATOS e MUGIATT 2009, p. 23). Nessa direção a
Pedagogia Hospitalar vem ganhando espaço e revelando uma significativa evolução desde 1980 quando
passaram a existir movimentos que abordavam esse aspecto da pedagogia, e o surgimento de uma obra
intitulada Pedagogia Hospitalar – Actividad educativa em ambientes clínicos, publicada pela Narcea
Cultural que tratou sobre a humanização do tratamento a criança. Preocupado com o fazer do espaço
experiencial da Pedagogia Hospitalar, Matos e Mugiatt revelam os argumentos de Bierman:

A atenção médico-pedagógica à criança hospitalizada não basta por si só; é
preciso, também, assegurar o ensino escolar continuo. A criança “se embrutece”
com grande facilidade se não receber estímulo algum, podendo apresentar um
quadro de pseudodebilidade mental, que pode vir a alterar, de forma mais
acentuada, o seu quadro biológico. (BIERMAN apud MATOS E MUGIATT, 2009,
p.40).

O autor vai chamar à atenção dos limites oriundos da situação hospitalar, dando relevância à problemática
causada pela apatia gerada pela falta de estímulos e, consequentemente, uma possível “pseudodebilidade
mental”, sua argumentação requer a compreensão da importância do paciente ser visto além suas
enfermidades, além de sua identidade hospitalar, e que também seja reconhecido por sua identidade,
enquanto pessoa que necessitada de outros cuidados e atenção. Nesse sentido a atuação pedagógica
criará uma nova possibilidade para recuperação do paciente, evidente que a essência está, também, no
poder de articulação entre o pedagogo hospitalar e o tratamento médico, na perspectiva de que possa ser
acentuada uma forma significativa na enfermidade do paciente. Aqui fica claro o quanto é importante que
o pedagogo hospitalar esteja inserido na equipe hospitalar e que o diálogo seja estabelecido entre as duas
áreas de conhecimento. Nessa perspectiva Lopes defende que haja interação:

Com os diversos profissionais da área que estão em contato direto com o aluno
em situação de internação, com sua família, e sua história de vida em busca de
desenvolver um trabalho pedagógico efetivo que auxilia o aluno neste momento
delicado viabilizando um processo de humanização no ato de educar. (2010, p.
4).
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A humanização por sua importância e destaque é abordada e respaldada na Política Nacional de
Humanização/PNH e na Constituição Federal de 1988 no Art. 1º, inciso III, onde cita: Art. 1º A República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana. O inciso III- a dignidade da pessoa humana se direciona a
humanização e a sua integridade, de modo que ela seja por direito desempenhada e desenvolvida por
todos desde que traga benefícios a todo e qualquer cidadão independente de sua condição física ou social.
Todos têm seus direitos e o fato de serem tratados de forma humana, com respeito, atenção, educação,
saúde e dignidade se faz presente nos direitos que possuímos.

Sendo também a humanização uma questão ética, afinal ética é a: “Implementação de um processo
reflexivo acerca dos princípios, valores, direitos e deveres que regem a prática dos profissionais de saúde,
inserindo-se, aí, a dimensão de um cuidado entendido como humanizado.” (BACKES, LUNARDI E FILHO,
2006 p. 132). Dessa maneira o compromisso com a ética na atuação profissional impõe o respeito à
dignidade, trazendo sempre o paciente para primeira posição ao invés da doença. Observando por isso a
necessidade de repensar comportamentos ao cuidar do paciente, assim como de pais com a equipe
médica. Em síntese a ética traz em si a importância de aproximar um ao outro independente de sua
condição dentro do hospital.

O SENTIDO HUMANIZANTE DA RELAÇÃO NA ALA PEDIÁTRICA DO H. U.

O olhar humanizante nos mostra a importância que ele tem na vida de todo ser humano, pois o sentido
humano de ser condiciona a necessidade da relação humanizante entre os homens. Ela exige atenção para
que seja desempenhada no dia a dia mantendo o equilíbrio do respeito, da atenção contribuindo para
então, elevar a condição de homem com toda dignidade. Concordamos com Backes, Lunardi e Filho (2006)
quando afirmam que:

A humanização, então, requer um processo reflexivo acerca dos valores e
princípios que norteiam a pratica profissional, pressupondo, além de um
tratamento e cuidado digno, solidário e acolhedor por parte dos profissionais da
saúde ao seu principal objeto de trabalho – o doente/ser fragilizado -, uma nova
postura ética que permeie todas as atividades profissionais e processos de
trabalho institucionais. (p.133).

Portanto para refletirmos a respeito do sentido de humanização e compreendermos a relação desenvolvida
pela equipe médica e pais/acompanhantes, no que tange, o esclarecimento, para a família do paciente
internado, sobre a patologia acometida realizamos uma entrevista narrativa com quatro membros da
equipe médica para termos conhecimento como estes transmitem a comunicação sobre a patologia, e
internação, aos pais/crianças na Ala Pediátrica do HU podemos constatar e refletir sobre o sentido
humanizante dessa relação.

Respondendo a respeito de como se direciona p/ atender aos pais quando estes chegam a Ala Hospitalar
Infantil, a técnica em enfermagem Glauciene colocou “Atendo sempre explicando sobre a rotina da
enfermaria”. Luana, médica residente em pediatria, “Direciono-me de forma bem explicativa”. Juliana, a
enfermeira “explico de forma que eles consigam entender” e Josefa, técnica em enfermagem “da melhor
forma possível deixando-os tranquilos” Dando relevância ao respeito que a equipe tem pelos
pais/acompanhantes e pacientes é fundamental perceber o quanto a equipe leva em consideração que os
pais/acompanhante são pessoas não escolarizadas, vejamos nas falas de Glauciene, “procuro sempre falar
na linguagem que eles conhecem”. Juliana, “sempre explico de forma simples sem distinção ao modo de
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conversar”. Josefa “Faço distinção ao conversar. Não adianta falar sempre usando termos técnicos.”

Demonstrando cuidado e atenção eles revelam nas suas falas o quanto percebem da participação dos
pais/acompanhantes. Nesse sentido afirmam Glauciene “são pais muito ativos,” Luana “alguns são
participativos e outros se restringem a tirar as dúvidas”, Juliana “a maioria tem boa interação com a
equipe, mas tem alguns que são muito calados”. Analisando as falas da equipe podemos perceber o
quanto os profissionais respeitam a dignidade do paciente, sempre o tratando como seres humanos em
primeiro, sem deixar de dar atenção a especificidade da doença. Podemos perceber e constatar, pela
observação cotidiana, que médicos, enfermeiras, técnicas e estagiários procuram tratar os pacientes de
forma humana, identificando-os como pessoas e não apenas como pacientes, se preocupando com a
linguagem, compreensão e sua rotina deles dentro do ambiente diferenciado.

Porém é importante observar que o peso da história da visão unilateral ainda está presente na relação
equipe médica de modo em algumas situações ainda se encontra presente a referencia à crianças as
chamando-as por meio do leito que estão internadas, ou pela patologia acometida. Portanto, humanizar
não é apenas dar uma atenção a mais para o paciente ou familiar, mas sim, se doar para estes ao ponto
de considera-lo além de um paciente que ocupa o quarto cinco no leito B6, humanizar é ir além de tê-lo
como alguém que está naquele local não só porque precisa de cuidados médicos, mas também e
principalmente de respeito, carinho e dignidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Implicadas no desejo e fortalecimento do olhar humanizante da Pedagogia Hospitalar, e na perspectiva de
que esse olhar seja ampliado e refletido a cada instante por todas as pessoas que lidam, principalmente
com crianças e adolescentes hospitalizadas, fomos a campo para investigar a respeito do sentido de
humanização presente na relação desenvolvida pela equipe médica e pais/acompanhantes no que tange o
esclarecimento, para a família do paciente internado, sobre a patologia acometida.

Como resultado dessa investigação podemos deduzir que, mesmo sem superar o histórico procedimento
que, caracterizando a pretensão de cuidar da patologia, centra o olhar sobre a doença, deixando de
perceber a pessoa, a criança e ou adolescente em suas mais diversas dimensões, a equipe de saúde ala
Infantil do HU são profissionais que se empenham em manter o olhar humano sobre todos os presentes na
ala infantil do HU, dando uma atenção especial e significativa à vida das pessoas que se encontram em um
momento fragilizado pela doença e situação fora do cotidiano da vida.

Foi de fato relevante constatar como todos os entrevistados revelaram pensar e tratar seus pacientes de
forma humana compreendendo a importância do paciente ser visto além de suas enfermidades, além de
sua identidade hospitalar, e que também seja reconhecido por sua identidade, razão pela qual na relação
da equipe com os pais /acompanhantes a barreira social, vem sendo superada na perspectiva do
acolhimento e compreensão respeitando a linguagem social e cultural com os parceiros dessa questão.

Finalizamos, indicando a necessidade de que seja totalmente superado o olhar unilateral que dissocia a
criança e o adolescente em suas diferentes dimensões, em detrimento da doença, despersonalizando o
paciente que passa a ser identificado por número, ala, enfermaria e código da doença. Nesse sentido a
atuação da Pedagogia Hospitalar poderá criará uma nova perspectiva, em torno do olhar de humanização
fazer o paciente brincando, criando e produzindo suas histórias de vida ser percebido enquanto em busca
de vida.
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