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Resumo: Ao longo do desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 

foram criados programas e políticas que visam assegurar a qualidade da 

assistência de saúde. Dentre elas pode-se destacar a Política Nacional de 

Humanização (PNH) criada em 2003. Humanizar é prestar cuidados integrando 

conhecimentos técnicos-científicos às necessidades sociais e aspectos 

emocionais de cada indivíduo de forma ética, transmitindo segurança, respeito e 

apoio através da sensibilidade às questões humanas. O estudo objetivou 

analisar na literatura a importância das práticas de humanização realizadas no 

SUS. Trata-se de uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada na Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS). Foram selecionadas as bases de dados Literatura Latina 

Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e a Base de Dados da Enfermagem 

(BDENF), utilizando os descritores “humanização da assistência” e “Sistema 

único de saúde”. Os critérios definidos para seleção dos artigos foram: artigos 

publicados em português; texto completo; no período de 2015 a 2019; sendo 

descartados artigos repetidos e que não retratassem a temática proposta. 

Totalizando 25 artigos. Mediante análise da literatura verificou-se que a 

assistência de saúde apresenta considerável evolução, visto que hoje existem 

diversos métodos de aplicabilidade da humanização no cuidado, dentre os quais 

destacam-se a implementação de atividades lúdicas na hospitalização infantil, 

cuidados paliativos, fornecimento de informações aos usuários, técnicas de 

acolhimento que visam o conforto emocional do indivíduo, garantia de 

acompanhantes no processo de parturição, autonomia da gestante sob a 

escolha do seu local de parto, prestação de cuidados planejados aos portadores 

de doenças crônicas, aplicação da visão holística nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) entre outras. Tais práticas tem mostrado impactos positivos na 

vida dos usuários do SUS, uma vez que lhes permitem uma assistência de 

cuidado integrado, compreendendo-os em sua totalidade, atendendo melhor as 
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suas necessidades de saúde, garantindo assim o cumprimentos dos princípios 

doutrinários do SUS. Dessa forma, é imprescindível a ampliação das práticas 

profissionais de humanização do SUS a todos os níveis de assistência por meio 

de enfoque holísticos, construindo relacionamento terapêutico com os seus 

pacientes para que os mesmos sintam-se acolhidos e seguros durante os 

atendimentos. 
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