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A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor hospitalar caracterizado por alta 

complexidade, que conta com uma organização específica e tecnologias 

modernas visando uma melhor assistência ao paciente crítico. Devido ao estado 

clínico desse paciente, muitas vezes há procedimentos invasivos e agressivos, 

devido à necessidade de intervenções para recuperação da saúde. Nessa 

perspectiva, a UTI é tida como um setor que gera distúrbios emocionais não só 

para o paciente, mas também para a família e a equipe multiprofissional, visto 

que é um ambiente onde se têm um elevado nível de gravidade e risco de morte. 

Foi visto, então, a necessidade de uma assistência mais humanizada, para 

garantir acolhimento, cuidado direcionado, utilização adequada da tecnologia 

vigente e melhores condições de vida ao paciente, principalmente pelo 

profissional enfermeiro, que é o principal gestor do cuidado ao mesmo. O 

presente estudo visa compreender de que forma se dá a assistência humanizada 

pelo enfermeiro na UTI. Trata-se de uma revisão narrativa, sendo utilizada a 

Biblioteca Virtual em Saúde como banco de dados. Obteve-se como descritores 

UTI AND humanização e os resultados da busca foram submetidos a uma 

filtragem em quatro etapas: texto completo, idioma português, últimos cinco anos 

de publicação e tipo de documento artigo. A busca resultou um total de setenta 

artigos, sendo selecionados seis artigos. Observou-se a existência de uma 

Política Nacional de Humanização para efetivar os princípios do Sistema Único 

de Saúde, visando à valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no 

processo de produção de saúde e qualificação da saúde pública no Brasil. No 

que diz respeito à assistência de enfermagem, foi visto que a comunicação se 

faz importante no processo para humanizar o cuidado na UTI, compreendendo 

a necessidade do diálogo entre o paciente, a família e profissionais da equipe 

para um atendimento de qualidade. Um ponto que vale a pena destacar é de que 

o enfermeiro deve usar as tecnologias para complementar a sua assistência e 
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não para substituí-la, dessa forma faz-se necessário profissionais capacitados e 

éticos para que o cuidado, associado às tecnologias, seja eficaz e seguro. A 

humanização tem impacto positivo para a evolução do cliente, quando o 

enfermeiro busca oferecer uma assistência voltada para as reais necessidades 

da pessoa, ouvindo com atenção, solucionando problemas, proporcionando 

conforto durante todo o processo de internação na UTI, valorizando as queixas 

do paciente e direcionando um olhar para os aspectos psicológico, emocional e 

afetivo do mesmo. 

Palavras-chave: Enfermagem. Humanização. UTI. Paciente crítico. 

 


