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 Resumo 

 

. Objetivos: identificar nos discursos dos pacientes o conceito de cuidado 

humanizado e levantar os aspectos que contribuem e dificultam a humanização da 

assistência de enfermagem no setor de radioterapia. Métodos: trata-se de um estudo 

descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, realizada em um hospital do 

interior do Rio Grande do Sul (RS). A amostra constituiu-se de 14 pacientes que 

estavam concluindo o tratamento radioterápico, que, depois de cumpridos os devidos 

procedimentos ético-legais, foram entrevistados e responderam a cinco perguntas 

referentes a assistência humanizada prestada pela equipe de enfermagem do setor de 

radioterapia. Resultados: Os conceitos atribuídos ao cuidado humanizado foram o 

respeito, a escuta e a singularidade com que os pacientes foram tratados pelos 

profissionais. Quanto aos fatores que facilitam a prática do cuidado humanizado, estes 

traduzem-se em meios como atenção, carinho, respeito, vínculo e a inclusão da família 

no ato de cuidar e, os fatores dificultadores foram a sobrecarga dos profissionais e a 
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falha na comunicação, contribuindo para condutas opostas dentro da equipe de 

radioterapia. Conclusão: Foi possível identificar os conceitos atribuídos ao cuidado 

humanizado bem como os fatores facilitadores e dificultadores deste cuidar. Sendo 

fundamental a utilização destes meios, pois contribuem para a prática da assistência de 

enfermagem mais humanizada. 

 

Descritores: Câncer; Radioterapia; Cuidado Humanizado; Enfermagem oncológica 

 

Abstract 

 

Descriptors 

 

 

          1 INTRODUÇÃO 

 

 Considerado um problema de saúde pública em virtude de sua magnitude 

epidemiológica, social e econômica, o câncer é uma doença crônica e o número de 

novos casos cresce a cada ano, sendo estimados para 2018/2019 cerca de 1,2 milhões no 

Brasil. Atualmente, são utilizadas diversas modalidades terapêuticas para o tratamento 

do câncer, entre estas destaca-se a radioterapia, que pode ser usada isoladamente ou em 

conjunto com a cirurgia e/ou quimioterapia, dependendo do estágio da doença e estado 

clínico do paciente (INCA, 2019).  

 Acerca dos tratamentos do câncer as formas de terapia podem ser local (cirurgia, 

radioterapia) ou sistêmica (quimioterapia). Neste sentido, a radioterapia é uma das 

grandes modalidade terapêuticas para o tratamento de neoplasias. Consiste no uso 

controlado de radiação ionizante, produzida por aparelhos ou emitida por radioisótopos 

naturais, capazes de destruir células neoplásicas. A radioterapia pode ser usada 

isoladamente ou em conjunto com a cirurgia ou quimioterapia, dependendo do critério 

médico que leva em conta a idade do paciente, estado clínico dentre outros fatores. Na 

verdade, poucas são as neoplasias malignas tratadas apenas com uma modalidade 

terapêutica (INCA, 2016; ARAÚJO, 2013). 

 

Além disso, a radioterapia também pode ser utilizada no controle de processos 

inflamatórios, assim como, a categoria paliativa que visa reduzir ou aliviar sintomas 

como dor, sangramento e compressão tumoral à órgãos vitais. Estima-se que 

aproximadamente 50% dos pacientes acometidos pelo câncer devem receber terapia de 

radiação. No entanto, essa modalidade de tratamento leva a complicações como a 

mucosite, xerostomia, alteração do paladar, radiodermites entre outras (DOTTA JH, 

2017; INCA, 2017).  

 Atualmente, com as descobertas da ciência, os investimentos aplicados em 

exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, modificou-se o panorama da doença, 

favorecendo a sobrevivência. Assim, a preocupação dos profissionais de saúde, que 



prestam assistência ao paciente com doença oncológica, tem se voltado para as questões 

de qualidade de vida, focando nas dimensões físicas, psicológicas e sociais (BECK, 

2017). 

 A humanização requer um processo reflexivo acerca dos valores e princípios que 

norteiam a prática profissional, além de tratamento e cuidado digno, solidário e 

acolhedor ao seu principal objetivo que é o paciente fragilizado. Alguns autores definem 

humanizar como um processo vivencial que permeia toda a atividade do local e das 

pessoas que ali trabalham, procurando não só realizar a técnica, mas também oferecer 

ao paciente o tratamento que merece como ser humano, dentro das circunstâncias 

peculiares nas quais se encontra (Medeiros, 2016). 

 Por meio da Portaria nº 881 de 2001 do Ministério da Saúde, a Secretaria de 

Assistência à Saúde criou o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH), cujo objetivo é aprimorar as relações entre os profissionais e os 

usuários do serviço de saúde, com o intuito de modificar o padrão da assistência 

prestada e proporcionar melhoria da qualidade e eficácia dos serviços de saúde 

(BRASIL, 2004). 

 A humanização nos serviços de saúde, se caracteriza como um processo 

contínuo e depende de uma reflexão diária da equipe sobre o cuidado. Além disso, é 

preciso olhar para o paciente na sua integralidade, não apenas para a doença em si. 

Conforme estudos anteriores, um bom vínculo estabelecido entre o paciente e a equipe 

de saúde, contribui positivamente na qualidade da terapêutica prestada. (BASTOS; 

ANDRADE e ANDRADE, 2017). 

O presente estudo teve como objetivo identificar o conceito de cuidado 

humanizado e os aspectos que contribuem e dificultam a humanização da assistência de 

enfermagem segundo a opinião de pacientes oncológicos submetidos ao tratamento de 

radioterapia. 

 

2 Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e com abordagem qualitativa. A 

pesquisa foi realizada no mês de abril de 2019 em um hospital do interior do Rio 

Grande do Sul, referência no tratamento de radioterapia. O estudo foi realizado com 

pacientes que estavam concluindo o tratamento de radioterapia e a amostra foi 

constituída por 14 pacientes de ambos os sexos, selecionados de acordo com os 

seguintes critérios: pacientes que estejam concluindo o tratamento de radioterapia 

isoladamente ou em conjunto com a cirurgia; aceitar participar da pesquisa mediante 

preenchimento e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os dados foram coletados após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade do Vale do Taquari (CEP-UNIVATES), sob parecer nº 

3.091.855 

A coleta de dados transcorreu através de questionário semi estruturado e 

entrevistas audiogravadas. O instrumento formulado foi dividido em duas partes: a 

primeira com dados de identificação (nome, faixa etária, escolaridade e sexo); a segunda 

parte com questões norteadoras: o que você entende por cuidado humanizado? Durante 

seu tratamento radioterápico, você identifica algum cuidado humanizado,quais?. Quais 



são os fatores que dificultam ou impedem a prestação de cuidados humanizados? Quais 

são os fatores que facilitam o cuidado humanizado? Você considera importante a prática 

do cuidado humanizado? 

Primeiramente, foi realizada a transcrição literal das entrevistas, para ter uma 

compreensão geral do material coletado. Posteriormente, a análise dos dados transcorreu 

de forma qualitativa, segundo Minayo. Trata-se de uma técnica para análise de pesquisa 

social na área da saúde, enfatizando-se saúde-doença como um fenômeno que rompe os 

contornos biológicos e reconhece a união indissolúvel entre corpo e mente. 

Através da análise de dados, emergiram três categorias temáticas: a) 

Conceituando o cuidado humanizado; b) Fatores que dificultam o cuidado humanizado; 

Fatores que facilitam o cuidado humanizado. 

 

3 Resultados e Discussão 

Categoria 1. Conceituando o cuidado humanizado 

 

Nessa categoria, procurou-se analisar os discursos dos pacientes no que diz 

respeito ao termo cuidado humanizado.  

Segundo Medeiros (2016), o cuidado humanizado considera a importância de 

resgatar as singularidades e complexidades dos pacientes - os quais são seres humanos 

únicos e necessitam serem atendidos nas suas multidimensionalidades, enxergando além 

do modelo biomédico voltado para o processo saúde-doença. Conforme evidenciado nas 

falas abaixo: 

 

 

“[...] eu acredito assim que cada pessoa ela é um corpo, mas apesar de ser um 

corpo que de repente tá doente, é um corpo que tem sentimentos, tem medos e cuidado 

humanizado seria você tratar a doença, mas pensar também na pessoa que tá por trás 

disso [...]”. (Esmeralda) 

 

 

“[...] eu acho que cuidado humanizado é ter carinho, não tratar simplesmente 

como mais um paciente, cada um é único [...] (Turmalina) 

 

 

“[...] é tratar o paciente com respeito, escutar o paciente. Isso tudo faz parte de 

um cuidado humanizado [...]” (Rubi) 

 

 

Assim, humanizar a assistência envolve respeitar a individualidade do ser 

humano e construir um espaço concreto nas instituições de saúde,  que legitime o 

humano das pessoas envolvidas. Deste modo, para cuidar de forma humanizada, o 

profissional de saúde, principalmente o enfermeiro, que presta cuidados mais próximos 

ao paciente, deve ser capaz de entender a si mesmo e ao outro, ampliando esse 

conhecimento na forma de ação e tomada de consciência dos valores e princípios que 



norteiam essa ação. Nesse contexto, respeitar o paciente é componente primordial no 

tocante de cuidados humanizados PISSINI, 2011). Corroborando com o autor, segue a 

fala abaixo. 

 

“[...] Cuidado humanizado é o profissional tratar o paciente com respeito, de 

forma individual sempre, pensando que cada pessoa tem um jeito diferente de ser (Jade) 

 

 

Cuidar de forma humanizada, como evidenciado nos discursos, envolve agir 

segundo os princípios bioéticos. E, quando a equipe pratica, ela respeita o paciente. 

Entende que respeitar é ouvir o outro, ser atenciosa, considerar a individualidade e 

subjetividade do Ser humano e tratá-lo com deferência (ISSI, 2012). 

 

Categoria 2. Fatores que dificultam a assistência de enfermagem 

humanizada 

 

Nessa categoria, procurou-se identificar os fatores que limitavam o cuidado 

humanizado dos pacientes oncológicos pela equipe de enfermagem. Dessa forma, 

evidenciou-se algumas das principais limitações a sobrecarga de trabalho dos 

profissionais e a falha na comunicação entre a equipe. 

 

“[...] Eu acho que se o profissional tivesse mais tempo pra conversar, explicar 

tudo certinho pra gente, sabe, a gente ia entender melhor as orientações e tirar as 

dúvidas que ainda ficaram [...]” (Turmalina). 

 

“[...] Pra mim, o que dificultou no começo foi que cada um me dizia uma coisa 

diferente, uns mandavam eu cuidar da pele hidratando e, outros diziam que não 

precisava passar nada, aí isso eu achei ruim [...]” (Jade). 

 

Ao estabelecer um diálogo com o paciente, o profissional de enfermagem é 

convidado a ouvir com cordialidade as necessidades deste, dando liberdade para ele 

fazer seus questionamentos, proporcionando bem-estar ao perceber que alguém se 

preocupa com sua condição frágil devido a doença ou então pelas consequências do 

tratamento (ISSI, 2012). 

Nesse sentido, é fundamental estabelecer aspectos comunicacionais entre os 

profissionais da equipe e o paciente, gerando satisfação e um cuidado efetivo, acolhendo 

o ser doente como pessoa que tem necessidade de expressar suas angústias, medos, 

dúvidas, principalmente no que concerne a sua condição de ser passivo, imposta pela 

doença (ISSI, 2012). 

 

“[...] No meu entendimento acho que é a falta de tempo mesmo, passar só uma 

vez na consulta da enfermeira é pouco, por mais que a gente pergunta, sempre fica 

alguma dúvida, mas entendo que ela sempre tem muita coisa para fazer [...]” (Ametista). 

 



Tão importante quanto orientar corretamente o paciente é saber ouví-lo. Assim, 

o paciente deve ser considerado como um ser ativo que tem poder de escolha. Sendo 

imprescindível escutá-lo para que as decisões sejam tomadas em conjunto, se faz 

necessário tratá-lo como ser humano com necessidades e desejos, opiniões e 

pensamentos, que devem ser respeitados acima de tudo  (MEDEIROS, 2016). 

 

 

Categoria 3. Fatores facilitadores da assistência de enfermagem 

humanizada 

 

 

Não só de limites se configura a assistência de enfermagem humanizada ao 

paciente oncológico submetido ao tratamento de radioterapia. Os aspectos facilitadores 

também estão presentes nos discursos destes pacientes. Assim, um fator significativo 

que emergiu do conteúdo das entrevistas foi o carinho e atenção com que os 

profissionais da enfermagem prestam o cuidado, bem como o vínculo firmado com os 

pacientes. 

 

“[...] No meu entendimento, eu acho que o fato de eles nos tratar com atenção e 

sempre com carinho, isso acaba ajudando a gente a se sentir melhor, ajuda a dar forças 

pra continuar vindo mesmo quando me sinto desanimada  (Ágata). 

 

Um estudo realizado demonstrou que entre os cuidados prestados ao paciente 

oncológico, um toque ou um gesto de carinho pode contribuir para o paciente valorizar, 

dentro de suas possibilidades, pequenas atitudes que podem levá-lo a sorrir, a seguir em 

frente, e sobretudo, propiciar bem-estar e melhor qualidade em seu padrão de vida 

(GARGIULO, Cinthia Aquino et al,.  2007). 

 

“[...] O que facilita é quando as enfermeiras já conhecem a gente, chama a gente 

pelo nome, pergunta como tá [...]” (Rubi). 

 

A importância de receber uma assistência mais humanizada através do ato de ser 

chamado pelo seu próprio nome, é visível no discurso de Rubi, pois ainda é muito 

comum os profissionais de saúde estabelecerem um relacionamento com a patologia e 

não com o paciente quando se referem a ele como doença ou número do quarto. Para 

extinguir esta visão hospitalocêntrica, é fundamental que os profissionais de saúde 

desenvolvam uma visão mais integral do paciente para evitar fragmentação do “Ser 

Doente”, especialmente quando se refere ao paciente oncológico que por sua vez já se 

encontra fragilizado (CAMON, 2003).  

 

É de suma importância que sentimentos de confiança e amizade sejam 

suscitados nos pacientes oncológicos a fim de reduzir a angústia e o estresse 

desencadeados pela realidade da doença. Além disso, a preocupação com o bem-estar e 

o atendimento às principais necessidades do ser humano aliada às estratégias e ações 



técnico científicas e ao cuidado afetivo e emocional, formam um cuidado mais 

humanizado (MEDEIROS, 2016). 

Entretanto, para outra entrevistada, o vínculo de confiança e amizade não deve 

ser firmado apenas entre os profissionais da enfermagem e o paciente, mas também se 

estender até seus familiares, objetivando melhor compreensão e realização das 

orientações principalmente acerca dos cuidados para com a pele irradiada e efeitos 

tóxicos do tratamento radioterápico. 

 

“[...] Acredito que seja muito importante deixar nosso familiar entrar junto na 

consulta com a enfermeira, porque às vezes a gente tá com a cabeça confusa e não 

entende tudo o que ela diz [...]”(Citrino). 

 

Uma das principais metas de uma assistência de enfermagem humanizada deve 

ser centrada na família, uma vez que esta é considerada a unidade primária do cuidado, 

bem como peças-chave capazes de auxiliar todo o processo que envolve este cuidar. A 

inclusão da família na perspectiva do cuidado não desconsidera toda a sistematização 

construída até o momento, mas a amplia e capacita a equipe de enfermagem para 

entender melhor o paciente de forma integral e a prestar uma assistência que ultrapasse 

as barreiras do atendimento tecnicista (COLETTI; ROCHA, 2004). 

 

“[...] Pra mim o que facilita é a boa relação que tenho com todos da equipe da 

radioterapia, se preciso de alguma coisa eles sempre me ajudam [...]” (Ágata). 

 

Faz-se necessário que o profissional estabeleça vínculos favoráveis com o 

paciente, assim como com seu familiar de modo a contribuir para melhor adesão do 

tratamento e orientações de cuidado. Nesse sentido, a firmação de parcerias e momentos 

de diálogo são características da assistência humanizada (BASTOS; ANDRADE e 

ANDRADE, 2017). 

 

 

 

 Conclusão: 

 Através da presente pesquisa foi possível identificar os conceitos atribuídos 

pelos pacientes a temática do cuidado humanizado, bem como os fatores que 

contribuem e dificultam a prestação desta assistência humanizada. 

 Para estes pacientes, os conceitos atribuídos aos cuidado humanizado 

basicamente se traduz em ser tratado com respeito, de forma singular e também ser 

ouvido pelo profissional.  

 Quanto aos fatores que dificultam a prestação dos cuidados humanizados, 

destacaram-se a falha na comunicação entre os profissionais, culminando em condutas 

opostas, assim como a sobrecarga de trabalho dos profissionais que culminam em 

menos tempo disponível para sanar as dúvidas que o próprio diagnóstico e tratamento 

geram. Isso também se explica pelo fato da doença oncológica também causar 

ansiedade, angústia e estresse ao paciente e familiar. 



Quanto aos fatores relatados pelos entrevistados, estes se traduzem em meios 

utilizados para facilitar a prática do cuidado humanizado pela equipe de enfermagem 

como a atenção, o carinho, o respeito, formação de vínculos e a inclusão da família no 

ato do cuidar. 

Esse vínculo contribui para humanizar a assistência prestada, pois permite que o 

profissional transcenda o aspecto físico do câncer, prestando cuidados que entendam o 

paciente como ser humano. Com isso há uma melhor adesão ao tratamento e ações 

preventivas aos efeitos tóxicos da radioterapia. 

Frente a esse contexto, é fundamental a utilização pela enfermagem de meios 

que contribuam para a prestação de um cuidado mais humanizado. 
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