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INTRODUÇÃO: O cuidado humanizado tem sido discutido atualmente nas disciplinas do Curso de 
Graduação em Enfermagem. A finalidade da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 
do SUS (HumanizaSUS) foi a de efetivar as diretrizes do SUS e mobilizar trabalhadores com os 
princípios da humanização, que se faz fundamental para o ambiente de alta tecnologia, estresse e 
sensibilização da UTI (BRASIL, 2009). OBJETIVO: Identificar a partir de uma revisão integrativa da 
literatura o significado do cuidado humanizado nas UTIs e as possíveis dificuldades na sua 
implantação .MATERIAIS E MÉTODOS: Revisão integrativa (COOPER, 1989) com a questão 
norteadora: qual o significado cuidado humanizado e o que dificulta, nas Unidades de Terapia 
Intensiva, a prática deste pela equipe de enfermagem. A busca dos artigos em periódicos brasileiros, 
no período de 2000 a 2009, ocorreu na base de dados LILACS com os descritores: humanização da 
assistência, unidade de terapia intensiva. Instrumento de coleta de dados foi elaborado e realizada a 
análise descritiva. RESULTADOS E CONCLUSÕES: Foram identificados oito artigos que sinalizam o 
reconhecimento do significado de cuidado humanizado em termos teóricos pelos profissionais de 
enfermagem. Apesar de preconizado, encontra dificuldades para ocorrer de forma plena nas UTIs. As 
principais dificuldades descritas para sua implantação são: ambiente altamente tecnológico, 
predomínio do cuidado técnico, rotinas de cuidado pouco flexíveis, sobrecarga de trabalho dos 
profissionais de enfermagem. Acredita-se que o compromisso para com a efetivação do cuidado 
humanizado seja do profissional e da instituição. Para isso, é fundamental que o profissional seja 
ativo nessa busca, já que as mudanças só acontecem através da ação humana individual.    

  




