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Introdução e objetivos: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destina-se a pessoas em estado grave de 
saúde, requer tecnologias, gestão do cuidado e atenção humanizada. Entretanto, devido a queixas de 
desumanização o Ministério da Saúde lançou, em 2001, o Programa Nacional de Humanização da 
Assistência Hospitalar que visa criar uma cultura de humanização. Contudo, mesmo a adesão ao 
Programa não garante que a Humanização ocorra. Esta pesquisa objetiva sistematizar estudos sobre a 
humanização em UTI. 
 
Material e Métodos: Estudo qualitativo, de revisão sistemática. Utilizado estudos nas bases Scielo e 
Medline, indexados de 1990 a 2015, com os descritores: ‘humanização’ e ‘unidades de terapia intensiva’. 
Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis, online, na íntegra, que faziam referência à 
humanização em UTI. E de exclusão, os artigos de revisão bibliográfica. O ano de 1990 foi considerado 
por deflagrar a implantação do SUS no país. A coleta de dados perfez 37 artigos. Após aplicação dos 
critérios permaneceram 21 artigos. 
 
Resultado e Discussão: Foram analisados 21 artigos. Observa-se que de 1990 até 1995 não houve artigos 
publicados, já de 2006 a 2010 foram 10. A humanização é um discurso não efetivado, quando se valoriza 
a técnica em detrimento de ações mecânicas e centradas em tarefas. Assim, apontam a humanização no 
processo de trabalho e na relação com usuários e familiares, de não coisificação do humano. Do humano 
não como objeto do cuidado ou como objeto no trabalho, mas como atores neste processo com direito a 
igual consideração e respeito conforme os elementos essenciais a Humanização em saúde.  
 
 
Conclusão: A humanização em UTI é um desafio e a Enfermagem é uma das áreas que se ocupa com esta 
prática. Envolve o processo de trabalho, questões de bioéticas e a vida em si. Vários são os atores 
producentes e que há interferentes na sua produção. Ainda, este estudo não esgota a questão que abre 
possibilidades para outras investigações sobre humanização na UTI. 


