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Desde o nascimento do homem, o cuidado a ele é uma forma de proteção e sustentação
que o possibilita crescer saudável física e emocionalmente. A humanização no cuidado
mostra que além de cuidar, precisamos compreender os aspectos que integram o ser
humano em relação aos outros e ao meio onde vive, para que assim possamos refletir a
maneira como esse indivíduo se expressa e se relaciona com o mundo, para então
podermos prestar um atendimento humanizado, refletindo nossa preocupação em
sustentar a assistência em saúde como um todo. No tocante ao tema apresentado, esse
trabalho de intervenção foi direcionado pela preceptoria da Universidade no campo de
um CTI pós-operatório de um hospital de grande porte em BH, MG Objetivo: Este
trabalho de intervenção teve por objetivo a reflexão da Humanização no cuidado dos
profissionais de Enfermagem de um CTI pós- operatório em um hospital de grande
porte em BH, MG, por três acadêmicas de Enfermagem da Universidade salgado de
Oliveira. Metodologia: Para chamarmos a atenção dos colaboradores para o tema
HUMANIZAÇÃO, foi necessário acompanhá-los durante seus procedimentos e
interagir com os mesmos levando a uma reflexão do que é Humanização em
Enfermagem. Durante o exposto, pedimos autorização para registrar por meio de fotos
as condutas prestadas. Com as fotos em mãos, pensamos em uma forma de intervenção
que levasse a uma profunda reflexão. Desse modo elaboramos um vídeo com as fotos
dos mesmos, pautado de frases de humanização e música. Assim, escolhemos um dia
para reunir todos os colaboradores para prestar uma homenagem e mostrar o quanto a
humanização em seu trabalho é importante. Foi organizado uma sala com o tema
cinema, além de lanche e dinâmica feita com os profissionais. Resultados: O trabalho
foi de grande importância pois nos proporcionou conhecer e interagir com os
profissionais que lidam com a intensidade do centro terapêutico que trabalham, além de
observar o cuidado e a humanização e, sobretudo a relevância do assunto por eles.
Concluímos ao final da homenagem que foi um momento de grande valia para os
mesmos, pois, se reconheceram nas fotos e foi despertado nos colaboradores o crivo da
essência do cuidado humanizado.
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