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RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) carrega em suas entranhas os princípios e diretrizes daquilo que poderia ser a grande política de humanização da 
assistência à saúde no país, garantindo acesso universal, gratuito e integral, retirando o caráter de mendicância e transformando a saúde em 
direito. Contudo, as filas enormes, inúmeras e cotidianas nas portas dos serviços de saúde mostram a distância da proposta humanizadora do SUS 
e a realidade de saúde no país. Frente às necessidades do cliente, profissional e gestor insere-se a educação em saúde realizada pelo enfermeiro, 
estimulando a humanização por meio de reflexão sobre o assunto Objetivo: Descrever sobre a dinâmica por meio de roda de conversa dos alunos 
de Enfermagem da Estácio Castanhal com os profissionais de saúde da Unidade Básica de Bonito. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo 
de abordagem descritiva baseado em um relato de experiência vivenciado por graduandos de enfermagem do projeto de extensão Educação em 
Saúde no Munícipio de Bonito da Faculdade Estácio Castanhal, realizado em março de 2019, onde foi realizado roda de conversa com doze 
profissionais da saúde compreendidos entre médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente administrativo e agentes comunitários, sendo 
abordado a temática Humanização no serviço de saúde por meio de duas perguntas: O que é humanização no serviço de saúde? Como você 
aplica a humanização no seu dia a dia? Resultados: Observou-se que na primeira pergunta todos compreenderam e tiveram a resposta unanime 
de que humanização envolve: ética, comunicação, atendimento, estrutura física, enquanto que na segunda pergunta tiveram uns que informaram 
colocar em prática a humanização, outros informaram ter dificuldades em aplicar diante das dificuldades vivenciadas como falta de comunicação 
entre os profissionais, gestor e usuários, bem como a falta de recursos e acesso aos serviços. O ambiente proposto entre os acadêmicos e os 
profissionais gerou reflexão por parte dos profissionais na forma do atendimento e para os alunos a reflexão da teoria da política de humanização 
e a realidade. Conclusão: Em suma, percebeu-se a importância da roda de conversa sobre humanização no serviço de saúde como fonte de troca 
de informações entre os profissionais com suas experiências e os acadêmicos com as informações, beneficiando não somente o a equipe 
multiprofissional, mas na formação acadêmica dos alunos de Enfermagem.
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