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Introdução: Acirram-se atualmente as discussões em torno dos direitos humanos no
campo da saúde pública. Deve-se aqui entender por saúde o bem-estar biopsicossocial,
um processo que supera o critério de ausência de doença e classificações nosológicas.
Mais do que fruto da melhoria das condições sociais, a saúde constitui-se em um
direito humano fundamental legalmente assegurado desde a Constituição Federal. As
Leis Orgânicas n.º 8080/90 e nº 8.142/90 criaram o Sistema Único de Saúde (SUS) a
fim de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população
brasileira, tornando obrigatório o atendimento público e proibida qualquer cobrança de
dinheiro.  Objetivo: O presente estudo tem por objetivo discutir temáticas correlatas à
saúde, tais como ética e humanização, tomando-se como referência as novas
tendências paradigmáticas no campo do atendimento público de saúde. Enumeram-se
os usos dos referidos termos, viabilizando uma análise do contexto em que se
configuram no SUS.  Metodologia: Para exploração das referidas temáticas utilizou-se
como método de investigação a pesquisa bibliográfica. Nesta foram considerados
artigos publicados em revistas com qualis disponíveis na base de dados Scielo, bem
como livros técnicos sobre o tema. Resultados: No atendimento público de saúde, ética
pode ser entendida como prescrição de condutas profissionais, isto é, morada que
abriga o profissional e orienta a sua prática. Ainda nesse atendimento, pode também
ser entendida como atitude de preocupação com as questões que envolvem a qualidade
de vida e o respeito à dignidade, aglutinado o atributo filosófico à práxis profissional.
A humanização, por sua vez, considera a singularidade da pessoa humana,
proporcionando condições para que o sujeito exerça sua autonomia com dignidade. As
preocupações éticas com o atendimento público de saúde compreendem (a) atenção e
respeito no atendimento ao usuário; (b) tratamento pelo nome e não códigos; (c)
resguardo das informações confidenciais, desde que não acarrete risco à pessoa ou
terceiros; (d) identificação dos responsáveis pela assistência; (e) prestação de
informações objetivas e esclarecedoras sobre o diagnóstico, exames e procedimentos
terapêuticos; (f) oportunidade do usuário exercer sua autonomia, aceitando ou
recusando, de forma voluntária e esclarecida, o que lhe é proposto pelos profissionais.
No entanto, a formação do profissional ainda pautada no tecnicismo, a adoção de
estruturas relacionais caracterizadas na vinculação despersonalizada e individualista e
a precariedade do sistema de saúde constituem-se em um modelo perverso que
deteriora a humanização nos atendimentos. Conclusão: A promoção da autonomia e
dignidade humana passa pela efetivação de políticas públicas de saúde que priorizem a
participação da população nas decisões e institua programas educacionais focados na
humanização. Políticas fundamentadas na ética kantiana, tendo o homem como sujeito
da ação e não simples instrumento das forças sociais.
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