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RESUMO 
 
Cuidado e humanização têm sido alvo de grande interesse na área da saúde e 

na enfermagem, pois se constitui em uma atividade que lida com o ser humano 

em situações de vulnerabilidade, assim ele passa a ser assistido em sua 

integralidade e subjetividade. Trata-se de uma ação que descreve os cuidados 

dispensados pelas acadêmicas do Curso de Enfermagem da URI Campus de 

Santiago, durante o estágio Supervisionado I em uma unidade de internação do 

Hospital de Caridade de Santiago. O estágio ocorreu no período de março a julho 

de 2014 em âmbito hospitalar e foi marcado pelo cuidado humanizado a uma 

paciente fora de possibilidades terapêuticas, proporcionando bem-estar físico e 

emocional à paciente e familiares. Os cuidados realizados foram a prevenção de 

agravos, alívio do sofrimento e fatores estressantes, além de suporte familiar 

para o processo de morrer, tendo por princípios norteadores a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem. Ao término da experiência, foi possível entender 

a importância de respeitar o processo de morrer e perceber que ser humano em 

sentido integral denota a empatia e solidariedade com o próximo.  
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