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No ato de humanizar esta implicada a total valorização do ser humano, numa ação que
inspira absoluto respeito pela individualidade e autonomia da pessoa humana. Tanto
é o ato de aquele que estende sua mão, como o profissional de saúde, como também o
doente, que em estado de vulnerabilidade esta sofrendo. A Espiritualidade abre o
caminho para a Humanização no processo do cuidar, a partir de instrumentais teóricos
que fazem parte do estudo estrutural do ser humano. Faz-se referencia as ciências de
psicologia, sociologia, filosofia, bioética, teologia, etc. Em principio a espiritualidade
transforma-se numa ação solidaria que produz entre outras possibilidades de valores,
um evento de interação com o meio envolvente, uma linguagem ética que fortaleze
uma das mais importantes ferramentas para o bem cuidar, que é a comunicação. Pela
pedagogia experiencial da Espiritualidade oferecida aos profissionais de enfermagem
espera-se a superação dos muros da dor e do sofrimento nas pessoas doentes.
Simplesmente por um sorriso, o num aperto de mão, o talvez só pela atitude de
presença silenciosa que contenha um tom todo afetivo. Entende-se que uma ação
humanizada deve ser devidamente preparada, em vista disto propõe-se investimento
na capacitação dos profissionais, tanto no plano científico como no humano. Pois, a
Tecnologia deve ajudar com seu poder qualitativo alcançando sua melhor ação para o
cuidado dos pacientes, mas, não pode se tornar o objetivo final. José Eduardo de
Siqueira nos comunica que, lamentavelmente, cultivamos o modelo educacional
cativo de parâmetros como eficácia, rentabilidade econômica, esmero na formação
técnica, e subestimamos a educação em valores éticos. A dimensão espiritual da
pessoa humana é de valor inigualável e insubstituível sumamente importante no
encontro com o sentido de sua vida. Que passa indefectivelmente por o sofrimento e
a dor, realidades e que bem direcionadas podem se transformar em ação libertadora.
Desse modo o profissional da saúde é o protagonista da humanização no ambiente
hospitalar. Não basta para o profissional de saúde ser ético, pois isto é práxis da sua
responsabilidade. Mas, deve agir com generosidade, animosidade e disponibilidade,
elementos de cunho humanitário entre outros, junto com Bioética e a Espiritualidade
sustentam o cuidar da vida.
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