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POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH) APLICADA AOS 

SERVIÇOS HOSPITALARES: revisão de literatura e análise das 

estratégias utilizadas para efetivação da humanização nos hospitais 

vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com ênfase na atuação de 

Grupos de Trabalho em Humanização (GTH) 

 
RESUMO 
O objetivo deste estudo é traçar, em um primeiro momento, brevemente, 
aspectos conceituais e de historicidade normativa sobre a Política Nacional de 
Humanização (PNH), desde seu surgimento até os dias atuais, utilizando, para 
tanto, a pesquisa qualitativa, trabalhando a problemática meramente sob o 
ponto de vista do estado da arte. Agregado ao aspecto teórico-conceitual 
pretende-se pontuar, objetivamente, críticas às estratégias até agora existentes 
nos hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), para que se 
responda à problemática: tais práticas trazem efetividade aos serviços 
hospitalares no Brasil? E, nesse passo, a hipótese a ser perseguida situa-se no 
âmbito afirmativo, enfatizando-se a atuação dos Grupos de Trabalho em 
Humanização (GTH) como motores da concretização da referida política no 
Brasil. 
 
Palavras-chave: Política Nacional de Humanização; Serviços Hospitalares; 
Sistema Único de Saúde; Estratégias, Efetividade; Grupos de Trabalho em 
Humanização. 
 

INTRODUÇÃO 
Afinal, o que é a Política Nacional de Humanização (PNH)1? Como ela 

afeta os prestadores e os recebedores dos serviços de saúde no país? Ela é 

realmente efetivada junto aos hospitais que possuem o “dever” de coloca-la em 

prática ou trata-se, meramente, de uma promessa não cumprida pelo Estado? 

O presente estudo objetiva trabalhar os aspectos teóricos (estado da 

arte) em relação às ações estatais criadas em torno do movimento para 

“humanizar” o burocrático sistema de saúde brasileiro, realizando uma análise 

crítica quanto à concretização de tal política, ao longo dos anos, pelos 

prestadores de serviço de saúde dos hospitais vinculados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS)2.  

Ressalta-se, em um primeiro momento, o surgimento da preocupação do 

Estado com a saúde como direito fundamental social, mostrando-se, 

 
1 A partir desse momento, usar-se-á, no texto, apenas a sigla referente ao instituto citado, qual 
seja, “PNH”. 
2 Da mesma forma que anteriormente, a partir desse momento, usar-se-á, no texto, apenas a 
sigla referente ao instituto citado, qual seja, “SUS”. 
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pormenorizadamente, as bases constitucionais e legais do nascimento do SUS 

e, posteriormente, da PNH, como condição de possibilidade de um bom 

andamento desse sistema que é considerado, mundialmente, referência de 

democratização dos direitos sociais. 

Em 2013, a Organização das Nações Unidas (ONU), através do Banco 

Mundial, apresentou um relatório avaliativo sobre o SUS, destacando, 

principalmente, seus aspectos positivos, apesar do contrabalanço em relação 

ao não cumprimento de todas as metas programadas3.  

Em um segundo momento, já se encaminhando para o final do estudo, 

apresentam-se posicionamentos teóricos do atual “estado da arte” sobre a 

PNH, não tendo como eximir-se de conectá-los à análise sobre o momento 

atual de eficácia social de tal programa junto aos hospitais prestadores do 

SUS. Para tanto, tenta-se responder ao seguinte questionamento: As 

estratégias até o momento aplicadas pelos profissionais da saúde dos hospitais 

vinculados ao SUS para cumprir PNH são realmente efetivas?  

Nesse viés, mesmo com considerações críticas do autor a respeito das 

estratégias até o tempo presente usadas nos hospitais, a hipótese que resulta 

da pesquisa é positiva, fundamentando-se na atuação contínua e 

interdisciplinar dos Grupos de Trabalho em Humanização (GTH)4 como 

motores da concretização da PNH no Brasil. 

Assim, a ideia do estudo, certamente, não está em sedimentar qualquer 

ponto a respeito da PNH – até porque o tema não é pacífico entre os teóricos 

pesquisados na área - e sim, provocar o debate a respeito das estratégias para 

que a humanização seja conhecida e implementada de forma eficiente. 

 
3 Justifica-se tal afirmação pelas palavras contidas no citado relatório: “Vários estudos sobre a 
mortalidade por causas evitáveis no Brasil sugerem que o SUS teve um papel importante na 
melhoria dos resultados, demonstrando que esse indicador caiu significativamente, enquanto a 
taxa de mortalidade por outras causas permaneceu estável ou aumentou. Esse bom resultado 
provavelmente deveu-se, pelo menos em parte, a melhoras na cobertura e na qualidade do 
sistema de saúde. Ao examinar o impacto do sistema de saúde nos resultados de saúde, as 
avaliações da Estratégia de Saúde da Família desvendam outra peça do quebra-cabeça. 
Estudos recentes constataram que a implementação da Estratégia de Saúde da Família estava 
associada a reduções significativas na mortalidade infantil, na incidência de diarreia entre 
crianças, na internação por doenças cardiovasculares e em infecções respiratórias agudas, no 
período entre 1990 e 2002. Outro estudo informa que o impacto é notavelmente heterogêneo, 
com reduções amplas e consideráveis na mortalidade infantil no Norte e no Nordeste e impacto 
pouco significativo em outras regiões do País.” (GRAGNOLATI; LINDELOW; COUTTOLENC, 
2013, p. 9-10). 
4 Identicamente às notas anteriores (1 e 2), a partir desse momento, usar-se-á, no texto, 
apenas a sigla referente ao instituto citado, qual seja, “GTH”. 
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1 METODOLOGIA 

Para a concretização da pesquisa utilizou-se o método de revisão 

sistemática da literatura. Do ponto de vista da natureza da pesquisa, trata-se 

de pesquisa básica5, descritiva e documental e, quanto ao objeto, possui 

natureza qualitativa6 e, quanto aos objetivos, exploratória7. Segundo Lakatos e 

Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica é tornada pública em relação ao tema 

do estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, livros, entre outros. 

Sua função é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 

abordado sobre este assunto.  No caso da delimitação desta pesquisa, foram 

apenas selecionados livros, artigos científicos e legislação envolvida. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o artigo constitui-se de 

uma pesquisa bibliográfica interdisciplinar, elaborada a partir de material já 

publicado, tendo sido desenvolvida utilizando periódicos nacionais da área da 

Saúde e nas legislações sobre a PNH no Brasil. Buscando uma maior 

quantidade de textos para análise, foi escolhido o prazo de publicação de 10 

(dez) anos, tendo sido realizada a busca e selecionados artigos entre os anos 

de 2008 a 2017. Da mesma forma, após teste com várias bases de dados, foi 

escolhida a base do SciELO8, por conter a maior quantidade de artigos 

disponíveis. Outras bases apresentaram base semelhante, com a maioria dos 

artigos em duplicidade com o SciELO, em menor quantidade. Foram feitos 

testes em bases internacionais, porém como o enfoque foi dado na PNH, não 

foi encontrada menção em artigos de outros países. 

A busca - e seleção - dos artigos foi realizada na data de 12 de outubro 

de 2017 através de três buscas distintas no SciELO. Utilizando os descritores 

“humanização e saúde”, foram encontrados 732 (setecentos e trinta e dois) 

 
5 Eis que objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, porém, sem 
aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais, gerais, que interessam a 
todos. 
6 A pesquisa é teórica, bibliográfica e feita sob o ponto de vista do pesquisador, exigindo 
interpretação. 
7 Envolve levantamento bibliográfico e análise do material contrastado com a experiência da 
autora em alguns casos dos quais participou. 
8 A base de dados pode ser encontrada no endereço: http://www.scielo.org/php/index.php. O 
SciELO é uma biblioteca digital que foi criada pela fusão entre a Fundação de Amparo à 
Pesquisa de São Paulo (FAPESP) e a base de dados Bireme. Posteriormente, no ano de 2002, 
o projeto SciELO foi apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e se tornou uma das mais importantes fontes de pesquisa na área da 
saúde e humanidades da América Latina.. 
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artigos. Com os descritores “humanização e hospital” foram encontrados 239 

(duzentos e trinta e nove) artigos. Por fim, utilizando a busca “HumanizaSUS”9, 

sem limite de ano de publicação (devido a baixa quantidade de artigos no total), 

foram encontrados 17 (dezessete) resultados. 

A partir dos resultados encontrados, foi realizada a leitura do “título” de 

todos os artigos, procurando aqueles que mencionassem ou aparentassem 

tratar do tema da humanização nos hospitais, da PNH e de redes de 

humanização. Como critérios de exclusão foram utilizados: a fuga temática (por 

exemplo, “não trata de humanização”), o enfoque em atividades específicas 

(por exemplo, “parto humanizado”), em profissões específicas (a exemplo da 

humanização da enfermagem) e humanização em contextos fora do hospital (a 

exemplo da humanização na atenção básica). Utilizados os critérios de 

exclusão, foram selecionados 90 (noventa) artigos para leitura do resumo. 

Esses, especificamente, passaram por revisão utilizando critérios de exclusão 

de repetição (mesmo artigo em português e inglês) e de resenha de livro, 

dissertação ou tese, que também foram excluídos. Com isso, chegou-se ao 

número de 66 (sessenta e seis) artigos, que foram tabulados para leitura de 

resumo. Realizada a leitura dos resumos, utilizando os mesmos critérios de 

exclusão das etapas anteriores, foram selecionados, finalmente, 37 (trinta e 

sete) artigos para leitura completa e análise.  

Tendo em vista que o capítulo apresentado trata-se de revisão de 

literatura, importa trazer a tabela informativa10 a respeito da pesquisa: 

 

Nº Ano de 
publicação 

Área de 
conhecimento 

Título (em português) Tipo de Estudo 

1 2008 Saúde e 
Sociedade 

Humanização e ambiente de 
trabalho na visão de profissionais da 

saúde 

Pesquisa original 

2 2009 Psicologia Humanização e controle social: o 
psicólogo como ouvidor hospitalar 

Ensaio/Revisão 

3 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Humanização das práticas de 
saúde: transversalizar em defesa da 

vida 

Ensaio 

4 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

A Política Nacional de Humanização 
como política que se faz no 

processo de trabalho em saúde 

Ensaio 

 
9 Misto de rede social e blog coletivo, a rede HumanizaSUS foi criada em 2008 como estratégia 
da política nacional de humanização, servindo de ponto de encontro e multiplicador das ações 
do SUS. Ver mais em <http://redehumanizasus.net> 
10 A tabela foi elaborada pelo autor da pesquisa quando efetuou a análise e filtragem dos 
artigos científicos e objetiva tão-só auxiliar o leitor na busca pelos referenciais utilizados como 
fonte bibliográfica, considerando o tipo de estudo de natureza meramente teórica. 



6 
 

5 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Os coletivos da Política Nacional de 
Humanização (PNH): a cogestão em 

ato 

Ensaio 

6 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

A rede como estratégia 
metodológica da Política Nacional 
de Humanização: a experiência de 

um hospital universitário 

Relato de 
experiência 

7 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

A fraternidade em questão: um olhar 
psicossociológico sobre o cuidado e 

a "humanização" das práticas de 
saúde 

Ensaio 

8 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Política Nacional de Humanização 
como aposta na produção coletiva 
de mudanças nos modos de gerir e 

cuidar 

Ensaio 

9 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Um seminário dispositivo: a 
humanização do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em debate 

Relato de 
experiência/ensaio 

10 2009 Comunicação, 
Saúde, Educação 

O conceito de humanização na 
Política Nacional de Humanização 

(PNH) 

Ensaio 

11 2009 Educação Médica Humanização: a essência da ação 
técnica e ética nas práticas de 

saúde 

Ensaio 

12 2010 Saúde Coletiva O grupo de trabalho de 
humanização e a humanização da 

assistência hospitalar: percepção de 
usuários, profissionais e gestores 

Pesquisa original 

13 2010 Ciência e Saúde 
Coletiva 

Humanização das práticas do 
profissional de saúde - contribuições 

para reflexão 

Revisão sistemática 

14 2010 Saúde Pública Humanização e voluntariado: estudo 
qualitativo em hospitais públicos 

Pesquisa original 

15 2011 Enfermagem Cuidar e humanizar: relações e 
significados 

Revisão 

16 2011 Psicologia e 
Sociedade 

O psicólogo no processo de 
intervenção da política nacional de 

humanização 

Relato de 
experiência 

17 2011 Ciência e Saúde 
Coletiva 

Cinco anos da política nacional de 
humanização: trajetória de uma 

política pública 

Ensaio 

18 2012 Saúde e 
Sociedade 

Caminhos da Humanização 
Hospitalar em Manaus: os 

trabalhadores na roda 

Relato de 
experiência/Pesquisa 

19 2012 Saúde Coletiva Humanização e loucura, em 
busca do humano que dialoga 

saúde 

Ensaio 

20 2013 Ciência e Saúde 
Coletiva 

Debates atuais em humanização e 
saúde: quem somos nós? 

Relato de 
experiência 

21 2013 Enfermagem Política Nacional de Humanização e 
formação dos profissionais de 

saúde: revisão integrativa 

Revisão sistemática 

22 2013 Saúde e 
Sociedade 

Concepções de sujeito e autonomia 
na humanização em saúde: uma 

revisão bibliográfica das 
experiências na assistência 

hospitalar 

Revisão 

23 2013 Saúde e 
Sociedade 

Gestão da humanização das 
práticas de saúde: o caso do 

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 

Paulo 

Pesquisa/Estudo de 
caso 

24 2013 Saúde e 
Sociedade 

Representações sociais da 
humanização do cuidado na 

concepção de usuários 
hospitalizados 

Pesquisa original 

25 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Apoio institucional e cogestão: a 
experiência da Política Nacional de 
Humanização no Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Distrito Federal 
(DF), Brasil 

Relato de 
experiência 

26 2014 Saúde e 
Sociedade 

Processos de trabalho na saúde 
pública: humanização e efetivação 

do Sistema Único de Saúde 

Relato de 
experiência/Pesquisa 
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27 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Experimentações no apoio a partir 
das apostas da Política Nacional de 

Humanização - HumanizaSUS 

Ensaio/Relato de 
experiência 

28 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Cogestão e processo de intervenção 
de apoiadores da Política Nacional 

de Humanização (PNH) 

Pesquisa original 

29 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Depoimentos de profissionais de 
saúde sobre sua vivência em 

situação de tragédia: sob o olhar da 
Política Nacional de Humanização 

(PNH) 

Relato de 
experiência/Pesquisa 

30 2014 Comunicação, 
Saúde, Educação 

A experiência de um processo de 
formação articulando humanização 
e apoio institucional no trabalho em 

saúde 

Relato de 
experiência 

31 2015 Trabalho, 
Educação e 

Saúde 

Processo de implantação da política 
nacional de humanização em 

hospital público 

Pesquisa original 

32 2015 Ciência e Saúde 
Coletiva 

Políticas públicas de humanização: 
revisão integrativa da literatura 

Revisão sistemática 

33 2015 Enfermagem Humanização da assistência à 
saúde na percepção de enfermeiros 

e médicos de um hospital privado 

Pesquisa original 

34 2016 Trabalho, 
Educação e 

Saúde 

A dimensão ético-política da 
humanização e a formação de 

apoiadores institucionais 

Pesquisa original 

35 2017 Comunicação, 
Saúde, Educação 

Política HumanizaSUS: ancorar um 
navio no espaço 

Pesquisa original 

36 2017 Trabalho, 
Educação e 

Saúde 

Humanização na formação e no 
trabalho em saúde: uma análise da 

literatura 

Revisão sistemática 

37 2017 Saúde Coletiva Programa Articuladores da Atenção 
Básica: construindo humanização 

através do diálogo 

Pesquisa original 

 

 

Dos 37 (trinta e sete) artigos escolhidos para a pesquisa, percebe-se 

que foram encontrados, após a filtragem, em relação à época de publicação: 1 

(um)  publicação de 2008, 10 (dez) publicações de 2009, 3 (três) de 2010, 3 

(três) de 2011, 2 (dois) de 2012, 5 (cinco) de 2013, 6 (seis) de 2014, 3 (três) de 

2015, 1 (um) de 2016 e 3 (três) de 2017.  

Pela natureza da delimitação da temática, como já referido, optou-se por 

autores nacionais, portanto, todas as publicações são originárias do Brasil. 

Vale registrar que, a respeito da área de conhecimento, apenas 1 (um) dos 

artigos é da Psicologia e trata-se de um ensaio com pesquisa muito parecida 

com a do estudo em questão, qual seja, revisão bibliográfica. 

 

2 DISCUSSÃO 

Tendo em vista a problemática apresentada, optou-se por, aqui, 

apresentar-se a evolução histórico-conceitual da PNH e, em seguida, nos 

resultados, pontuar-se alguns argumentos críticos às estratégias até agora 

utilizadas em hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), para que 

se demostre a (falta de) efetividade à mencionada política pelos prestadores de 
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serviços hospitalares, enfatizando-se a atuação dos GTH como 

concretizadores da PNH. Passa-se, portanto, à sintética proposta de discussão. 

Foi a partir da Constituição da República Federativa do Brasil, de 

198811, que a saúde pública ganhou dimensão de direito fundamental social 

diferenciada, passando-se de um mero sistema administrativo para um 

conjunto de programas que persegue a humanização através de políticas 

públicas e normativas complementares estatais.  

Esse novo viés constitucional - mais humano e menos positivista - 

agregado ao papel dirigente e intervencionista do Estado, trouxe abertura para 

que, transversalmente às diretrizes ligadas ao SUS, a humanização fosse o 

foco primordial para a efetivação do direito à saúde na prática hospitalar. 

Através de regulamentação legislativa e políticas públicas do Executivo, a 

pretensão do Estado é, teoricamente, garantir que serviços de saúde no Brasil 

não sejam apenas “promessas constitucionais” e que garantam que os 

pacientes sejam tratados como sujeitos detentores de dignidade humana, sem 

a objetificação típica das relações meramente institucionais. 

Posteriormente a 1988, foi regulamentado e organizado o SUS que, 

ineditamente, não apenas visava remediar os problemas relacionados à saúde 

no Brasil (com campanhas que se resumiam a controle de endemias e 

campanhas de vacinação, como antigamente), mas, trouxe um novo molde, 

com viés inovador e humanizador, para ser seguido pelos profissionais ligados 

aos hospitais públicos, principalmente.  

O SUS pode ser descrito como um sistema organizado, isto é, é 

formado por todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios - e pelo setor privado credenciado e conveniado12. É adjetivado 

como “único”, pois pretende ser universal, perseguindo uma filosofia isonômica 

de atuação em todo o território nacional13. Ademais, a despeito de seu caráter 

“público” e voltado à concretização do direito fundamental à saúde, o SUS não 

foi criado para servir como sistema de saúde somente aos vulneráveis. A ideia 

 
11 Vide artigos 6º e 196 a 200. (BRASIL, 1998). 
12 O serviço privado, que não é excluído pela Constituição Federal (art. 197) quando contratado 
pelo SUS, deve atuar como se fosse público. 
13 Isto está enfatizado no art. 198 da CF/88, que diz que os serviços de saúde no Brasil serão 
efetivados através de uma rede hierarquizada e regionalizada, constituindo um sistema único, 
conforme "os princípios de integralidade, igualdade e participação comunitária, que são 
vinculativos tanto aos serviços executados diretamente pela Administração Pública, como 
aqueles efetuados através de contratações, convênios, terceiros e particulares." 
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é que seja um sistema acessível à para todos, configurando-se em um serviço 

público de qualidade, eficiente, eficaz, resolutivo, e democrático14.  

Os fundamentos legais do sobre saúde no Brasil, além da já citada 

Constituição de 1988, são as seguintes: Lei 8.080, de 19/9/91990; Lei 9.836, de 

23/9/1999; Lei 11.108, de 07/4/2005; Lei 10. 424, de 15/4/2002; Lei 8.142, de 

28/12/1990; Portaria 2.203, de 05/11/1996; Portaria 373, de 27/2/2002; 

Resolução 399, de 22/2/2006, sendo as leis dos anos noventa as mais 

significativas sobre o SUS. A Lei 8.080 é chamada de Lei Orgânica da Saúde 

(LOA), e regulamenta as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços 

relacionados. Já, a Lei 8142 traz conteúdo sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS, Fundos de Saúde e transferência regular a automática dos 

recursos financeiros. As demais normativas estão ligadas a tais conceitos, 

trazendo, sempre, o paciente como ator principal da relação, que, ao invés de 

burocrática, pretende ser humanizada. Percebe-se, portanto, que, a 

sistematização regulamentada em lei do SUS serve para a solidificação da tão 

perseguida humanização da saúde através de políticas sociais e econômicas.  

Através das discussões nas Conferências Nacionais de Saúde, em 

especial a 11ª Conferência no ano de 2000 (BRASIL, 2001), notou-se que a 

consolidação de diversas políticas idealizadas para o SUS necessitava de um 

“empurrão”, e que havia muitas queixas de atendimento de má qualidade e 

desinteresse pelos trabalhadores que atendem no SUS. A solução viria por 

meio das políticas “humanizadoras” do atendimento. Nesse sentido, em 2001 

foi publicado pelo então Ministro da Saúde, José Serra, o Programa Nacional 

de Humanização da Assistência Hospitalar - PNHAH15 (BRASIL, 2001), que 

preconizava: 

 
14 A Constituição da República Federativa do Brasil, no Título VIII que trata da ordem social, 
expressa os seguintes princípios: I-Universalidade de acesso nos serviços de saúde em todos 
os níveis; II-Integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços; III-Preservação da autonomia das pessoas nas defesas de sua 
integridade física e moral; IV-Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios; V-Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI-Divulgação de 
informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII-
Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a 
orientação programática; 
15 Ver texto completo em:  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de 
Humanização da Assistência Hospitalar. Secretaria de Assistência à Saúde. Brasília: 2001. 
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É direito de todo cidadão receber um atendimento público de 
qualidade na área da saúde. Para garantir esse direito, é preciso 
empreender um esforço coletivo de melhoria do sistema de saúde no 
Brasil, uma ação com potencial pra disseminar uma nova cultura de 
atendimento humanizado. Para isso, o Ministério da Saúde está 
lançando o Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar, que apresenta propostas concretas e ações claramente 
definidas. 

 

Embora represente uma iniciativa positiva, o programa foi duramente 

criticado por trazer uma visão sobre a humanização como “práticas de saúde 

fragmentadas ligadas ao voluntarismo, assistencialismo e paternalismo, com 

base na figura ideal do "bom humano", metro-padrão, que não coincide com 

nenhuma existência concreta.” (MORI & OLIVEIRA, 2009, p. 628). Após o 

relativo fracasso do programa, com vistas a corrigir seus defeitos e 

implementar a humanização de forma definitiva, foi proposta, em 2003, a 

PNH16, objeto do estudo que se ora se apresenta, que tem como princípios 

gerais: 

 

I)- Transversalidade 
- Aumento do grau de comunicação intra e intergrupos; 
- Transformação dos modos de relação e de comunicação entre os 
sujeitos implicados nos processos de produção de saúde, produzindo 
como efeito a desestabilização das fronteiras dos saberes, dos 
territórios de poder e dos modos instituídos na constituição das 
relações de trabalho. 
 
II)- Indissociabilidade entre atenção e gestão 
- Alteração dos modos de cuidar inseparável da alteração dos modos 
de gerir e se apropriar do trabalho; 
- Inseparabilidade entre clínica e política, entre produção de saúde e 
produção de sujeitos; 
- Integralidade do cuidado e integração dos processos de trabalho. 
 
III)- Protagonismo, co-responsabilidade e autonomia dos sujeitos e 
dos coletivos 
- Trabalhar implica na produção de si e na produção do mundo, das 
diferentes realidades sociais, ou seja, econômicas, políticas, 
institucionais e culturais; 
- As mudanças na gestão e na atenção ganham maior efetividade 
quando produzidas pela afirmação da autonomia dos sujeitos 
envolvidos, que contratam entre si responsabilidades compartilhadas 
nos processos de gerir e de cuidar. (BRASIL, 2010, p. 6). 

 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnhah01.pdf. Acesso em: 09 jan. 
2018. 
16 O texto completo, original, pode ser encontrado em: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política de Humanização. HumanizaSUS: Política 
Nacional de Humanização. Brasília: 2003. (Série B. Textos básicos de saúde). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizaSus.pdf. Acesso em: 09 jan. 2018. 
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A PNH representa uma mudança de paradigmas a respeito da ideia de 

humanização representando um redimensionamento no tratamento na prática 

dos serviços hospitalares para com os pacientes, aproximando-se da 

idealização preconizada pela proposta de redemocratização da saúde, na 

Constituição de 1988. Assim, 

 

 

A proposta da Política Nacional de Humanização (PNH) coincide com 
os próprios princípios do SUS, enfatizando a necessidade de 
assegurar atenção integral à população e estratégias de ampliar a 
condição de direitos e de cidadania das pessoas.” (SANTOS FILHO, 
2006, p. 1000). 
 

 

Nota-se que uma das principais ferramentas de efetivação da PNH é o 

diálogo, a comunicação, a interação entre os sujeitos que fazem parte da 

relação que envolve o serviço público hospitalar. Ostermann & Souza (2009, p. 

1522) explicitam que a PNH: 

 

[...] aponta para o valor da linguagem, da interação e do diálogo no 
processo de humanização. Isso na verdade acontece desde o 
documento inicial do Programa Nacional da Humanização, de 2000, 
até a versão vigente da Política Nacional de Humanização do 
Ministério da Saúde, de 2004 [...]. 
 

 

Nesse viés, a PNH pode ser descrita, suscintamente, como uma 

proposta de qualificação na atenção e gestão na rede do SUS, focando em 

seus prestadores, usuários e, também, nos gestores. É possível que seja 

implantada e executada em qualquer unidade ou órgão que atue na saúde, no 

âmbito da federação brasileira, seja sob a forma de grupos organizados, seja 

sob a forma de redes, focando, principalmente, na vulnerabilidade dos 

usuários.  

Redes são interessantes estratégias para efetivar a PNH, sendo 

preconizadas pelo Ministério da Saúde como dispositivo para a implementação 
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da política. Seja sob a forma de redes de contatos, redes de informação ou 

redes eletrônicas, seu papel vai ao encontro da transversalização da 

comunicação e auxilia na cogestão (Falk, Ramos & Salgueiro, 2009). A 

humanização, historicamente, sempre tratou de “fazer junto”. 

Destaca-se a pesquisa de Santos Filho, Barros & Gomes (2009), que 

traz que o apoio institucional e o protagonismo dos sujeitos devem servir como 

estratégia para efetivação da PNH. 

Por fim, é importante ressaltar que a PNH não é uma política estanque, 

dura, mas que se constrói através das práticas de saúde efetivas nos locais de 

trabalho. Ou, nas palavras de Morschel e Barros (2014, p. 929-930): 

 

 

Assim como a constitucionalidade do SUS não garante por si só a 
efetivação de seus princípios, a estruturação de uma política de 
humanização também não é suficiente por si mesma. Aliás, é preciso 
lembrar que se o SUS estivesse garantido por sua base legal a própria 
PNH, nessa sua proposta, seria desnecessária, visto que seu objetivo 
maior é o de concretização do próprio SUS. Com isso dizemos que “a” 
NH só existe nos documentos que a especificam e, ainda assim, há de 
se observar o quanto mesmo dessa política “escrita” se modifica 
através de reformulações requisitadas e produzidas no cotidiano do 
fazer-saúde. 
 

 

Mais importante do que referir os pontos positivos – que, no momento 

oportuno, serão referidos – da PNH, é vestir a roupagem crítica”, afirmando, 

fundamentadamente, que, há, talvez, mais aspectos ficcionais e impossíveis de 

concretizar nessa política do que concretizáveis. Assim, concorda-se com um 

estudo recente que analisa a eficácia da experiência de implantação da PNH 

por hospital público na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Relatam e 

acreditam os pesquisadores Pereira e Ferreira Neto (2015) que a PNH não 

passa de uma “utopia” com possibilidades de concretização, a depender das 

estratégias usadas para sua implantação. Afirmam, ainda, que a PNH 

apresenta um lado inovador em comparação às práticas do setor privado, pois 

objetiva superar o paradigma da humanização focado na “satisfação do 

cliente”, ultrapassando esse modelo, ampliando-o para a preocupação com as 

práticas de cuidado conexas às de gestão.  
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Isto é, é preciso admitir que, em seu aspecto positivo, apesar de não 

estar sendo praticada uniformemente em todas as instituições hospitalares do 

Brasil, a PNH é uma política de desconstrução da prática consumerista e 

burocrática que vê a saúde (e o próprio ser humano) como produto, típica de 

uma sociedade de massa. Vale concordar com Pereira e Ferreira Neto (2015, 

p. 18) quando dizem que  

 

 

[...] o maior desafio é transpor essa lógica e instaurar uma nova forma 
de se relacionar e atuar na saúde. Para que isso ocorra, é necessário 
intervir sobre a totalidade da conjuntura institucional onde a política 
está sendo implantada, o que não é uma tarefa qualquer. 

 

 

Passa-se, a seguir, para a análise dos resultados da pesquisa ora 

sintetizada, priorizando-se a atuação dos GTH como estratégias positivas para 

a efetivação da PNH.  

 

3 RESULTADOS   

 Existe uma série de desafios para a implementação da PNH, dada a sua 

abrangência, amplitude de seus princípios e diretrizes e a grande resistência 

que sempre é encontrada nas mudanças em instituições como hospitais. Um 

dos estudos bibliográficos destaca-se por considerar a própria PNH como 

utópica (PEREIRA et al., 2015), ainda que afirme que se trata de uma “utopia” 

com possibilidades de prática. 

 Analisando os artigos selecionados em busca de soluções para as 

dificuldades, encontram-se algumas ideias e propostas de solução, que serão 

apresentadas a seguir, como resultados teóricos da presente pesquisa. 

 A necessidade de capacitação aparece como importante em Rios (2008) 

e Cotta et al. (2013), especialmente dos gestores. Alguns autores adotam a 

educação na formação inicial como muito importante, nos cursos de medicina e 

da saúde. (RIOS, 2009;  GOULART & CHIARI, 2010 e MEDEIROS & BATISTA, 

2016). 

 A PNH tem como seu primeiro princípio a transversalidade, ou seja, 

deve estar presente nas ações de todos os colaboradores do hospital. 
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Fortalecer este princípio é o que sugerem Pedroso & Vieira (2009). Outro 

princípio, o protagonismo dos sujeitos, em conjunto com o apoio institucional é 

o que Santos Filho, Barros & Gomes (2009) adotam como principal estratégia. 

Esse protagonismo, muitas vezes, dependente da abertura e aceitação dos 

gestores (CALEGARI et al., 2015) e profissionais ao mecanismo da cogestão17 

é apresentado como muito importante por Calderon & Verdi (2014). 

 Ao apontar as dificuldades decorrentes da massificação do atendimento, 

Falk, Ramos & Salgueiro (2009) referem a importância da rede de contatos, 

visto que a humanização depende primordialmente dos indivíduos que 

trabalham no hospital. Para outros autores a PNH é “Um modo de fazer que 

põe sujeitos em contato para se afetarem mutuamente, para produzirem 

acordos que nos transformem a cada dia em uma sociedade mais justa e 

fraterna”. (PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 2011). O trabalho em rede e a 

necessidade de mudança também são apresentados por Sá (2009), Martins & 

Luzio (2017) e Souza & Mendes (2009). Os últimos afirmam que: 

 

 

As ambições da PNH, como sugerimos, não são pequenas. De um 
lado, fomentar a criação de redes de produção de saúde e, por outro, 
ativar processos de subjetivação menos centrados em representações 
e modos de existências totalizantes ou excessivamente tecnocráticos e 
burocráticos. Isto impõe “que o SUS seja tomado em sua perspectiva 
de rede, criando e/ou fortalecendo mecanismos de coletivização e 
pactuação sempre orientados pelo direito à saúde que o SUS na 
constituição brasileira consolidou como conquista” (Benevides, Passos, 
2005, p.393). (SOUZA & MENDES, 2009, p. 686). 

 

 

 Nesse viés, cabe enfatizar a importância dos GTH como condições de 

possibilidade para uma concretização real da PNH. Tais grupos 

interdisciplinares aparecem com destaque em alguns dos artigos pesquisados, 

a citar Palheta & Costa (2012) e Garcia et al. (2010). Esses autores afirmam 

que, considerando a implementação e aprimoramento dos GTH nos hospitais, 

 
17 Salienta-se, sobre isso, que: “As diretrizes da PNH são suas orientações gerais e se 
expressam no método da inclusão de usuários, trabalhadores e gestores na gestão dos 
serviços de saúde, por meio de práticas como: a clínica ampliada, a cogestão dos serviços, a 
valorização do trabalho, o acolhimento, a defesa dos direitos do usuário, entre outras. Os 
dispositivos, por sua vez, atualizam essas diretrizes por meio de estratégias construídas nos 
coletivos concretos destinadas à promoção de mudanças nos modelos de atenção e de gestão 
em curso, sempre que tais modelos estiverem na contramão do que preconiza o SUS.” 
(SANTOS FILHO, BARROS & GOMES, 2009, p. 604). 
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nota-se, sem dúvida, a importância desse tipo de estratégia para o processo de 

humanização e efetivação da PNH, ainda que, por outro lado, tais grupos 

apresentem dificuldades na atuação. Essas dificuldades estão muitas vezes 

ligadas a resistências ou incompreensão dos gestores (RIOS & BATTISTELLA, 

2013) e de falta de apoio destes (CHERNICHARO, FREITAS & FERREIRA, 

2013). Percebe-se, por fim, pelo estado da arte atual sobre a temática, que, 

objetivamente, tais grupo ainda carecem de apoio institucional, porém, podem 

ajudar na organização de voluntários (NOGUEIRA-MARTINS; BERSUSA; 

SIQUEIRA, 2010) e, efetivamente, contribuir para a concretização da PNH nos 

hospitais prestadores do SUS. 

Falk, Ramos & Salgueiro (2009) enfocam a “Rede de Contatos” como 

estratégia metodológica da PNH. O estudo apresenta um relato de experiência, 

instituído no Hospital de Clínica de Porto Alegre (HCPA), que buscou identificar 

as ações de humanização suscitadas peJORDANIA SALDANHA COSTAla 

formação da Rede de Contatos no âmbito da instituição. O GTH do hospital 

pesquisado procurou estruturar uma rede que abrangesse o maior número 

possível de áreas no hospital, iniciando um trabalho de sensibilização dentro 

dos setores e buscando promover ações convergentes com as propostas pela 

PNH. Observou-se que, desde 2005 até agora, várias ações humanizadoras 

aconteceram nas diversas áreas envolvidas, demonstrando que o dispositivo 

das redes é ferramenta preciosa para a instituição, pois oferece indicadores 

para a PNH e favorece a inter-relação entre os diferentes atores que buscam, 

para além das dificuldades de um cotidiano hospitalar, a promoção de outros 

modos de fazer em saúde. 

Sá (2009), por um viés mais filosófico e holístico, trabalha o espaço dos 

serviços de saúde não apenas sob seu aspecto material, normativo ou político, 

mas sim, sob seu aspecto interpsíquico, como um modus operandi coletivo, 

focado nas pessoas e compartilhado pelos sujeitos prestadores e recebedores 

dos serviços. O espaço dos sujeitos atrelados aos serviços de saúde 

condiciona sua capacidade de escuta e resposta às demandas da população, 

bem como as possibilidades de mudança das práticas de saúde.  

De outro lado, Garcia et al (2009) faz um diagnóstico sobre a eficácia 

dos GTH no processo de humanização da assistência a partir da percepção de 

usuários, profissionais e gestores. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
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exploratório, uma vez que levantou aspectos da realidade, caracterizando- se 

por investigações de cunho bibliográfico, documental e investigativo. A 

pesquisa foi desenvolvida em dois hospitais públicos do estado de Santa 

Catarina, entre 2008 e 2009, e obteve-se como resultado que havia grande 

desconhecimento sobre a PNH e que os GTH não estavam sendo eficazes no 

processo de humanização da assistência. Muitos dos limites apontados para 

que estes pudessem ser eficazes fugiam às possiblidades de atuação dos 

mesmos, pois se relacionavam, principalmente, a questões de âmbito político-

administrativo mais amplas, bem como a características próprias da 

sociabilidade capitalista. Ou seja, a pesquisa conclui que, apesar de serem 

bons instrumentos para o discurso da PNH, os GTH não possuem a eficácia 

social esperada. 

 

CONCLUSÃO 

 Tendo em vista o estudo de revisão de literatura elaborado, concluímos 

que a PNH necessita de um dispositivo para analisar, revisar, coordenar e 

fiscalizar sua implementação, uma vez que a política propõe mudanças em 

estruturas duras, poderes institucionais e pessoais e muitos outros aspectos da 

rotina hospitalar. Ainda que haja boa vontade das pessoas, muitas vezes 

dificuldades técnicas, práticas e mesmo aspectos inconscientes da instituição 

podem minar a implementação da PNH.  

O dispositivo do GTH pode oferecer diversas soluções para este 

problema da implementação, sendo previsto na própria política. As dificuldades 

encontradas pelos GTH nos artigos analisados podem ser resumida em três: a 

falta de apoio institucional, desconhecimento geral da política e resistência de 

parte dos trabalhadores. A conclusão do artigo de Rios & Battistella (2013, 

p.864) ilustra bem esses elementos, comuns a outros artigos, portanto, cita-se 

literalmente: 

 

 

[...] persistem algumas dificuldades localizadas como: gestores ainda 
resistentes e que não se envolvem de fato com o GTH de sua unidade; 
grande quantidade de trabalhadores que não aceitam a humanização 
como mudança de atitude e convenientemente preferem-na circunscrita 
a atividades lúdicas e comemorativas; profissionais que desconhecem 
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a humanização, mas desqualificam-na e reduzem-na a “guia de boas 
maneiras”.  

 

 Tais problemas, uma vez identificados, tem possibilidade de resolução. 

O apoio das chefias e da instituição pode ser resolvido através de 

convencimento ou pressão superior do ministério da saúde. Da mesma forma, 

a resistência dos trabalhadores e desinformação pode ser dissolvida aos 

poucos com capacitações e campanhas de informação. E para organizar todas 

as ações citadas, o único dispositivo com tal capacidade é o GTH. 

 Ainda que apresente dificuldades, o GTH parece ter um papel primordial 

e central na consolidação da PNH nos hospitais. O artigo de Mori & Oliveira 

(2014) apresenta uma tentativa de efetivação da PNH sem a presença central 

dos GTH, e uma série maior de problemas que outras tentativas de 

implementação demonstraram. Trata-se de um indício que a utilização e 

fortalecimento dos GTH é o melhor caminho para a humanização dos hospitais. 

 A partir do apresentado, entende-se que o fortalecimento dos GTH, 

buscando resolver as dificuldades de atuação citadas anteriormente, 

apresenta-se como o melhor caminho para a efetivação da PNH nos hospitais. 
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ANEXO 1 – Questionário solicitado na defesa 

 

 

1) Qual a sua impressão geral acerca do curso que acabou de realizar? 

2) De 0 a 10, qual a nota que você dá para o curso realizado? 

3) Quais os pontos positivos do curso para você? 

4) Na sua opinião, quais os pontos negativos do curso? 

5) Você encontrou dificuldades para entender algum conteúdo ou realizar 

alguma tarefa? Em caso positivo, poderia indicar a aula específica ou o 

módulo? 

6) Você tem alguma sugestão para que em uma atualização futura 

possamos melhorar a qualidade do curso? 
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ANEXO 2 – Conteúdo do curso – Módulo 3 – Conteudistas Raoni 

Pereira e Taiane Klein  

 

[INFORMAÇÕES BÁSICAS]  

IMAGEM ÍCONE DO MÓDULO 

Pesquisar em banco de imagem gratuito foto de grupo de humanização no SUS. 

Segue a referência:  

 

 

 NOME DO MÓDULO (MÓDULO 3) 

A humanização na prática: O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e suas 

práticas 

 

CONTEUDISTAS: Raoni Paiva Pereira e Taiane Klein dos Santos 

COLABORADORES: Anniara Dornelles de Lima e Mirela Heinen Rediss 

 

RESUMO DO CURSO 

Nos módulos anteriores, você viu muito sobre a teoria que define a humanização 

conforme seus preceitos no SUS, especialmente a Política Nacional de Humanização 

(PNH). Nesse terceiro e último módulo, vamos ver a prática de um GTH, da sua 

formação até sua atuação. O objetivo desse módulo, ao longo de suas quatro unidades e 

doze aulas é que, ao final, você possa criar e/ou participar de um grupo de humanização 

em seu hospital. Assim, além de você estudar, na prática, como funcionam os GTHs, 

fará atividades avaliativas, ao final, para que seja possível qualificar seu aprendizado. 

Bom estudo! 
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PÚBLICO-ALVO: Profissionais da área da saúde pública que laboram em hospitais e 

afins. 

 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

 

  [FIM INFORMAÇÕES BÁSICAS]   
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[INÍCIO PLANEJAMENTO DO MÓDULO] 

 

EMENTA  

UNIDADE  1 – Do trabalho em Equipe às redes: Ninguém faz humanização sozinho! 

UNIDADE 2 – Da vontade de mudar ao trabalho organizado: Como planejar a 

mudança! 

UNIDADE 3 – De um grupo de pessoas a um grupo de trabalho: Criando e fortalecendo 

um GTH! 

UNIDADE 4 – De um grupo criativo a ideias que podem mudar: GTH na prática! 

 

OBJETIVO GERAL 

Este módulo visa orientar os participantes sobre o trabalho em equipe, a criação de 

grupos e o funcionamento dos Grupos de Trabalho de Humanização (GTHs) em 

hospitais, colaborando com a implementação da Política Nacional de Humanização em 

seus hospitais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Aprender sobre redes institucionais e o trabalho em equipe 

• Aprender como funcionam os GTHs na prática 

• Auxiliar, através de estudo prático, profissionais que laboram em hospitais 

públicos, a formarem ou participarem de seus GTHs em seus ambientes de 

trabalho 

 

 

 

CONTEÚDO DO MÓDULO 3 DO CURSO  

 

UNIDADE  1 – Do trabalho em Equipe às redes: Ninguém faz humanização 

sozinho! 

AULA 1 - CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPE 

AULA 2 INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE REDES INSTITUCIONAIS 

AULA 3 INFLUÊNCIA E IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

AULA 4 CRIAÇÃO DE UMA REDE COLABORATIVA 
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UNIDADE 2 – Da vontade de mudar ao trabalho organizado: Como planejar a 

mudança! 

AULA 1 LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E ELABORAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

AULA 2 ELABORAÇÃO DE UM PLANO OPERATIVO  

 

UNIDADE 3 – De um grupo de pessoas a um grupo de trabalho: Criando e 

fortalecendo um GTH! 

AULA 1 DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DO GRUPO DE TRABALHO DE 

HUMANIZAÇÃO GTH)  

AULA 2 CONSTRUÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO DE 

HUMANIZAÇÃO  

AULA 3 SOBRE A COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E AS DIFICULDADES 

ESPERADAS  

 

UNIDADE 4 – De um grupo criativo a ideias que podem mudar: GTH na prática! 

AULA 1 SUGESTÕES DE AÇÕES EM HUMANIZAÇÃO  

AULA 2 DEMONSTRAÇÃO/ EXPERIMENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 

DE UM GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO 

 

METODOLOGIA 

Cada uma das unidades temáticas é formada por vídeos, textos, entrevistas e fóruns, 

para compartilhar experiências e reflexões, além de atividades avaliativas. 

 

RECURSOS 

Entrevistas, vídeos, textos, sínteses, imagens, links. 

 

[FIM PLANEJAMENTO DO MÓDULO]  
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[INÍCIO UNIDADE 1] 

UNIDADE 1:  

 

UNIDADE  1 – Do trabalho em Equipe às redes: Ninguém faz humanização 

sozinho! 

AULA 1 - CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPE 

Inserir algum texto antes da situação problema 

 

Situação problema inicial: 

 

[INICIO DO VIDEO] 

Cena da situação problema: 

Materiais para a cena: 

- Endereço eletrônico de vídeo mostrando materiais para o banho: 

https://www.youtube.com/watch?v=YrTO84Bi6aI 

- mesa ou balcão de cabeceira da cama; suporte de soro; escadinha; 

- cama hospitalar com: colchão e travesseiro hospitalares (revestidos com material 

impermeável); 2 lençóis;1 forro de colchão;  1 fronha; 1 cobertor;  

(exemplo de cama montada) 

 

1 hamper (objeto semelhante à figura abaixo) 
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Luvas de procedimentos; máscara cirúrgica; touca descartável cirúrgica; bandeja de 

metal; sabonete; shampoo; roupa de cama limpa; toalha de rosto; toalha de corpo; bacia 

de metal; compressa de banho (mesma finalidade de esponja); jarra de metal com água,  

Paciente deve estar de camisola hospitalar. 

Número de personagens (alguns homens e algumas mulheres): 6 (4 enfermeiros, 1 

paciente obeso, 1 paciente em outra cama); enfermeiros usando jaleco branco e avental 

branco por cima, que protege o profissional para não se molhar. 

Cena (dentro da situação problema): 

Um dos profissionais que está na roda de conversa fala: 

- Domingo meu plantão era com um paciente obeso (personagem 1), e é muito difícil de 

dar banho nele, demora bastante, por causa da dificuldade em virar essa pessoa para 

lavar as costas. Eu (personagem 1) e "fulano" (personagem 2) estávamos tentando 

realizar sozinhos esse cuidado, mas aí dois colegas viram nossa dificuldade e se 

ofereceram para ajudar. 

Cena mostrando personagens 1 e 2 tentando virar o paciente. (encenação semelhante ao 

vídeo citado acima, em 3min e 40s) 

Cena mostra: Um dos colegas (personagem 3) que cuidava de outro leito na mesma 

enfermaria, chamou atenção do colega dele (personagem 4): 

- Olha só, o pessoal está tentando dar banho naquele paciente obeso, mas parece que 

está difícil. Vamos ali ajudar! 

O personagem 4 concorda, então vão ao leito do obeso: 

- Oi, o paciente "X" (que era responsabilidade deles) vai tomar banho mais tarde. Vocês 

querem ajuda? 

- Claro, muito obrigado. (respondem os personagens 1 e 2) 

Volta a cena do personagem 1 conversando no café: 

- Como ficou mais fácil terminar o banho aquele dia! Quando os colegas colaboram uns 

com os outros, facilita bastante. Tanto que eu saí menos cansado do plantão, e até 

consegui fazer meu intervalo mais tranquilo, porque não fiquei na correria pra não 

atrasar as tarefas. 

Personagem 5 (que faz parte da primeira cena, no café) comenta: 

- Mas aí tu ficou devendo esse favor! (fala sorrindo, em tom de brincadeira) 

- Claro, mas como fazemos rodízio de leitos, cada dia uma dupla assume um paciente 

diferente, outro dia era a vez deles de dar o banho nesse paciente, daí claro que eu me 

ofereci para ajudar! "Uma mão lava a outra!" 
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[ FIM DO VIDEO] 

 

Na sua rotina de trabalho, já aconteceram situações assim? Você já ajudou ou 

recebeu ajuda de algum colega? 

Quando pensamos em equipe, somos como um time de futebol. Nesse caso, 

todos os atletas precisam colaborar entre si, agregando habilidades individuais com o 

objetivo de conquistar a vitória coletiva - vencer o jogo!  

Portanto, o trabalho em equipe é um processo em que as pessoas estão em busca 

de um propósito comum, que no caso da assistência hospitalar  é a prevenção e a 

recuperação da saúde dos sujeitos. Os membros desse “time” têm alguns sentimentos 

comuns (como cooperação, responsabilidade, empatia, cuidado) e por isso conseguem 

alcançar resultados que os diferenciam, que os levam à superação das tarefas rotineiras 

com maior facilidade. O trabalho em equipe favorece a melhor comunicação entre os 

profissionais, fazendo circular as informações necessárias ao bom andamento do 

trabalho. Ao contrário, a fragmentação e o isolamento levam muitos trabalhadores a ter 

que criar individualmente respostas para os problemas que enfrentam no cotidiano dos 

serviços, o que muitas vezes leva ao adoecimento pelo trabalho desgastante e solitário. 

Como você viu no módulo anterior, um dos dispositivos da PNH, a cogestão, 

surge justamente para combater esse tipo de atitude. Ninguém melhor do que a equipe 

que vive diariamente os problemas do setor para identificar os problemas que surgem e 

propor soluções para resolvê-las. Com o devido apoio, as equipes de trabalho podem 

desenvolver autonomia e resolver diversos de seus problemas sem aguardar uma 

solução que venha de cima, do governo, das chefias, pois estes muitas vezes sequer 

conhecem a realidade de todos os setores. Uma diferença fundamental entre um grupo 

que trabalha junto e uma equipe de trabalho é justamente a capacidade de resolver 

problemas. Sabemos que não é fácil, mas prestar atenção em um colega com 

dificuldades e estender uma mão de ajuda pode fazer muita diferença no fim de um dia 

exaustivo de trabalho. Saber que pode contar com seus colegas é fundamental em uma 

equipe. 

 

CENA: TRABALHADOR "DESABAFANDO" COM ALGUÉM, SOBRE 

SENTIR-SE SOZINHO PARA DESENVOLVER AÇÕES QUE GOSTARIA. 

Tirinha (com dois personagens) 

- e aí, como é que tá aquele teu projeto de acolhimento para familiares na UTI? 
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- não estou mais realizando... fiz tudo sozinho, a equipe não aderiu. 

- ah, melhor pra você! Menos trabalho! (personagem sorrindo) 

- pelo contrário! Acho que vou ter que propor um acolhimento para meus 

colegas primeiro! 

Trabalhar em equipe implica ter que sair do "campo" da reclamação e 

vitimização. Como mostrado na primeira cena, ao invés do personagem 3 reclamar que 

outro dia será ele quem dará o banho, e de como isso vai ser cansativo e vai atrasar 

todas suas tarefas, tomou a iniciativa de ajudar o colega. Ou seja, não adianta o 

trabalhador reclamar que não tem tempo para atender bem seus pacientes durante os 

plantões, ou que seus colegas não colaboram - como um atacante isolado “na banheira” 

esperando um passe do meio-campo que nunca vem; ele precisa agir, assim como o 

atacante tem que correr para assumir uma boa posição para receber o passe do meio-

campo e fazer o gol.  

Nesse mesmo sentido, podemos pensar que os usuários também reclamam do 

atendimento desumanizado, do que não funciona ou não está bem, à espera de melhor 

atendimento, sem oferecer nenhuma colaboração; a gestão, por sua vez, reclama que 

não consegue colocar em prática suas propostas, ou que não depende somente deles para 

que os projetos deem certo.  

Frequentemente encontramos esses protagonistas da vida diária no hospital 

usando vários argumentos para o comodismo. Figura contendo balões de fala: (“- Não 

crio projetos porque no meu setor não me dão abertura”; “- Não coloco meus projetos 

em prática porque minha chefia não permite”; “- Não proponho atividades porque a 

instituição não tem estrutura física que comporte e favoreça minha ideia”; “- Não sugiro 

ações diferentes porque a equipe não colabora”). Nas pesquisas com trabalhadores da 

área da saúde nota-se por vezes uma tendência a se desresponsabilizar por coisas que 

não são estritamente a função exercida. Isso acontece por diversos fatores, como o 

excesso de trabalho e a rígida hierarquia, gerando falas como: “é assim mesmo, sempre 

foi assim” e “isso é problema das chefias que ganham pra isso, eu tenho que fazer meu 

serviço”. Proatividade, iniciativa e criatividade são essenciais para promover o trabalho 

em equipe. 

A formação oferecida pela maioria dos cursos da saúde é focada em seu núcleo 

de saber, em suas técnicas e especificidades. Embora em muitos locais de trabalho 

exista a necessidade de trabalhar em equipe, este aspecto é constantemente desprezado 
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na formação acadêmica. Portanto, muitos profissionais sabem “cuidar do seu canto”, 

mas tem dificuldades em “fazer junto”, uma das principais premissas da humanização. 

O trabalho em equipe as vezes é visto como um fardo, um trabalho a mais 

(“Além de fazer o meu trabalho, ainda tenho que prestar atenção no dos outros?”). 

Reuniões de equipe podem ser vistas como “perda de tempo”, sugestões de melhoria do 

serviço podem ser vistas como “mais trabalho”. Quando uma equipe trabalha de forma 

humanizada, nada disto é verdade. O trabalho em saúde é quase sempre uma atividade 

coletiva, não é possível nem desejável um único profissional dar conta de todas as 

demandas que envolvem a saúde. Trabalhar em um ambiente humanizado, em que a 

equipe trabalha junto, atentas às dificuldades de todos, certamente contribui para a 

realização e felicidade dos profissionais envolvidos. E não há como atingir este estado 

sem reuniões, sem críticas, sem mudanças. Tudo isso faz parte, é atravessando as 

dificuldades e superando-as que uma equipe se fortalece. Não há outro modo de 

construir a humanização no SUS que não seja o “fazer junto”. Os erros e os problemas 

vão acontecer, e recorrer a culpabilização e a vitimização só traz mais erros e 

problemas, e adoecimento do trabalhador.  

As pessoas são os vetores da humanização, e por isso precisam participar da 

constituição dos serviços, alimentando a ideia de que a assistência à saúde pode ser 

melhor e participando da construção dos serviços pautando-se nos princípios e diretrizes 

da PNH. 

Quando falamos em “time”, estão incluídos todos os sujeitos que compõe o 

hospital, desde enfermeiros, psicólogos, médicos, equipe de limpeza, porteiros, 

secretárias, pacientes, prestadores de serviços, enfim, todas as pessoas que fazem parte 

da instituição. 

 Por exemplo: um homem chega para internação (acompanhado de um colega de 

trabalho) em horário que a psicóloga não está no setor; a secretária é quem realiza sua 

internação, recolhendo dados pessoais, e questionando para quem pode ligar caso 

precise. Nesse momento, o paciente começa a relatar que mora com mãe idosa e que 

está brigado com o único irmão, com quem não fala há uma semana. A secretária 

percebe a tristeza na fala desse paciente, e comenta que assim que puder, vai acionar a 

psicóloga para conversar com ele. No outro dia, a profissional chega no setor, pergunta 

para a secretária se houveram novas internações, e ela lhe conta o relato do internado.  

Quando ele chegou ao hospital, a secretária realizou um acolhimento (escutou 

atentamente e com sensibilidade) da demanda do doente, e passou essas informações - 
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muito importantes para o tratamento dele - para a psicóloga, que pôde planejar a melhor 

forma de atuar nessa situação, já sabendo da relação familiar fragilizada. Antes de 

atender o paciente, aciona a assistente social, discutem o caso, e resolvem trabalhar em 

conjunto. A secretária se dispõe a realizar as ligações que forem necessárias, 

disponibilizar as informações pessoais do paciente, recepcionar os familiares quando 

chegarem, etc. 

Esse envolvimento de vários profissionais compartilhando informações otimiza 

o cuidado e contribui para a solução de conflitos com rapidez e bons resultados, já que 

os envolvidos estão mais abertos à discussão.  

Mas o que é necessário para a construção de uma equipe?  

Primeiro, é necessário compreender que o trabalho consiste tanto na produção e 

invenção de serviços e processos, quanto de nós mesmos e do mundo que nos cerca. A 

conexão entre a equipe surge da construção do trabalho, com o protagonismo de cada 

membro da equipe. Através da vivência do processo de trabalho, com suas demandas e 

dificuldades, é que cada sujeito molda a si e a equipe que o cerca. Nós mudamos o 

trabalho e o trabalho nos muda. As pequenas atitudes no dia a dia podem fazer uma 

grande diferença no produto final, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os 

colegas. Humanizar-se é, de alguma forma, compreender que cada um é protagonista 

importante em seu campo e sua equipe. 

 

COLOCAR ESSES TÓPICOS EM QUADRO, OU INFOGRÁFICO; A IDEIA 

É PODER LER ESSAS FRASES SAINDO DA MONOTONIA DO TEXTO. 

 

Algumas características básicas do trabalho em grupo: 

Organização: cada ator precisa ter seu papel estabelecido e o trabalho deve ser 

dividido, mas com a finalidade de se unirem para conquistar o objetivo final. 

Interação: é importante que as pessoas conversem, se encontrem, enfim, 

interajam entre si. 

Motivação: o objetivo comum de tornar a saúde mais humanizada será atingido 

se as pessoas estiverem impulsionadas a isso, porque sentem e desejam que o resultado 

lhes trará benefício ou recompensa.  
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Percepção: as pessoas precisam se sentir pertencentes à equipe da qual fazem 

parte.

 

 

O trabalho em instituição hospitalar exige esforços tanto individuais, como os 

citados acima, quanto também conjuntos. Os profissionais precisarão ter tolerância para 

com as ousadias uns dos outros, as insinuações e interrogações, lacunas e insuficiências, 

mesmo que para isso precisem usar bastante flexibilidade, pois é muito difícil (e até 

impossível!) realizar a assistência sozinho. Cuidar de pessoas doentes, acamadas, 

sensibilizadas e dependentes não pode ser feito por uma pessoa só; o trabalho em equipe 

é indispensável.  

Para que tudo isso dê certo, as boas ideias devem ser compartilhadas, tanto para 

incentivar os outros colegas a realizarem algo parecido, quanto para se juntarem àqueles 

que já tiveram a iniciativa. Assim, as pessoas ficarão mais fortalecidas se forem ao 

encontro umas das outras, fugindo do individualismo. Dessa forma, os profissionais vão 

crescendo do individual para o coletivo, tornando o solo fértil para a formação das redes 

institucionais, que serão abordadas a seguir, no próximo módulo. 
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inserir animação; pessoa clica (TIPO: CLIQUE AQUI) e ele "anima": relógio de frente, 

mostrando os ponteiros funcionando em ritmo perfeito, daí ele vira (mostrando seu 

interior) 

 

* Animação de engrenagem de relógio, cada peça representando um "ator" dentro do 

sistema – todos trabalhando "individualmente" (movimentando sua roldana), mas 

interligados e dependentes para que a máquina funcione de fato e de forma harmoniosa. 

 

Referências 

 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Gerência de Trabalho em Equipe. São Paulo, 

Editora Pioneira, 1986 ,2ª Edição. 

(https://exame.abril.com.br/carreira/6-mitos-e-verdades-sobre-trabalho-em-equipe/)  

 

Questões de Verdadeiro ou Falso:  

  

1) “O trabalho em conjunto é importante para que haja inovação”. 

RESPOSTA: VERDADE. Várias pessoas trabalhando em conjunto sempre terão mais 

ideias do que apenas uma. Além disso, ouvir outras opiniões sobre uma ideia ajudará a 

melhorá-la e fortalecê-la.  

 

2) “Existem pessoas com quem é impossível trabalhar em equipe”. 

RESPOSTA: FALSO. O trabalho em equipe pode ser aprendido mesmo por pessoas que 

costumam ter um perfil mais individualista. Trata-se de uma habilidade a ser 

desenvolvida. 

  

3) “Para trabalhar em equipe, você precisa ter afinidade com seus colegas”. 

RESPOSTA: FALSO. Não é necessário que você goste de todas as atitudes, posturas e 

ideias dos colegas com os quais trabalha, desde que aprenda a respeitar as 

individualidades. Na verdade, a diversidade acaba contribuindo para uma equipe 

dinâmica e inovadora. 

  

4) “Pessoas introvertidas não conseguem trabalhar em conjunto”. 
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RESPOSTA: FALSO. Embora possam ter uma dificuldade inicial de expor suas ideias, 

em um ambiente saudável e aberto, acabarão por participar. A equipe deve proporcionar 

um ambiente favorável para a participação de todos. 

  

AULA 2 INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE REDES INSTITUCIONAIS 

 

Na aula anterior, falamos sobre as equipes de trabalho e sua importância. 

Entretanto, instituições de grande dimensão, como são os hospitais, caracterizam-se por 

possuir diversos departamentos, setores e locais de trabalho completamente diferentes 

entre si. Embora o hospital possa ser visto como uma grande equipe, há necessidade de 

fragmentação do trabalho, pois o que é realizado, por exemplo, no pronto-socorro é 

completamente diferente do trabalho no RH; desta forma, há necessidade de diferentes 

equipes.  

Precisamos enxergar que embora haja trabalho em equipes diferentes, o trabalho 

de cada equipe reflete no trabalho das outras. Se a portaria e a segurança fazem um 

trabalho desequilibrado, surgem problemas na unidade de internação. Problemas 

gerados por outras equipes levam muitas vezes a discussões, culpabilização de pessoas e 

chefias e criam, de modo geral, um ambiente de trabalho ruim. 

 

INÍCIO DO VÍDEO 

profissionais no café 

Chega (ou já está no grupo desde o início) um técnico administrativo, e começa a relatar 

o que aconteceu com ele.   

- Agora estou em outro setor, mas fui transferido porque estavam acontecendo 

umas situações muito complicadas no ambulatório A, onde eu estava antes.  

Começa a cena gravada, com uma narração ao fundo. A cena vai mostrando o ambiente, 

à medida que o personagem vai narrando o que vê. 

NARRAÇÃO DURANTE A CENA 

- Quando eu cheguei lá, eu não sabia muito bem como funcionava o setor, mas fui 

aprendendo aos poucos. Nesse ambulatório, atendem vários médicos 

especialistas em 10 salas. É um corredor bastante comprido, não existem muitas 

cadeiras no local, e também é apertado. Essas cadeiras estão quase na saída do 

corredor para o hall do hospital, e ficam distantes das últimas salas de consultas, 

no fundo do corredor. Todos os pacientes são marcados para as 8 horas da 
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manhã, e cada ambulatório tem 10 consultas agendadas. Bem ao fundo desse 

corredor, fica uma mesa com as secretárias, responsáveis por encaminhar aos 

médicos os prontuários dos pacientes, assim como registrar suas presenças e 

encaminhá-los às salas para a consulta. Teve um pouco de atraso, mas os 

médicos começaram a chamar os pacientes pelo nome.***problemas com 

ambiência. 

CENA SEM NARRAÇÃO, JÁ COM PERSONAGENS FALANDO: 

Cena mostra corredor, as cadeiras todas ocupadas, e pessoas em pé ao redor. Mostrar 

aglomeração. *** tirar foto do ambu A como exemplo. 

Médico chama da sala 05: 

- Milton Pereira! 

Paciente se direciona à sala. 

Outro médico chama: 

- Maria Aparecida Gonçalves! 

A paciente, acompanhada da filha, se dirige à sala.  

Da sala 09 sai um paciente do atendimento, e o médico chama outro: 

- Francisco dos Santos. 

Ninguém levanta. Médico chama de novo. Ninguém se manifesta. Médico chama o 

próximo. 

- Adelaide Maria da Silva. 

Esta paciente se direciona até a sala.  

Cena vai pular, como se passasse horas, todos os pacientes desse médico da sala 09 já 

foram atendidos. Ainda tem pessoas esperando nas cadeiras, mas são poucas. O médico 

vai embora.  

Ao final das consultas, o técnico administrativo percebeu que um senhor idoso 

permanece sentado esperando que lhe chamem. O personagem do técnico vai em 

direção do idoso e pergunta: 

- Qual a consulta que o senhor está esperando?  

O senhor lhe mostra o “papel” onde consta o nome do  médico e a sala. O técnico vai 

até o ambulatório 9 e constata que o médico já foi embora. Vai até a secretária e 

questiona: 

- O doutor Rodolfo já foi? Ainda tem um paciente esperando por ele.  

- Sim, ele já foi embora. Quem espera? 

- Seu Francisco dos Santos. 
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- Ah sim! Ele foi chamado, mas como não apareceu ninguém, o médico achou que 

o paciente tinha ido embora.  

Cena volta pro café, o técnico relata aos colegas. 

- O idoso era de outro município, esperava desde as 7 horas da manhã, perdeu a 

consulta marcada há 6 meses. Acho que ele não escutou quando lhe chamaram, 

pois estava sentado bem perto da saída do corredor, longe da sala 09.  

NARRAÇÃO DURANTE A CENA: 

Técnico administrativo narra: 

Outro dia o ambulatório estava do mesmo jeito: lotado, todas as pessoas marcadas para 

o mesmo horário, e 9 profissionais atendendo, já que uma das salas, a primeira, estava 

com ar-condicionado estragado, e por isso sem condições de utilizá-la, já que não tem 

janelas. 

O processo é o mesmo: médicos chamando pacientes pelos nomes para as consultas. E 

aconteceu a mesma coisa daquele outro dia, uma pessoa foi chamada e eu percebi que 

vários se olharam, mas ninguém se manifestou para vir à consulta. Eu resolvi conferir se 

essa pessoa realmente tinha ido embora, ou estava lá esperando, como o seu Francisco.  

O técnico sai da recepção, fala com o médico: 

- Vou tentar localizar esse paciente.  

E vai em direção àqueles que esperam.  

- Quem é Maria Rosalina Nunes?  

Começa a perguntar para várias pessoas, até que encontra uma mulher que, com olhar 

de “perdida” vem e mostra o papel para esse colega: 

- Eu tenho consulta com esse aqui.  

O técnico olha o papel de marcação e constata que é ela quem ele procurava, então ele 

direciona a mulher até a sala do médico. 

Enquanto isso, o profissional aguardava, atrasando alguns minutos todos os outros 

pacientes. CENA VOLTA  AO CAFÉ. TÉCNICO RELATA: 

- A mulher tem problema de audição, e seu acompanhante, o esposo, precisou ir 

ao banheiro, que fica em outro corredor longe dali. Como ela não escuta bem, 

não ouviu quando lhe chamaram. Quando eu voltei para a recepção, percebi que 

as colegas recepcionistas me olharam diferente, e cochicharam algo, mas nem 

me importei. Outros dias acabei fazendo a mesma coisa; todos os dias alguém 

não escuta, ou não presta atenção quando são chamados, principalmente nas 

salas dos fundos. E algumas semanas depois fui transferido para o setor que 
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estou agora. Depois, eu soube por outro colega que as pessoas que trabalhavam 

há anos naquele ambulatório nunca foram ao encontro dos pacientes que não 

escutavam serem chamados. Achavam que os pacientes não devem receber 

‘regalias”, que precisam prestar atenção aos chamados, senão podem perder a 

consulta. Disseram algo assim: “Esse povo está acostumado a ter tudo nas mãos! 

Agora o fulano resolveu ir lá chamar um por um, daqui a pouco vão querer que a 

gente vá também!”. Acho que ficaram com medo de “desacomodar”, e 

reclamaram para a chefia, de que eu não estava cumprindo com minhas tarefas 

porque estava perdendo tempo chamando os pacientes na espera para as 

consultas. Fiquei me sentindo mal, porque eu quis ajudar. Queria mudar aquela 

realidade, os pacientes esperam horas, e ainda correm o risco de perder a 

consulta! Esse processo não está nada humanizado! 

Outro personagem do café comenta: 

- pois é, você tentou fazer algo diferente e acabou sendo transferido de setor. 

Parece que quando alguém toma a iniciativa de humanizar a assistência, 

aparecem colegas que não tem o menor interesse com isso; daí somos nós que 

acabamos sendo vistos como “metidos”! 

[FIM DO VÍDEO] 

 

Você percebe falhas na dinâmica das redes envolvidas nessa cena? 

O vídeo traz uma realidade constante em muitos hospitais. E nesse exemplo mostrado, 

envolve as equipes da regulação de consultas, da recepção, da assistência clínica 

médica, da informática e da infraestrutura. O que você acha que poderia ser diferente 

nessa cena, que melhoraria o atendimento e diminuiria o tempo de espera dos pacientes? 

 

INTRODUZIR UM QUIZ, FOCANDO BALCÃO DE RECEPÇÃO, CADEIRAS, 

SISTEMA DE CHAMADA DE PACIENTES. 

 

1. Qual a melhor posição para a recepção desse ambulatório? 

 

a) no hall do hospital, facilitando a identificação dos pacientes já na chegada. 

b) na entrada do corredor das salas de consultas, realizando o encaminhamento dos 

usuários até as salas assim que são chamadas. 

c) no fundo do corredor, proporcionando uma visão geral de todo o espaço 
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d) no meio, onde as recepcionistas podem prestar atenção e auxiliar tanto os 

médicos quanto os usuários em espera. 

 

RESPOSTAS: (todas possíveis, com justificativas, comentadas) 

 

a) recepcionar os pacientes logo que chegam, e direcioná-los para o local correto é 

uma forma de tornar o atendimento mais eficaz, evitando que as pessoas fiquem 

“perdidas” na instituição, correndo o risco de perderem a consulta. Por outro 

lado, o papel da recepção de um ambulatório específico é dar encaminhamento 

para as demandas dali; o ideal é que haja uma outra recepção no hall, acolhendo 

e direcionando os usuários para seus devidos locais de atendimento. 

b) essa alternativa parece a mais estratégica, uma vez que os pacientes que ali 

chegam são aqueles que tem consultas com os especialistas que estão atendendo 

ali; nesse exemplo, as cadeiras estão localizadas ali, assim como o maior volume 

de pessoas em pé aguardando. Assim, quando um médico chama, facilita às 

recepcionistas reforçar o nome do paciente, evitando perdas de consultas e 

atrasos. 

c) essa opção é a que aparece na cena, e que, apesar de parecer uma boa forma de 

as recepcionistas terem uma visão geral do espaço, dificulta muito para que ela 

auxiliem os usuários. 

d) o balcão da recepção poderia estar no meio, realmente facilitando o atendimento 

por parte das recepcionistas, tanto para os pacientes quanto para os médicos; 

porém, seria quase impossível manter uma recepção em um corredor tão estreito 

quanto o deste exemplo. Isso dificultaria o trânsito, não parecendo uma 

alternativa muito boa.  

 

2. Quanto ao sistema de chamada dos pacientes: 

a) todos os agendamentos devem ser feitos para o mesmo horário, e cada médico 

deve chamar, em voz alta, pelo nome do paciente 

b) todos os agendamentos devem ser feitos para mesmo horário, e a secretária deve 

chamar os pacientes 

c) as pessoas agendadas para o mesmo horário, devem receber uma senha, e cada 

médico chamará por esse código 

d) os agendamentos devem ser feitos por grupos, em horários diferentes, e o 
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paciente recebe senha, que será anunciada em um painel eletrônico, em imagem 

e em som alto. 

 

RESPOSTAS 

a) o agendamento de consultas, para todos os pacientes, no mesmo horário, pode 

acarretar aglomeração de muitas pessoas na recepção, dificultando a organização 

e aumentando filas, além de resultar num período maior de espera daqueles que 

serão atendidos por último; isso torna o processo cansativo, desumanizado e 

pode atrapalhar o paciente em saber quando o médico o chama; outro problema 

é que nem sempre o profissional se sente confortável tendo que chamar todos os 

pacientes em voz alta. 

b) o agendamento de consultas, para todos os pacientes, no mesmo horário, pode 

acarretar aglomeração de muitas pessoas na recepção, dificultando a organização 

e aumentando filas, além de resultar num período maior de espera daqueles que 

serão atendidos por último; isso torna o processo cansativo, desumanizado e 

pode atrapalhar o paciente em saber quando a secretária o chama; a secretária, 

por sua vez, pode se atrapalhar nas outras tarefas que precisa realizar, 

sobrecarregando-se e consequentemente, pode desenvolver estresse no trabalho. 

c) o agendamento de consultas, para todos os pacientes, no mesmo horário, pode 

acarretar aglomeração de muitas pessoas na recepção, dificultando a organização 

e aumentando filas, além de resultar num período maior de espera daqueles que 

serão atendidos por último; isso torna o processo cansativo, desumanizado e 

pode atrapalhar o paciente em saber quando é chamado; em relação às senhas, 

pode ser uma solução para a desorganização e aglomeração de pessoas no 

ambulatório. 

d) o agendamento por grupos em horários diferentes (por exemplo, um número de 

pessoas devem chegar as 8 horas, outro grupo as 10 horas da manhã), melhora 

tanto o tempo de espera para a consulta, já que o paciente não vai chegar muito 

antes de ser atendido, quanto favorece que mais pessoas possam sentar nas 

poucas cadeiras (no caso do nosso exemplo), ficando  menos aglomeradas e 

mais confortáveis. O sistema de chamada por senha em painel eletrônico 

também se mostra bastante eficaz, pois é fácil de ver (facilitando para as pessoas 

que tem dificuldade auditiva) e acessível para pessoas que tem dificuldade com a 

visão, pois a senha é emitida em som alto. Essas alternativas ampliam a chance 
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de as pessoas não perderem sua vez de consultar, e os profissionais poderão ficar 

mais confortáveis e tranquilos para os próximos atendimentos. 

 

         Quando pensamos na palavra “rede”, podemos lembrar redes de pesca ou de 

proteção nas sacadas dos apartamentos, e também da rede de internet ou de energia. As 

primeiras geralmente são feitas de fios de nylon (linha de anzol) que se entrelaçam, são 

maleáveis, e contêm vários nós. Já a rede de internet serve para circular as informações 

e a comunicação, assim como a de energia para fluir eletricidade. A rede institucional é 

muito semelhante a esses exemplos. Embora a finalidade de umas não sejam a de outras, 

nas instituições essas características se cruzam. No hospital, as redes são formadas por 

pessoas/equipes (que no nosso exemplo são os nós), que se relacionam e se interligam 

no dia-a-dia do trabalho, precisam ser maleáveis (exigem jogo de cintura em diversas 

situações), e são fundamentais para a circulação das informações e fluidez de 

comunicação. 

As redes são um dos dispositivos que foram preconizados para a PNH. São 

fundamentais na transversalização e para construir novas relações institucionais, para 

construir a mudança que a política propõe. É através das redes que surge o debate, a 

criação, é nela que ficam explícitas as tensões e é através dela que as soluções devem 

ser encontradas. Os hospitais são atualmente muito setorizados, com cada área ou setor 

apenas lidando com a sua especialidade, fragmentando o trabalho. As redes podem dar 

sentido a esta fragmentação, dando a possibilidade de união e reconstrução do foco do 

trabalho, que deve ser o paciente. Assim como a medicina cada vez mais fragmenta o 

paciente em suas especialidades, o hospital reflete essa fragmentação e em cada setor o 

paciente é visto apenas no pedaço que compete àquele local. 

 

         “Não existe rede de saúde que não passe, primeiramente, pelas relações 

humanas. A construção de vínculos afetivos e de tecnologias relacionais possibilita 

formas de comunicação fundamentais para a produção de redes de cuidado em saúde. 

(…) Cada sujeito possui uma história singular que é marcada por trajetos únicos, 

compostos por perdas, conquistas e escolhas – profissionais, religiosas, políticas, etc. 

No entanto, essa singularidade está inserida no mundo. Estamos todos vivendo em 

extensas e complexas teias de relações sociais que se encontram em constante 

movimento”. Citação da Cartilha Redes de Produção de saúde, p. 23 SAIBA MAIS 

(link http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_producao_saude.pdf)         Então, 
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o hospital tem essa característica: ele pode ser visto como uma grande rede, composta 

de várias equipes, cada uma cumprindo seu papel, mas se relacionando entre si. E para 

que o trabalho em equipe aconteça (lembrando que equipe só existe se houver relação 

entre as pessoas), é necessário “melhorar” (otimizar) as redes institucionais. Ou seja, a 

fluidez da rede depende do bom andamento da equipe, e as equipes necessitam de uma 

rede para funcionar. A rede institucional baseia-se no interesse comum, nesse caso, 

oferecer uma melhor assistência à saúde das pessoas que precisam. E esse processo 

começa a partir do momento em que o trabalhador se sente desconfortável com a 

maneira como o hospital e as relações ali presentes funcionam. Repensar, refletir e 

problematizar faz com que se criem novas formas de trabalho, que fogem da maneira 

tradicional como vêm sendo realizadas. 

No nosso exemplo, o técnico administrativo saiu do setor se sentindo muito 

frustrado, pois conheceu uma outra face do hospital com a qual ainda não havia tido 

contato; aquela forma de funcionamento do ambulatório o incomodou, e ele resolveu 

tomar a iniciativa de fazer algo diferente. “Desafiou” a rotina estabelecida; mas não teve 

apoio; pelo contrário, foi visto como aquele que quer trazer mais trabalho para o setor. 

No entanto, perceba como as equipes estão entrelaçadas! O setor de regulação 

das consultas poderia ter agendado horários diferentes, evitando, assim, o desconforto 

das pessoas que esperam em pé; a equipe de infraestrutura, por sua vez, poderia 

reestruturar o espaço, facilitando o acesso ao balcão e aos assentos. O setor de 

tecnologia poderia instalar um monitor para que os usuários fossem chamados por 

códigos. Enquanto isso, as secretárias poderiam ir ao encontro dos pacientes, e o médico 

poderia chamar mais vezes, ou, no final, conferir se todos aqueles que marcaram 

presença foram atendidos. A chefia poderia conversar com os profissionais, para 

esclarecer as dúvidas, antes de transferir o técnico de setor. 

Então, precisamos enxergar que embora haja trabalho em equipes diferentes, o 

trabalho de cada equipe reflete no trabalho das outras. Os hospitais possuem diversos 

departamentos, setores e locais de trabalho completamente diferentes entre si, e embora  

o hospital possa ser visto como uma grande equipe, há necessidade de fragmentação do 

trabalho, ou seja, o que é realizado no setor de Infraestrutura é completamente diferente 

do trabalho no setor de Recursos Humanos, portanto, há necessidade de diferentes 

equipes de trabalho. Dentro dessa lógica, percebemos que se o setor de regulação de 

consultas e a informática fazem um trabalho desequilibrado, surgem problemas nos 

ambulatórios. Problemas gerados por outras equipes levam muitas vezes a discussões, 
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culpabilização de pessoas e chefias e criam, de modo geral, um ambiente de trabalho 

ruim. 

É extremamente necessário que existam pontes entre as equipes, que haja 

diálogo e compreensão entre os diversos setores e seus “ecossistemas”. É preciso 

compreender que um hospital funciona como uma grande rede, que cada equipe, cada 

setor é um nó que ata e constrói essa grande rede. Por isso a necessidade do trabalho em 

equipe citado na aula anterior, se uma equipe (nó) não for firme, a rede pode se romper 

e o trabalho fica “furado”, gerando falhas no atendimento e no fruto do trabalho 

coletivo. 

 Mas uma rede não consiste apenas de “nós”, mas de fios que ligam cada nó a 

outros. Pensar o hospital como rede é também pensar nessas ligações entre os setores. A 

comunicação e integração entre eles são fundamentais. Mas como consegui-lo? 

 Primeiro, vamos deixar claro que este é um problema de gestão. Porém, você já 

aprendeu nos módulos anteriores que uma das premissas da PNH é a indissociabilidade 

entre atenção e gestão, ou seja, todos os trabalhadores também devem exercer papel de 

gestores quando necessário. Portanto, procurar o diálogo com os setores que se 

comunicam com o seu local de trabalho também é da responsabilidade de cada um. 

Sugerir mudanças, enfrentar os problemas, propor soluções e melhorar o diálogo são 

atividades que devem ser realizadas por todos, e entre os setores. Uma pessoa que 

trabalha com a limpeza dos leitos pode ter uma ótima ideia para resolver um problema 

da internação, e não deveria ficar constrangida de propor essa solução. Ou, ainda que 

não tenha uma solução, pode apontar um problema que ninguém de outro setor tenha 

percebido. O diálogo é fundamental para desenvolver mudanças em cada um, nos 

grupos e nos ambientes de trabalho. 

 Mas o protagonismo de todos não isenta a gestão da responsabilidade de criar 

espaços para estes diálogos. Uma solução que muitos autores propõem é a chamada 

“rodas de conversa”, espaços onde todos podem falar livremente de suas ideias, 

problemas, anseios e coletivamente pensarem em soluções. Um fomentador destes 

espaços no hospital deve ser o Grupo de Trabalho de Humanização, que você verá mais 

a frente neste curso. 

Mais do que um conceito, a rede deve ser um espaço de produção e criação, de 

encontros que produzem significado e sentidos, que em última instância acabam por 

produzir novos sujeitos e novas práticas. 
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Instituições como o hospital são tradicionalmente rígidas, com hierarquias 

rígidas e divisão do trabalho em classes. Este tipo de organização é em grande parte 

responsável pela desumanização que levou à criação da PNH. Uma hierarquia rígida 

leva muitas vezes a abusos de poder, a ordens que não fazem sentido e pioram o serviço 

de todos, a ausência de autonomia e protagonismo e, em última instância, a infelicidade 

dos trabalhadores. Tudo isso é combatido pela humanização. 

 

QUESTÕES DE TREINAMENTO – VERDADEIRO OU FALSO? 

 

1) "Embora o hospital possa ser visto como uma grande equipe, há necessidade de 

desfragmentação do trabalho." 

RESPOSTA: FALSO. Exatamente o contrário, é necessário fragmentação. Exemplo: o 

que é realizado no pronto-socorro é completamente diferente do trabalho no RH, 

portanto, há necessidade de diferentes equipes de trabalho.  

Precisamos enxergar que embora haja trabalho em equipes diferentes, o trabalho de 

cada equipe reflete no trabalho das outras. 

 

2) “O conceito de rede hospitalar institucional não se vincula, de modo algum, à 

conceitos como "redes de pesca" ou "redes de internet".” 

RESPOSTA: FALSO. A rede institucional é muito semelhante a esses exemplos. 

Embora a finalidade de uma rede não seja a mesma de outra, nas instituições essas 

características se cruzam. No hospital, as redes são formadas por pessoas/equipes (que 

no nosso exemplo são os nós), que se relacionam e se interligam no dia-a-dia do 

trabalho, precisam ser maleáveis (exigem jogo de cintura em diversas situações), e são 

fundamentais para a circulação das informações e fluidez de comunicação. 

 

3) “O modelo hierarquizado da administração pública em hospitais é totalmente 

adequado para a humanização dos atendimentos, não necessitando ser reestruturado.” 

RESPOSTA: FALSO. Instituições como o hospital são tradicionalmente rígidas, com 

hierarquias rígidas e divisão do trabalho em classes. Este tipo de organização é em 

grande parte responsável pela desumanização que levou à criação da PNH. 

 

AULA 3 INFLUÊNCIA E IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 
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Nas aulas anteriores falamos sobre as equipes e as redes de trabalho, e como isso 

tudo se conecta ao trabalho de cada um. Agora vamos dar um zoom e falar sobre as 

pequenas conexões que temos com cada colega de trabalho, sobre como nossas ações e 

atitudes afetam o ambiente e pessoas que nos cercam. 

O trabalho na área da saúde é reconhecido como altamente complexo e com 

grandes exigências aos seus trabalhadores. O desafio é enorme: trata-se de um trabalho 

que envolve não só técnica, mas também reflexão, em um cenário em que há 

diversidade de pessoas e formações. Lidamos com todo tipo de gente, com diversos 

tipos de problemas e que, muitas vezes, pensam e agem de modo completamente 

diferente de nós. Além disso, lidamos diariamente com a dor, o sofrimento e a morte, 

problemas que a maioria das pessoas prefere evitar. Muitos trabalham com regime de 

plantões e turnos, que exigem trabalho em horários diferentes, permanecendo muito 

tempo em ambientes desagradáveis e insalubres. Muitos não se sentem valorizados, 

tanto economicamente quanto no reconhecimento da importância de suas atividades. 

Trabalhar em hospital é, sem dúvida, desgastante e difícil, e por vezes desanimador. 

Da mesma forma, é um trabalho que traz em si muitas recompensas. Quando 

tudo dá certo e vemos que nosso trabalho foi efetivo, quem não fica feliz com o produto 

de seu trabalho?! No nosso caso, esse produto é um paciente bem atendido, que sai com 

suas demandas atendidas. Muitas vezes é um paciente curado de uma doença, grato pela 

equipe que lhe atendeu. Outras vezes o resultado não é tão favorável, mas proporcionar 

um bom atendimento em um momento desolador é também reconfortante, tanto ao 

paciente quanto à equipe. 

Apesar de lidarmos com o adoecimento e a dor, um dos principais fatores de 

adoecimento psicossocial dos trabalhadores de hospitais é justamente a organização de 

trabalho. Muitas vezes um trabalhador consegue lidar bem com a morte de um paciente 

pelo qual lutou, mas entra em adoecimento por um colega grosseiro, uma chefia 

insensível, um fracasso da instituição em prover o necessário para satisfazer suas 

necessidades pessoais e humanas. A humanização, representada pela PNH, surge 

justamente para combater esses fatores. Os processos de trabalho e gestão são, sem 

dúvida, um dos maiores alvos da política de humanização.  

 

QUADRO  

Orientações gerais da PNH 
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- Valorização da dimensão subjetiva e coletiva em todas as práticas de atenção e gestão 

no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos de cidadania, destacando-se as 

necessidades específicas de gênero, étnico-racial, expressão sexual e de segmentos 

específicos (população negra, do campo, extrativista, povos indígenas, quilombolas, 

ciganos, ribeirinhos, assentados, população em situação de rua, etc.); 

- Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a 

transversalidade e a grupalidade; 

- Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção 

de saúde e com a produção de sujeitos; 

- Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede 

do SUS; 

- Corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção; 

- Fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias 

gestoras do SUS; 

- Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos 

trabalhadores da saúde, estimulando processos de educação permanente em saúde; 

- Valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e 

acolhedores. 

  Fonte: HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do 

SUS, páginas 21 e 22. SAIBA MAIS: (link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_documento_gestores_trabalhad

ores_sus.pdf) 

 

E a comunicação é um instrumento básico e fundamental dentro deste contexto! 

Nos comunicamos o tempo todo, todos os dias! Comunicar significa enviar e receber 

informações por palavras, gestos, expressões, escrita e outros elementos não verbais. 

Nem sempre o comunicador e o receptor tem o mesmo entendimento da mensagem; as 

vezes, o receptor compreende algo diferente do que o comunicador teve a intenção de 

passar. Ter consciência dessa dinâmica pode auxiliar muito no nosso dia a dia, pois 

existem mal-entendidos, e a falha pode estar justamente no “trânsito” dessa 

comunicação. 

Se a informação não chega como de fato o comunicador pretendia, aquele que 

recebe pode interpretar algo totalmente diferente, e como consequência, pode haver 

desconforto, desentendimentos e desavenças, que estão relacionadas a maneira como 
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essa informação transitou, e não necessariamente por causa dos interlocutores. E isso 

vale também para a comunicação não verbal – aquele tipo de comunicação feito por 

expressões, gestos e outras formas que não envolvem a fala. Por exemplo, um paciente 

pode demonstrar expressões faciais de dor, desconforto, de insatisfação. O profissional 

que o atende pode achar que a pessoa não quer receber atendimento, e que por isso é um 

paciente difícil. Logo, evitará atendê-lo novamente. O paciente sentirá, através da 

comunicação também não verbal, que o profissional não quer lhe prestar cuidado, e 

também acabará criando antipatia pelo mesmo. 

Ou seja, o atendimento poderia ser mais humanizado se a comunicação fosse 

melhor compreendida. A relação interpessoal entre paciente e profissional fica 

prejudicada, levando ao consequente cuidado desumanizado. Como é gratificante 

quando atendemos um paciente pelo qual temos empatia! Esse é o prazer subjetivo que 

nosso trabalho nos traz, a sensação de que estamos com o dever cumprido, já que o 

paciente se sente melhor quando cuidamos dele. 

Você já teve a sensação de que a jornada de trabalho fica mais pesada quando 

precisamos atender um paciente com quem já nos sentimos desconfortáveis, com o qual 

não se estabeleceu um vínculo de empatia e ajuda mútua? Como você sai do trabalho 

nessas duas situações? Você se sente diferente? 

Uma maneira de melhorar as relações interpessoais que se dá através da 

comunicação é atentar para o que nosso interlocutor (seja ele paciente, colega, chefe) 

está nos comunicando. Não somente através das palavras faladas ou escritas, mas 

também através dos gestos, posturas, expressões faciais, organização dos seus objetos 

no espaço, ou de seu fazer profissional no nosso dia a dia de trabalho. Ao se dar conta 

desses detalhes poderemos mais facilmente tolerar algumas coisas que não nos agradam 

tanto, e que faríamos diferente, e teremos a compreensão de que aquela é a forma que a 

pessoa tem de se expressar e de ser; talvez tal postura não tenha nada a ver com um 

colega em específico, e por isso, não se deve levar para o lado pessoal. Em várias 

situações, percebemos que não precisamos nos adequar àquele modo de ser do outro, 

mas tolerá-lo, assim como ele pode tolerar nossa maneira de ser e de realizar o trabalho. 

Aceitar e conviver com as diferenças (principalmente de opiniões) é um desafio que traz 

bons frutos. 

PRODUZIR TIRINHA COM A MENSAGEM A SEGUIR: 
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Sentir e perceber que a pessoa que nos escuta o faz com interesse favorece a 

criação de vínculo para uma boa comunicação, e consequente boa relação interpessoal. 

Você concorda que quando falamos para alguém que não está demonstrando nenhum 

interesse pelo que dissemos, perdemos a vontade de falar, e criamos uma certa antipatia 

pela pessoa? A seguir, algumas sugestões para melhorar nossa comunicação e relações 

interpessoais: 

 

Quadro (ou infográfico) com essas informações: 

- Prestar atenção, com interesse, no que a pessoa está falando (seja usuário, colega ou 

gestor); 

- Aceitar que os pontos de vista daqueles com quem nos relacionamos não é o nosso, 

mas que, mesmo assim, estes podem coexistir, sem entrar em confronto. 

- Fazer o exercício da autorreflexão no dia a dia, na tentativa de dar-nos conta das 

expressões faciais e outros gestos que temos ao nos comunicar. 

- Entender que nem sempre seremos plenamente compreendidos, e vice-versa. Mas que 

isso não vai desfazer o elo de relação interpessoal com a pessoa. Uma vez que 

esclarecimentos são possíveis e necessários. 

 

Às vezes, expressar nossas emoções - com moderação e bom senso - pode nos 

aproximar das pessoas, demonstrando-nas que somos todos seres humanos em busca 

dos mesmos ideais: nos sentirmos bem de saúde e no trabalho, termos uma vida pessoal 

prazerosa, enfim, ser feliz. Pacientes estão em busca de bem-estar, realizando 
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tratamentos, exames, etc; profissionais da assistência desejam exercer seu trabalho de 

forma harmoniosa, e sentirem-se gratificados pela sensação de dever cumprido; os 

gestores, por sua vez, almejam sentir que seus esforços para "orquestrar" as equipes 

valem a pena. Isso poderá se tornar realidade se os atores que compõem o cenário 

hospitalar fizerem seus esforços de forma coletiva, pensando em uma saúde mais 

humanizada para todos. 

 

QUESTÕES DE TREINAMENTO – VERDADEIRO OU FALSO? 

 

1) "O trabalho na área da saúde exige técnica em razão de sua complexidade. Por esse 

motivo, embora seja exercido por seres humanos, é preciso deixar de lado qualquer tipo 

de atitude profissional que envolva emoções e focar totalmente no tecnicismo." 

RESPOSTA: FALSO. Embora o trabalhador da saúde deva exercer sua atividade 

conforme as diretrizes aprendidas tecnicamente, dentro da sua área, a humanização visa 

exatamente conseguir lidar também com o lado sentimental dos pacientes, mesmo que 

sem pessoalizar, tratando-os com o reflexo de suas emoções e com as emoções do 

próprio ambiente de trabalho. O desafio é enorme, trata-se de um trabalho que envolve 

técnica e reflexão, em um cenário em que há diversidade de pessoas e formações. 

Quando temos a sensibilidade de tratar o paciente dentro de suas necessidades e fazendo 

um bom trabalho, sentimo-nos recompensados. 

 

2) "A política de humanização foca no atendimento e nos pacientes. Não é possível o 

envolvimento com os processos de trabalho e gestão, visto que tais elementos são de 

competência exclusiva dos gestores da Administração Pública". 

 

RESPOSTA: FALSO. Embora a Administração Pública tenha por característica 

estrutura hierarquizada e burocratizada, tais processos são, sem dúvida, um dos maiores 

alvos da política de humanização.  

 

3) "Uma maneira de melhorar as relações interpessoais, que se dão através da 

comunicação, é atentar para o que nosso interlocutor sente, inclusive os gestores." 

RESPOSTA: VERDADEIRO. A empatia é um componente que colabora para que a 

comunicação seja efetiva. 
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AULA 4 CRIAÇÃO DE UMA REDE COLABORATIVA 

 

Até agora, falamos sobre todas as conexões que nos afetam dentro de nossa 

instituição. Das pessoas que nos cercam, das equipes e até mesmo do conceito de rede 

dentro dos setores do hospital. Entretanto, ainda não mencionamos o fato de que o 

hospital em si também é um ponto em uma rede muito maior, a rede de saúde. Na 

maneira que o SUS é construído, deveriam chegar aos hospitais apenas os casos mais 

graves, que requerem o mais alto nível de atendimento. A hospitalização é um grau 

extremo para lidar com alguma enfermidade, e deve ser o mais breve possível, 

“devolvendo” o paciente para a rede de saúde após sanar seu problema mais grave, para 

acompanhamento. 

Portanto, para funcionar devidamente, o hospital precisa se comunicar com a 

rede na qual está inserido. Isso significa que deve haver interação e integração entre 

hospitais e postos de saúde, médicos particulares e serviços especializados como CAPS 

e CREAS. Não há como um hospital sozinho atender as demandas de toda a população 

de sua região. 

Sabemos que muitas vezes as redes de saúde são falhas. E que, por isso, muitas 

vezes os hospitais, que nada mais são do que os profissionais que nele trabalham, neste 

caso, acabam tentando assumir todo o cuidado e não encaminhando o paciente a outros 

serviços.  

Ao fazer isso, acaba-se por colaborar com a centralização do atendimento nos 

hospitais e a precarização dos outros serviços de saúde. Além disso, muitas vezes o 

paciente tem alta hospitalar sem o devido encaminhamento para acompanhamento, o 

que muitas vezes leva a um novo agravamento de uma condição e a seu retorno ao 

hospital.  

Portanto, cabe ao trabalhador humanizado conhecer esta rede da qual faz parte e, 

sempre que possível, ativá-la e fazer parte de sua construção. 

 

Espécie de linha do tempo interativa com os componentes da rede de saúde do SUS: 

Como se estrutura a rede de atenção em saúde no Brasil 

ATENÇÃO BÁSICA 

 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
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Serviço estruturado para servir como porta de entrada preferencial do SUS, podendo 

contar com o Programa Saúde da Família (PSF), que constitui a Estratégia Saúde da 

Família (ESF) 

Objetivo: Atender até 80% dos problemas de saúde na população, descentralizando o 

atendimento e aproximar à população ao acesso aos serviços de saúde, assim 

desafogando os hospitais. 

Funcionamento: Os usuários do SUS podem realizar consultas médicas, curativos, 

tratamento odontológico, tomar vacinas e coletar exames laboratoriais. Além disso, há 

fornecimento de medicação básica e encaminhamentos para especialidades de acordo 

com as demandas dos casos. 

Equipe: composta por médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, auxiliar em saúde 

bucal ou técnico em saúde bucal, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, entre outros profissionais em função da realidade 

epidemiológica, institucional e das necessidades de saúde da população. 

Organização: Para UBS sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-

se o parâmetro de uma UBS para, no máximo, 18 mil habitantes.  

 

 Estratégia Saúde da Família (ESF) 

Para a reorganização da Atenção Básica no País, criou-se a Estratégia Saúde da Família 

(ESF), como forma de expansão, qualificação e consolidação da AB, pois possibilita 

uma reorientação do processo de trabalho para aprofundar os princípios e diretrizes do 

SUS, ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, relacionando custo-efetividade. 

Equipe: Conta com equipe multiprofissional, composta por, no mínimo, médico 

generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, 

como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-

dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde 

bucal 

Organização: Para UBS com Saúde da Família recomenda-se que cada equipe seja 

responsável por no máximo 4000 pessoas, considerando o grau de vulnerabilidade 

social das famílias daquele território, sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade 
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social, menos a quantidade de pessoas por equipe, e que o cada ACS seja responsável 

por no máximo 750 pessoas, não ultrapassando 12 ACS por equipe de ESF 

 

 Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais  

Essas equipes estão direcionadas para o atendimento da população ribeirinha da 

Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense, respectivamente. 

I. Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR): desempenham a maior parte de suas 

funções em Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas/localizadas nas comunidades 

pertencentes a regiões à beira de rios e lagos cujo acesso se dá por meio fluvial; e  

 

II. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): desempenham suas funções em 

Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF), que se estruturam através de embarcações 

que comportam as eSFF, providas com a ambiência, mobiliário e equipamentos 

necessários para atender à população ribeirinha 

 

 Consultório na Rua: 

Composta por equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais com a 

população de rua de forma itinerante e, quando necessário, com as equipes das UBS do 

território. Nos municípios ou áreas em que não haja eCR, a atenção deverá ser prestada 

pelas demais modalidades de equipes da Atenção Básica. 

Objetivo: ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, 

ofertando atenção integral à saúde para esse grupo populacional, que se encontra em 

condições de vulnerabilidade e com vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.  

Equipe: As eCR são organizadas em três modalidades: 

I- 4 profissionais, dentre os quais dois deverão estar entre os descritos no item 1*, e o 

restante dentre os listados nos itens 1 e 2** 

II- 6 profissionais, três listados no item 1, e os demais relacionados nos itens 1 e 2 

III- Modalidade II + Profissional Médico 

*Item 1: Enfermeiro, Psicólogo, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional 

**Item 2: Agente Social, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem, técnico em Saúde Bucal, 

Cirurgião Dentista, profissional de Educação Física e profissional com formação em 

Arte e Educação.  

 

 Serviço de Atenção Domiciliar (AD) - Melhor em Casa 
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Forma de atenção à saúde oferecida na moradia do paciente composta por um conjunto 

de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, 

garantindo o cuidado continuado. O SAD também auxilia na melhora da gestão dos 

leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminui a superlotação de serviços 

de urgência e emergência. 

Objetivo: Proporcionar ao paciente um cuidado ligado diretamente aos aspectos 

referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos 

serviços para esse tipo de assistência. Assim, evitam-se hospitalizações desnecessárias e 

diminui o risco de infecções.  

Equipe: Composto por equipe multiprofissional que varia de acordo com a necessidade 

do paciente. Pacientes mais estáveis que exigem menos cuidado podem ser 

acompanhados pela equipe de Saúde da Família/Atenção Básica de sua referência. 

Casos de maior complexidade são acompanhados pelas equipes multiprofissional de 

atenção domiciliar (EMAD) e de apoio (EMAP) do Serviços de Atenção Domiciliar 

(SAD) – Melhor em Casa. 

Funcionamento: O acesso ao SAD é geralmente feito no hospital em que o usuário 

estiver internado ou ainda por solicitação da equipe de Saúde da Família/Atenção 

Básica ou da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RAU) 

 Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) 

Objetivo: Concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária; 

funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192; realizar 

consulta médica em regime de pronto atendimento nos casos de menor gravidade; 

realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos 

demandados à UPA 24h; prestar apoio diagnóstico e terapêutico conforme a sua 

complexidade; manter pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação 

diagnóstica ou estabilização clínica, e encaminhar aqueles que não tiveram suas queixas 

resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços 

hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial; 

Funcionamento: funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias 

da semana, incluindo feriados e pontos facultativos 

DEFINIÇÃO DOS 

PORTES 

POPULAÇÃO 

RECOMENDADA PARA A 

NÚMERO 

MÍNIMO DE 

NÚMERO 

MÍNIMO DE 
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APLICÁVEIS ÀS 

UPA 24h 

ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DA UPA 

24h 

LEITOS DE 

OBSERVAÇÃO 

LEITOS SALA DE 

URGÊNCIA 

PORTE I 
50.000 A 100.000 

HABITANTES 
7 LEITOS 2 LEITOS 

PORTE II 
100.001 A 200.000 

HABITANTES 
11 LEITOS 3 LEITOS 

PORTE III 
200.001 A 300.000 

HABITANTES 
15 LEITOS 4 LEITOS 

 

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 

 Unidades de Acolhimento (AU) 

São serviços residenciais de caráter transitório, com um tempo de permanência 

determinado, contando com equipe qualificada. Funcionam exatamente como uma casa, 

onde o usuário será acolhido e abrigado, enquanto seu tratamento e projeto de vida 

acontecem nos diversos pontos da RAPS.  

Objetivo: oferecer acolhimento e cuidados contínuos de saúde 

Funcionamento: As UA funcionam 24 horas, 7 dias por semana, e são voltadas para 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, de ambos os 

sexos, que apresentem acentuada vulnerabilidade social e/ou familiar e precisem de 

acompanhamento terapêutico e proteção temporária. O tempo de permanência na 

Unidade de Acolhimento é de até seis meses. 

I - Unidade de Acolhimento Adulto (UAA): destinada às pessoas maiores de 18 

(dezoito) anos, de ambos os sexos; e 

II - Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI): destinada às crianças e aos 

adolescentes, entre 10 (dez) e 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos. 

 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)  

Composto por diferentes modalidades, são pontos de atenção estratégicos da RAPS: 

serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe 

multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente 

atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja 
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em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos 

ao modelo asilar. 

Modalidades: 

CAPS I: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e 

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 15 mil habitantes. 

CAPS II: Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e 

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPS i: Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves e   

persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões 

com pelo menos 70 mil habitantes. 

CAPS ad Álcool e Drogas: Atendimento a todas faixas etárias, especializado em 

transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo 

menos 70 mil habitantes. 

CAPS III: Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação; todas 

faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes inclusive pelo uso de 

substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

CAPS ad III Álcool e Drogas: Atendimento e 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e 

observação; funcionamento 24h; todas faixas etárias; transtornos pelo uso de álcool e 

outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. 

 

 Serviços Residenciais Terapêuticos 

Surge para garantir uma assistência integral em saúde mental e eficaz para a reabilitação 

psicossocial. Leva em consideração a necessidade da humanização do atendimento 

psiquiátrico no âmbito do SUS, e visa à reintegração social do usuário; objetivando à 

redução das internações em hospitais psiquiátricos. 

Objetivo: Promover ações de acompanhamento no campo da desinstitucionalização e da 

reabilitação psicossocial, propiciando a construção de um espaço que promova a 

autonomia e ressignificação cotidiana. O SRT deve proporcionar vivências de escolhas, 

protagonismo na caracterização dos espaços, resgate da convivência comunitária e 

reinserção social (trabalho, lazer, educação, entre outros), sempre articulado à rede de 

saúde disponível no território.  
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Equipe: 1 profissional de nível superior da área de saúde com formação, especialidade 

ou experiência na área de saúde mental e 2 profissionais de nível médio com 

experiência e/ou capacitação específica em reabilitação psicossocial. 

Funcionamento: acolhe pessoas com internação de longa permanência (2 anos ou mais), 

egressas de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. 

Tipo I- Moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em processo de 

desinstitucionalização, acolhendo no máximo oito moradores.  

Tipo II- Moradias destinadas às pessoas com transtorno mental e acentuado nível de 

dependência, especialmente em função do seu comprometimento físico, que necessitam 

de cuidados permanentes específicos, acolhendo no máximo dez moradores. 

 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 

Porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente 

em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de 

Assistência Social 

Objetivo:fortalecer a convivência com a família e com a comunidade, promovendo a 

organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. 

Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos de 

assistência social. 

Funcionamento: Conhecendo o território, a equipe do Cras pode apoiar ações 

comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade 

na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns, como falta de 

acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade 

na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, cultural, entre outros. O Cras oferta 

o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No Cras, os cidadãos também são 

orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal. 

 

 Centro de Referência Especializado de Assistência Social: 

Unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas 

que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. 
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Objetivo: Orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou 

demais serviços públicos existentes no município, oferecer informações, orientação 

jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a 

mobilização comunitária. 

Funcionamento: Oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros serviços, como Abordagem Social e 

Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda 

do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. 

 

TELESSAÚDE  - incluir como um SAIBA MAIS 

O telessaúde é uma plataforma que viabiliza a consolidação do atendimento da 

atenção básica no Sistema Único de Saúde (SUS), e a melhoria da qualidade dos 

serviços, onde Educação Permanente em Saúde (EPS) e apoio assistencial se agregam 

por meio de ferramentas e tecnologias da informação e comunicação (TIC); é 

constituído por núcleos Estaduais, Intermunicipais e Regionais; por exemplo, no RS 

está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Oferece teleconsultoria, através da qual os profissionais podem esclarecer 

dúvidas sobre questões relativas a processo de trabalho, procedimentos clínicos e ações 

de saúde, no modelo pergunta e resposta; tele-diagnóstico, que visa o aumento da 

resolubilidade da Atenção Básica, e a diminuição dos gastos com deslocamento de 

pacientes; também amplia a oferta em especialidades; tele-educação - atividades de 

formação e atualização das equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde. 

Você pode conhecer um pouco mais sobre esse programa no site: 

http://portalms.saude.gov.br/trabalho-educacao-e-qualificacao/gestao-da-

educacao/qualificacao-profissional/telessaude/programa-nacional-telessaude-brasil-

redes 

  

Conhecer os locais que fazem parte da rede de atenção em saúde é um primeiro 

passo. É importante manter nos setores hospitalares uma lista desses locais, com 

telefone de contato e nomes dos profissionais. E, principalmente, entrar em contato com 

eles, conhecer seus papéis e abrir caminhos para um atendimento conjunto. 

Não há nesta aula exatamente um modelo, uma fórmula. As redes de saúde de 

cada local possuem suas particularidades e diferentes graus de evolução. O que 
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desejamos aqui é despertar em cada um o desejo de fazer com que essa rede melhore, e 

participar na melhoria da comunicação entre os nós. Temos certeza de que muitos 

profissionais já conhecem os integrantes da rede de saúde e se comunicam com eles, 

mas também sabemos que em muitos locais a comunicação é quase nula.  

Muitas barreiras precisam ser vencidas para o funcionamento adequado da rede 

de serviços de saúde. Profissionais frustrados, sobrecarga de trabalho e falta de gestão 

são fatores que impedem o funcionamento da rede. Há também interesses 

corporativistas de alguns que não desejam que o sistema de saúde funcione, e mesmo 

hierarquias históricas que podem gerar resistência, especialmente da categoria médica. 

Por mais que isso venha mudando, muitos médicos ainda tratam enfermeiros, técnicos e 

outras categorias multiprofissionais como “de menor importância” e resistem a 

encaminhamentos destes profissionais. Conflitos vão existir, mas ao enfrentá-los, 

estamos abrindo caminho para um atendimento humanizado e para um SUS que dá 

certo. 

Para que consigamos incorporar as ideias da humanização em toda a rede de 

saúde é necessário que se contagie o maior número de pessoas com essa ideal, de modo 

que as inteligências somem-se em um coletivo que se retroalimenta. Quando um grupo 

trabalha de maneira humanizada, surgem novas ideias, novas práticas e melhorias das 

próprias ideias do que seja a humanização da saúde. 

 

Questões para avaliação: 

 

1. A assistência oferecida nos hospitais geralmente está relacionada a casos 

graves, de alta complexidade, por isso: 

a)  A interação e integração do hospital com outros serviços de saúde não precisa 

existir, uma vez que ele dá conta sozinho de todas as demandas da população. 

b)  Os profissionais do hospital não precisam saber quais serviços de saúde existem 

em sua região, pois os pacientes nunca precisam deles. 

c)  É importante conhecer a rede de saúde da qual o hospital faz parte, pois as 

pessoas precisam, em diferentes momentos, de outros serviços que não são 

competência do hospital. 

d) As redes de serviços de saúde não funcionam, por isso deve-se centralizar todos 

os atendimentos, tratamentos e procedimentos no hospital. 

RESPOSTA: C. 
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2. Em relação a rede colaborativa da qual o hospital faz parte: 

a)  Os trabalhadores do hospital podem facilitar a interação com outros serviços 

mantendo uma lista organizada, com telefones, endereços e profissionais de 

referência para quando necessitarem. 

b)  Não é necessário manter os contatos atualizados no hospital, pois quando o 

paciente receber um encaminhamento para a rede, é obrigação dele saber onde 

estão os serviços. 

c)  Os trabalhadores do hospital não precisam se preocupar em conhecer a rede de 

serviços de saúde, pois as chefias passarão às equipes todas as informações 

necessárias. 

d) Cada serviço de saúde deve ser humanizado, e se comunicar com outras 

instituições não favorece esse processo. 

RESPOSTA: A 

 

3. Fazem parte de uma rede colaborativa de saúde: 

a) Hospital, Unidade Básica de Saúde e Escolas Municipais. 

b) Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família e Hospitais. 

c) Centro de Atenção Psicossocial, Secretaria de Turismo e Unidade de Pronto 

Atendimento. 

d) Telessaúde, Hospital e Comissão de Infraestrutura Municipal. 

RESPOSTA: B 

 

PARA FECHAR A UNIDADE: 

Nesta unidade, falamos muito sobre o conceito de relações interpessoais e redes, 

mostrando a sua importância para a humanização. Como você já sabe, a PNH busca 

uma reconstrução da forma de fazer as coisas, colocando os sujeitos trabalhadores no 

centro, valorizando-os e dando-lhes autonomia. Também sabemos que ninguém sozinho 

é capaz de resolver todos os problemas dos hospitais, que ninguém consegue mudar 

práticas e vícios de serviço sem o apoio das equipes e que mesmo a própria saúde do 

indivíduo acaba dependendo da colaboração dos colegas.  

A ideia de rede, portanto, é conceito essencial para o desenvolvimento da 

humanização. O SUS aposta na ideia de que fazer junto é a solução para muitos dos 

problemas encontrados na saúde. 
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UNIDADE 2 

 

AULA 1 LEVANTAMENTO DE DEMANDAS E ELABORAÇÃO DO 

DIAGNÓSTICO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Cena: 

Mínimo 5 pessoas. 

Personagens com jalecos, e crachás. 

Local: uma sala (e não mais no café), com cadeiras. 

Chega o profissional (personagem 1) que está propondo a reunião um pouco antes (olha 

no relógio e vê que ainda falta uns minutinhos); as cadeiras estão dispostas em fileiras, 

prontas para que as pessoas assistam uma aula expositiva; ele ajeita as cadeiras em 

forma de roda, enquanto isso começam a chegar alguns participantes (pode ser uns 2 ou 

3); 

 Boa tarde “fulano”(personagem 2), quer uma ajudinha? 

 Sim, estou arrumando a sala pra reunião. 

Chegam outras pessoas, cumprimentando, e vão sentando.  

 Pessoal, meu nome é Ezequiel, sou assistente social, e marcamos essa reunião 

para pensarmos e discutirmos juntos quais os pontos fracos e problemas do 

nosso hospital, e tentar encontrar as soluções juntos. Vou começar contando algo 

que vem acontecendo no setor em que estou trabalhando atualmente. Todos os 

dias tenho pacientes que precisam de orientações quanto ao transporte, 

encaminhamentos de auxílio doença, entre outros assuntos; só que as pessoas 

acabam me contando algumas coisas de suas vidas particulares, como 

dificuldades familiares, etc, e muitas vezes até choram. O problema é que o setor 

não tem um espaço onde eu possa realizar esse atendimento, e a pessoa acaba 

ficando exposta no corredor mesmo, na frente das outras pessoas que passam por 

alí. Comentei isso com a fisioterapeuta da unidade, e ela também me falou que 

muitas vezes precisa realizar algumas orientações específicas, e que tem essa 

mesma dificuldade, pois não acha correto que outros usuários ouçam orientações 

que não são para eles, podendo criar até fantasias errôneas dos seus tratamentos. 

 Na unidade que trabalho isso também está acontecendo, mas estamos tentando 

nos organizar para dividir uma sala de atendimento multiprofissional para esses 
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tipos de casos. Ainda não conseguimos, mas já falei com vários colegas que 

concordam, e que se propõe a ajudar. 

 

Cena segue, mostrando outras pessoas fazendo seus relatos, mas com música 

instrumental (não precisa continuar o diálogo) 

 

Narração com música: Você já participou de reuniões assim? Lembra como se 

sentiu? Nesta aula abordaremos algumas possibilidades para realizar o 

diagnóstico das situações-problema do hospital em que você trabalha, para então 

partirmos para as possíveis soluções. 

 

Você viu anteriormente que durante muito tempo, quando se falava em 

“humanização” nos hospitais, muitas vezes o assunto era restrito a pintura de parede, 

brinquedotecas, gentileza com o usuário, etc. Ainda que tudo isso seja importante, você 

também já viu que não podemos restringir a humanização a isto, e que nunca vai existir 

humanização sem mudanças no fazer, no processo de trabalho e no protagonismo dos 

sujeitos. Na unidade anterior, falamos sobre as conexões entre as pessoas, sejam elas 

individuais, em equipe ou no conjunto entre as equipes. Agora vamos falar sobre as 

ações no ambiente de trabalho. Como, na prática, podemos melhorar os fluxos, 

processos, papéis e tudo o que envolve nosso dia-a-dia no hospital? 

O ambiente hospitalar é tradicionalmente burocrático, centralizador e autoritário, 

muitas vezes valorizando apenas a produção e esquecendo-se de analisar os resultados e 

seus efeitos em relação aos profissionais. Estes, presos em suas rotinas e cobranças, 

muitas vezes com excesso de trabalho e falta de pessoal, também não avaliam os 

processos de trabalho nem interferem em sua mudança. Acabam transferindo os 

problemas para outros, seja empurrando uma situação para outra pessoa ou setor, seja 

reclamando da gestão ou do governo, situação sempre mais fácil do que assumir seu 

papel na resolução dos problemas. 

(inserir no próprio texto uma figura de uma pessoa com um bloquinho na mão, 

fazendo anotações, e com balãozinho de pensamento com a pergunta: QUAIS SÃO 

NOSSOS PROBLEMAS?) 

O primeiro passo para resolver qualquer coisa é identificar de forma clara e 

precisa qual é o problema. Isso vale tanto para uma pesquisa científica quanto a 

problemas domésticos de cada um. Saber o quê resolver antes de tentar uma solução 
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evita esforços desnecessários e atitudes erradas. Assumir o protagonismo desejado pela 

humanização também requer aprendizagem, nem sempre vamos compreender um 

problema de primeira e ter uma solução pronta. 

Antes de qualquer coisa, você já parou pra pensar sobre seu local de trabalho? 

Qual a função dele? O que deveria ser feito? O que está deixando de ser feito? O que 

poderia ser feito melhor? Quais são as demandas que estão sendo bem atendidas e quais 

são as que estão sendo deixadas de fora? 

Só em pensar sobre isso, você já está começando a realizar um diagnóstico. 

Muitas vezes entramos em uma rotina de trabalho e fazemos o que é solicitado sem 

parar pra pensar nessas questões. É mais fácil deixar para outro resolver e culpar o 

governo ou alguma chefia. Mas deixar pra lá acaba perpetuando o sentimento de 

sofrimento, aumentando o sentimento de que nada muda e que somos impotentes para 

realizar as mudanças. Na verdade, assumir o protagonismo, ainda que dê algum trabalho 

a mais no início, pode resolver problemas que se arrastam por anos, e geram 

infelicidade. Ao criar uma rotina de trabalho melhor, estamos colaborando com nós 

mesmos a longo prazo, reduzindo o sofrimento. 

Então, quando você pensou sobre essas coisas, percebeu alguns problemas no 

qual pode ajudar a resolver? Outras pessoas também compartilham da sua visão? Que 

tal conversar com elas? Talvez sentar junto e colocar as ideias no papel? Isso é 

humanização. 

 

ANIMAÇÃO 

Mão fazendo anotações numa folha/caderneta -  

 

 

 

 

 

 

 

- entrar em contato com pessoas que pensam em humanizar os processos no 

hospital em que trabalho; 

- problemas que surgiram 

-  alguém já tentou resolver esse problema antes? 



64 
 

-  o que não deu certo? 

-  as chefias responsáveis pelo problema sabem que ele existe? 

- conversar com chefias/representantes dos setores; 

- conversar com a equipe na qual existe o problema, apresentando minhas 

descobertas; 

- trocar ideias, ouvir opiniões e levantar possíveis soluções. 

 

Você vai precisar traçar um perfil de quais são os maiores problemas, e a roda de 

conversa, em uma reunião de equipe, é uma boa alternativa para isso. Você também 

pode contatar outras pessoas da rede intra e interinstitucional sobre esse problema. 

Para as reuniões de levantamento do diagnóstico, propomos o processo de 

trabalho em roda. Trata-se tanto de uma maneira de disposição física das cadeiras de 

uma reunião, quanto um processo que traz consigo certas nuances importantes. Em uma 

roda, todos estão em igual nível de importância, independente do seu cargo ou posição. 

Todos podem olhar para todos, é criada uma proximidade e um vínculo entre os que 

estão compartilhando suas ideias e problemas. A reunião assume uma atmosfera mais 

descontraída e informal, favorecendo que os participantes se expressem, dividindo suas 

impressões, opiniões, conceitos e concepções, impulsionando também, uma reflexão 

acerca dos temas tratados. 

Na discussão em roda, muitas vezes um relato de uma situação problemática 

ilustrará o conflito entre os problemas reais e as normas rígidas de um hospital e muitas 

vezes a solução se encontrará óbvia, pelo simples senso comum. Um médico pode se 

queixar que seus pacientes do primeiro horário de ambulatório estão sempre atrasados e 

se queixar que os pacientes não dão valor ao horário. Um usuário presente na reunião 

explica que o primeiro ônibus vindo da região onde ele mora só chega 15 minutos após 

o início das consultas. A partir desse simples contato, já ocorre uma mudança na 

compreensão do problema e uma solução está prestes a ser encaminhada... 

É importante que este espaço da roda seja aberto a maior diversidade possível de 

pessoas interessadas. No exemplo citado, se não houvesse um usuário participando da 

reunião, talvez ninguém soubesse explicar o motivo do atraso dos pacientes e ficaria 

com a ideia errada de que os pacientes são preguiçosos. 

A roda deve ser uma parada para pensamento, crítica, sugestão e reflexão 

coletiva sobre o próprio trabalho e seus processos, buscando um movimento de 
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melhoria dos serviços, da atenção aos usuários, dos processos de gestão. Quando bem 

realizado, é um processo que traz benefícios a todos, trabalhadores, usuários e gestores. 

É importante ter clareza de que nem sempre essas rodas de conversa serão tão 

resolutivas na prática quanto gostaríamos. Porém, não se trata aqui de criar um serviço 

idealizado e perfeito. Um serviço que hoje funciona muito bem, amanhã pode não dar 

mais certo; uma nova tecnologia pode surgir, assim como novas demandas de trabalho 

ou novos problemas - é um sistema em eterno movimento. A proposta é de que o 

serviço seja capaz de se reorganizar e se adaptar à mudanças; portanto, uma forma de 

impulsionar o processo é realizando o levantamento das demandas e o diagnóstico do 

ambiente de trabalho, que devem devem ser atividades constantes. 

A PNH aposta no protagonismo e na auto-análise dos atores que participam do 

SUS. A capacidade e - principalmente- a disposição em se reinventar e recriar, de 

adaptar, de pensar juntos nas soluções são elementos fundamentais para o  desafio 

imenso que é concretizar o SUS que queremos. 

Pronto, agora que já existe clareza dos problemas, vamos à próxima etapa: como 

resolvê-los. Mas esse é um assunto para a próxima aula. 

 

AULA 2 ELABORAÇÃO DE UM PLANO OPERATIVO 

Vídeo 

Cena continua na sala onde acontece a roda de conversa do vídeo anterior. 

Personagem 1: 

 Vocês relataram aqui várias coisas, muitas em comum. Anotei vários pontos, e 

podemos decidir juntos por onde começar, e propor soluções. Por exemplo, o 

primeiro problema levantado foi a situação dos colegas que não têm um espaço 

adequado para conversar com os usuários, assim como eu. “Fulano” 

(personagem 2) falou que está se reunindo com outros colegas que pensam como 

ele. Acredito que esse pode ser o primeiro passo. 

 

Personagem 2: 

 O que vocês acham de fazermos uma lista com os problemas, setores em que 

acontecem, possíveis soluções, estratégias para solucioná-lo e o profissional que 

ficará responsável por essa tarefa? 

 

Personagem (3) 
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 Acho uma boa ideia, assim podemos nos guiar, inclusive reavaliando as 

propostas e vendo se está dando certo. 

 

inserir tabelinha 

Situação-

Problema 
Local Solução 

(proposta) 

Estratégia 

(como fazer) 

Profissional 

responsável 

Prazo Resultado 

Falta de espaço 

para 

atendimento 

multiprofissional 

UTI Encontrar 

um espaço 

Reunir a 

equipe e ver 

em qual sala 

é possível 

reservar um 

horário para 

atendimento 

dos usuários 

Assistente 

Social 

Até a 

próxima 

reunião 

desse 

grupo (1 

mês) 

 

 

Personagem 1: 

 Pronto, agora vamos incluir os outros problemas que conversamos, para 

começarmos a colocar em prática as nossas ideias. 

 

Para realizar um diagnóstico, sugerimos na aula anterior que você procure e 

converse com pessoas que possam estar envolvidas nos problemas para compreendê-lo 

em todas as dimensões. Da mesma forma, a solução virá não apenas de uma pessoa, 

mas dos diversos envolvidos. Uma grande ideia para melhorar um serviço tem pouco 

valor se ficar só na cabeça de quem a criou, ou, caso tenha elaborado um diagnóstico, só 

no papel. De nada adianta uma grande ideia sem colocá-la na prática, e essa prática só 

vai acontecer se as pessoas envolvidas “comprarem a ideia”, fizerem ela se tornar parte 

das rotinas e práticas do ambiente de trabalho.  

O dispositivo do "Acolhimento com Classificação de Riscos" ilustra isso muito bem: o 

interesse institucional, o projeto, a meta e, às vezes, até os "decretos" pelos quais esse 

dispositivo tem sido implantado nos serviços parece pressupor uma reorganização 

natural da equipe, para melhorar a atenção ao usuário, como se fosse intrínseco à 

proposta. Sem dedicar atenção e estratégias para efetivar essa reorganização - como se 

fosse possível pensar o serviço fora da rede em que este se efetua, isolado das demais 

práticas de produção de saúde e independente dos que nele trabalham - o dispositivo se 

transforma em um instrumento a ser implantado, perdendo sua potência de 

transformação das práticas. 
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O diagnóstico é o primeiro passo, como foi dito, para começar o processo de 

tornar a instituição mais humanizada. A próxima etapa é construir o plano operativo, em 

que você colocará em prática um conceito que viu anteriormente: a gestão participativa 

(também chamada de cogestão). A importância desse conceito da PNH reside no fato de 

que são os trabalhadores que vivem a prática do hospital, são eles que são 

transformados e transformadores do trabalho que realizam, e são eles também que estão 

em contato direto com aqueles para o qual toda a produção do hospital se destina: os 

usuários. É na troca entre trabalhadores e usuários que muitas das questões e soluções 

surgirão, então não há como prescindir da participação dos trabalhadores nos processos 

de gestão. 

Ao criar um plano de trabalho para implementar projetos de humanização no 

hospital, você e seu grupo terão que se despir dos preconceitos e formas tradicionais de 

ver e produzir a saúde. Muitas vezes vocês irão questionar e rever normas, rotinas, 

posturas, cargos e outras estruturas estabelecidas. Muitas vezes terão que “pensar fora 

da caixa” para achar soluções, outras vezes irão rever o desenvolvimento de algumas 

práticas para que se tornem melhores e mais inclusivas, e para que sejam capazes de 

lidar com os problemas da realidade. 

Tendo seu plano construído, passamos à última (e talvez mais difícil) etapa, 

colocá-lo em prática. Todas as ideias sugeridas têm a finalidade de facilitar esta etapa. 

Se o plano foi construído conjuntamente, com a adesão de todos os envolvidos, as 

possíveis resistências encontradas nessa etapa serão diminuídas. Ainda assim, pode 

haver resistência de algumas pessoas, seja por medo, por apego à hierarquia, por 

incompreensão do problema. Ao mesmo tempo, você já conta com uma série de 

apoiadores. Não há porque desistir se uma ou outra pessoa não quiser aderir ao plano no 

começo. Se o seu plano foi bem construído, siga-o com aqueles que toparam fazer parte. 

Com o tempo, aqueles que resistiram verão as melhorias trazidas e terminarão por 

mudar de opinião. Não se apegue às resistências, mas aos progressos. 

O objetivo final da “intervenção” que estamos propondo nesse curso não é a 

criação ou cristalização de um “modo perfeito” de trabalhar. O que a PNH propõe é 

justamente este processo constante de pensar, criar e recriar novas concepções e modos 

de trabalho, envolvendo a todos os trabalhadores. Humanização é o processo, não o 

resultado final. O que a política deseja é que todos os trabalhadores envolvidos em um 

serviço despertem um sentimento de pertença, que eles tenham autonomia para 

desenvolver o seu serviço e tornar os processos e ambientes de trabalho ainda melhores. 
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Por mais bem-intencionados que sejam aqueles que ocupam os cargos de gestão, é 

humanamente impossível conhecer todas as realidades de um ambiente complexo como 

o hospital. Ninguém melhor do que os trabalhadores de um serviço para pensar sobre 

ele e propor melhorias. Esperamos com este módulo ter despertado esse sentimento de 

autonomia e protagonismo, fomentando aquele dispositivo que vocês viram 

anteriormente, a cogestão e a gestão participativa. 

 

UNIDADE 3 

AULA 1 

 DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DO GRUPO DE TRABALHO DE 

HUMANIZAÇÃO GTH) 

Nas próximas aulas, queremos que você conheça um pouco sobre o GTH, e, 

quem sabe, despertar o interesse para que você ou alguém do seu setor inicie um GT, ou 

faça parte do grupo, caso ele já esteja formado no seu hospital. Ainda que não faça ou 

vá fazer parte, saber sobre a atuação do grupo e quando você pode recorrer a ele 

colaborará com a capacidade de atuação do grupo e, consequentemente, com a 

humanização do hospital. 

 Nas aulas anteriores, falamos sobre conhecer a realidade da instituição através 

de um diagnóstico e como pensar e propor soluções para problemas de seu setor. Mas e 

quando você não obtém apoio, ou não consegue elaborar um plano (partindo da ideia 

que você já compôs um GT ou que ele já esteja formado), existe alguma forma de 

promover as mudanças, e tornar a assistência hospitalar mais humanizada? Uma 

alternativa válida é procurar apoio do GTH. 

Tudo o que apresentamos neste terceiro módulo, da criação e fortalecimento de 

redes, da melhoria dos relacionamentos no trabalho, do diagnóstico e resolução dos 

problemas nos campos de trabalho, fazem parte do trabalho do GTH. Um GTH eficaz 

trabalha com tudo o que foi apresentado anteriormente. Porém, apresentamos estes 

conceitos antes de falar sobre o grupo porque todas essas ações não devem ficar restritas 

ao GTH. Esse Grupo precisa ser um reflexo da humanização do hospital, deve fomentar 

esse processo, mas jamais ser o único responsável. Como estudamos anteriormente, não 

há solução fácil e individual para os problemas que enfrentamos diariamente na rotina 

hospitalar.  

Mas o que é um GTH? Segundo o Ministério da Saúde:  
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“Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) é um dispositivo criado pela Política 

Nacional de Humanização (PNH) para o Sistema Único de Saúde (SUS), com o 

objetivo de intervir na melhoria dos processos de trabalho e na qualidade da produção 

de saúde para todos. O GTH institui-se em qualquer instância do SUS e é integrado por 

pessoas interessadas em discutir os serviços prestados, a dinâmica das equipes de 

trabalho e as relações estabelecidas entre trabalhadores de saúde e usuários.”  - fonte: 

Cartilha Grupo de Trabalho de Humanização, disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pdf 

 

Uma das funções principais do GTH é a disseminação da Política Nacional de 

Humanização. Na verdade, mais do que isso, não apenas fazer com que trabalhadores, 

usuários e gestão conheçam a política e seus princípios, mas CONTAGIAR a população 

com as ideias propostas pela política. Acreditar que a PNH traz boas ideias que 

beneficiam a todos, perceber que quando ela funciona em um ambiente hospitalar, todos 

saem beneficiados. Quanto mais gente acreditar nisso, mais fácil se tornam as mudanças 

necessárias. Em nossa pesquisa para a criação deste curso, muitas vezes nos deparamos 

com relatos de experiências que trazem falas como: “-Deveria haver mais encontros 

como esse”, “-Há muito queria falar as coisas que disse hoje”,  “-Estou me sentindo 

renovado depois dessa reunião”.  Em que outro espaço do hospital encontramos este 

tipo de fala? Que grupo ou comissão proporciona esta sensação de que alguém está 

ouvindo aquilo que ninguém parecia ouvir? 

O GTH deve claramente funcionar como um espaço de ruptura dos padrões de 

funcionamento de um hospital. Não deve ser mais um espaço institucionalizado de 

reuniões frias, burocráticas e que seguem os padrões instituídos na organização. Deve 

ser um grupo criativo, contestador, que instiga e provoca mudanças. O GTH deve ser o 

espaço onde se falam daquelas coisas que não são ditas em outros lugares, que traz à 

tona aquelas coisas que estão ocultas, mas que afetam a todos. Portanto, é 

imprescindível que seja um grupo flexível e formado por profissionais interessados e é 

crucial que tenha apoio da direção dos serviços e dos gestores do hospital. 

Dentro da realidade hospitalar, os profissionais estão constantemente lidando 

com situações críticas e indesejadas, como falta de estrutura,  de material, de pessoal. É 

um ambiente difícil e muitas vezes desanimador e que frequentemente traz sentimentos 

de frustração, culpa, raiva e outros sentimentos negativos. A PNH acredita que uma das 

maneiras de amenizar este sofrimento é justamente na união entre aqueles que se 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pdf


70 
 

encontram na mesma situação, seja para resolver alguns problemas (Por que faltou 

material? O que pode ser feito para que não aconteça novamente?) quanto no suporte 

para lidar com as crises (Você precisa de alguma ajuda? Está bem?). Humanizar 

também é mostrar que o outro não está desamparado, sozinho. Neste sentido, é função 

do GTH estimular e ajudar a construir as redes de contatos, que citamos nas aulas 

anteriores.  

Portanto: O GTH deve ser um espaço de encontro de subjetividades e de 

reflexão dos modos de fazer saúde do hospital, sendo um instrumento de mudança. 

Cada encontro deve proporcionar momentos de descoberta, reflexão, revisão de atitudes 

e conceitos, mesmo de coisas que já estão dadas como estabelecidas há muito tempo. É 

por meio dessa troca que surgem as ideias, que levadas adiante, proporcionarão 

mudanças genuínas e duradouras da realidade hospitalar. 

 

PODCAST DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAL FALANDO SOBRE 

GTH 

 

REFERÊNCIAS: Ministério da Saúde (2008). Grupo de Trabalho de 

Humanização. Brasília, DF. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pdf 

 

AULA 2 CONSTRUÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO DE 

HUMANIZAÇÃO 

 

Na aula anterior, você aprendeu um pouco sobre a importância do GTH e seu 

papel fundamental como fomentador da PNH dentro dos hospitais. Nesta aula vamos 

falar um pouco sobre a construção deste grupo. Ainda que a política de humanização 

tenha sido criada há mais de uma década e preconize a existência destes grupos, 

sabemos que no momento em que este curso está sendo criado, há diferentes graus de 

presença e atuação destes grupos nos hospitais. Alguns hospitais não possuem grupos, 

outros possuem, mas com atuação distinta do que a PNH espera, e alguns hospitais 

possuem grupos extremamente funcionais e com excelente trabalho. Ainda que você 

não faça parte do grupo, conhecer seu funcionamento e aprender como criar e fazer 

parte dele será um conhecimento muito importante.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pdf
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Anteriormente vimos o conceito de “gestão participativa”. Essa diretriz não tem 

como funcionar caso tente se concretizar por uma ordem superior, verticalizada, ou 

através de metas obrigatórias impostas por uma chefia. 

(ILUSTRAÇÃO/ FIGURA COM PERSONAGEM DE CHEFE MANDANDO, 

COM UM BALÃOZINHO DIZENDO QUE TODO MUNDO DEVE FAZER 

GESTÃO PARTICIPATIVA).  

O modo de construção é tão ou mais importante do que o resultado, o foco da 

PNH é mudar os processos de trabalho, e não impor metas a serem cumpridas sem que 

haja participação de todos. O “o que fazer” é relevante, mas o “como fazer” é muito 

mais importante nessa reorganização do trabalho proposta pela PNH. 

No caso de não existir GTH no seu hospital, sugerimos que seja feita uma 

reunião inicial com os interessados em criar o grupo (por exemplo, alunos que 

participaram deste curso e despertaram o desejo de fazer parte). Nesta reunião inicial, 

após se conhecerem e apresentarem suas expectativas, elaborem um plano (podendo 

usar por exemplo o que aprenderam nas aulas anteriores, sobre levantamento de 

demandas e elaboração de plano operativo.). Conversem com alguma chefia maior, 

como a Superintendência ou Gerências, de seu plano de criar o grupo, solicitando apoio 

e explicando a importância da PNH. Solicitem uma fala em alguma reunião onde 

estejam presentes uma grande quantidade de trabalhadores e falem sobre a 

Humanização e seu desejo de criação do grupo, marcando uma reunião aberta aos 

interessados. A partir daí é só determinarem as responsabilidades, frequência de 

reuniões e ações iniciais.  

Em um momento inicial, pode ser interessante que as reuniões do GTH sejam 

também um espaço de estudo. Você que fez este curso já tem um bom conhecimento 

sobre a PNH e seus conceitos, mas muitos colegas que estão fazendo parte do grupo 

podem não saber nada sobre humanização. O grupo pode, portanto, selecionar algumas 

leituras para discussão, colocando todos os membros em nível de igualdade em relação 

ao conhecimento da Política e do papel do GTH. Você pode também convidar os 

colegas a fazer este curso, e discutirem depois. É uma etapa importante, pois sem 

clareza do que devem fazer, corre-se o risco de que o grupo não tenha coesão em seus 

projetos, nas ideias que serão levadas adiante nas próximas etapas. 

Após este momento inicial onde se busca igualar os conhecimentos e anseios a 

respeito da humanização, podem ser iniciadas reuniões de levantamento de demandas e 

elaboração de um diagnóstico, conforme aprendemos na aula 1 do módulo anterior. Na 
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sequência, como vimos na aula 2 do mesmo módulo, pode-se passar a elaboração de um 

plano operativo, com as ações que serão tomadas e um cronograma para sua realização, 

preferencialmente deixando um ou mais membros do grupo como responsáveis por tal 

ação. 

É nas rodas de conversa, que devem ser fomentadas pelo GTH, que muitos dos 

problemas e das soluções para as práticas hospitalares irão surgir. Esse deve ser um 

espaço de criação e recriação, de revisão das práticas, de levantamento dos problemas. É 

a cogestão na prática, a horizontalidade (nas rodas de conversa todos devem ser iguais, 

sem hierarquia), o diálogo, o questionamento. As dificuldades do dia-a-dia muitas vezes 

levam ao questionamento de que nada é feito pra melhorar, críticas a gestão local e ao 

governo, mas quantos dos problemas não poderiam ser resolvidos por nós mesmos, 

trabalhadores que vivem esses problemas, se nos for dada a oportunidade? 

O que pretendemos com esta aula não é dar um formato pronto a ser seguido à 

risca por outros GTHs. Cada grupo terá sua configuração única, dependendo de seus 

membros, da instituição ao qual faz parte, do nível de desenvolvimento e apoio que 

encontrarão em seus colegas, usuários e gestores. O que fizemos foi ilustrar, com base 

na experiência e na literatura, algumas situações e dar algumas sugestões de como pode 

ser o caminho. Mas o nosso caminho pode ser bem diferente do seu. O nosso desejo é 

que vocês caminhem, e que neste caminho encontrem outros vindo de lugares 

diferentes, mas com um mesmo destino: A Saúde que queremos. 

 

AULA 3 SOBRE A COMPOSIÇÃO DA EQUIPE E AS DIFICULDADES 

ESPERADAS 

Qual a equipe ideal para compor o GTH? Quem deve fazer parte desse grupo?  

Não há indicação, por parte da PNH de qual seria a equipe mínima ou ideal para 

compor o GTH. É sugerido que seja um grupo aberto, ou seja, que qualquer interessado 

possa frequentar as reuniões, e que as pessoas que participem do grupo sejam 

interessadas e acreditem na proposta da PNH.  

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável no 

presente momento pela administração da imensa maioria dos Hospitais Universitários 

Federais no Brasil, em sua diretriz de humanização sugere a seguinte composição: 

Art.3º - O GTH terá minimamente a seguinte composição: 

I.    01 (um) Representante da Assessoria de Comunicação do Hospital; 

II.   01 (um) Representante da Superintendência; 
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III.    01 (um) Representante da Ouvidoria do Hospital; 

IV.  01 (um) Representante da Divisão de Gestão de Pessoas; 

V.   01 (um) Representante da Gerência Administrativa; 

VI.       02 (dois) Representantes da Gerência de Ensino e Pesquisa; 

VII.        01 (um) Representante dos Voluntários do Hospital, quando houver; 

VIII.     02 (dois) Representantes da Gerência de Atenção à Saúde; 

IX.        01 (um) Representante dos Usuários. 

  Fonte: Diretriz EBSERH de Humanização, página 33 (Disponível em: 

http://www.ebserh.gov.br/documents/695105/2749071/Diretriz+Humaniza%C3%A7%

C3%A3o.pdf/614821e2-79b1-44d4-bd17-f6c7752ed0fe) 

 

Esta formação, em nossa opinião, privilegia muito a participação dos setores de 

gestão, o que é em parte desejável, porém, por tudo o que aprendemos até aqui, você 

deve saber que o GTH não é um grupo gestor da maneira tradicional, pelo contrário, 

deve representar muitas vezes um movimento de reforma das maneiras tradicionais de 

gestão em um hospital. Entretanto, há de se notar algo positivo quando a equipe mínima 

inclui um representante dos usuários e dos voluntários, uma vez que o GTH deve incluir 

os usuários, trabalhadores e gestores, e muitas vezes carece dessa representatividade dos 

usuários. 

É extremamente importante que o grupo seja composto por pessoas de setores, 

saberes e formações distintas, para que tenha uma grande abrangência de conhecimento 

sobre as diversas realidades da instituição sobre a qual atuará. Em questões de 

organograma, sugerimos que o grupo seja vinculado diretamente à Superintendência do 

hospital e que trabalhe em conjunto com esta, dado que o grupo atua na realidade de 

todo o hospital, sem necessariamente ser restrito a um ou outro setor. Da mesma forma, 

é muito importante que o grupo conte com representantes de setores estratégicos. Por 

exemplo, uma ação de divulgação dos direitos dos usuários, promovida pelo GTH, seria 

muito mais efetiva com a participação da assessoria de comunicação do hospital, 

portanto um representante deste setor seria de grande valor. Mas nem sempre isto é 

possível, portanto, muitas vezes o grupo irá ter que dialogar com setores que não 

possuem representantes (e aproveitar para convidá-los novamente). 

É importante que o grupo se autoanálise com alguma periodicidade. Quem são 

as pessoas que estão sendo responsáveis pelo grupo? Existe diversidade e 

representatividade? Que setores não tem representante e que falta eles estão fazendo? A 

http://www.ebserh.gov.br/documents/695105/2749071/Diretriz+Humaniza%C3%A7%C3%A3o.pdf/614821e2-79b1-44d4-bd17-f6c7752ed0fe
http://www.ebserh.gov.br/documents/695105/2749071/Diretriz+Humaniza%C3%A7%C3%A3o.pdf/614821e2-79b1-44d4-bd17-f6c7752ed0fe
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partir desta análise, o grupo pode agir de modo a contagiar algumas pessoas dos setores 

ausentes e convidá-las a fazer parte. Não tem sentido o grupo discutir problemas de uma 

unidade de Pronto Socorro se não tiverem pessoas que trabalham no setor para 

fundamentar a discussão, apresentar sua realidade para o grupo. Muitas vezes um grupo 

começará com muitos representantes de diversos setores, mas com o tempo alguns 

deixarão de participar. É normal que isto aconteça, o GTH deve ser um grupo em 

constante mutação, inclusive de seus membros e de papéis ocupados por eles. Se 

alguém frequenta o GTH sem motivação ou vontade, vendo  isso como um fardo, isso 

traz mais problemas ao grupo do que benefícios. 

A cartilha da política nacional de humanização sobre os Grupos de Humanização 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pd

f) sugere que dentro de um grupo, os componentes possam experimentar diferentes 

funções, alternadamente, ao longo dos encontros. A coordenação, a observação dos 

andamentos e impasses nas ações, o registro da reunião, a confecção do plano de 

trabalho, todas as funções devem rotacionar entre os membros, a fim de que ninguém se 

sobrecarregue e todos tenham conhecimento das atividades do grupo.  

Ela também sugere que eventuais subgrupos sejam formados, para atuar em 

objetivos específicos. Se uma ação está sendo planejada em um setor, seria interessante 

que pessoas daquele setor fizessem parte de um grupo temporário, mesmo aquelas que 

não participam frequentemente do GTH. Da mesma forma, pessoas podem ser 

pontualmente convidadas para explicar uma atuação, dar um parecer sobre algum tema, 

trazer algum conhecimento que falta ao grupo. O GTH não deve ficar restrito aos 

membros que participam dele regularmente, e uma participação esporádica ainda é 

melhor do que nenhuma participação. 

Uma vez que o GTH esteja estabelecido e consolidado em um hospital, é 

interessante também que este estimule e apoie a criação de outros GTHs. Você lembra 

da nossa aula sobre redes colaborativas (aula 4, unidade 1)? Fomentar a criação destas 

redes também é papel de um grupo de humanização. Um hospital pode fazer parte de 

uma rede ou complexo hospitalar. Neste caso, é desejável que cada hospital possua seu 

próprio GTH, mas que estes se reúnam com alguma periodicidade, em um GTH 

ampliado, ou comitê de humanização. Da mesma forma, é interessante que outros locais 

da rede de atenção à saúde de um município também possuam grupos de humanização. 

O ideal é que se forme uma rede colaborativa de humanização, onde cada grupo possa 

colaborar com outros com suas experiências, ideias, relatos. Muitas vezes uma 
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dificuldade estará para além do hospital, conquistar a colaboração dos gestores 

municipais, estaduais, de outras instituições, é um caminho para um GTH cada vez mais 

produtivo e eficiente. Uma vez que as ideias da PNH estejam disseminadas em um 

hospital, por que encerrar ali sua atuação? 

Até aqui, sempre mantivemos uma postura otimista a respeito da PNH e dos 

grupos de humanização, pois acreditamos nessa proposta, mas não vamos mentir: 

existem muitos problemas e dificuldades no caminho de um GTH. Como falamos 

diversas vezes anteriormente, as ações do grupo de humanização muitas vezes 

representam uma ruptura com modos de fazer, rotinas, atitudes, e você deve ter 

imaginado que quando um grupo de pessoas se propõe a mudar uma rotina, por 

exemplo, irão existir aqueles que se opõem à mudança.  

A proposta da cogestão, por exemplo, retira dos gestores a função de autoridade 

única, e dos trabalhadores a condição de omissão e submissão. Entendemos que essa é 

uma mudança boa para todos, uma vez que tira do gestor o peso de saber de tudo e 

decidir tudo sem apoio, e dá ao trabalhador autonomia sobre seu trabalho, 

empoderamento e sentimento de pertença. No entanto existem pessoas que são apegadas 

demais a hierarquia e temem a perda de seu poder. Outra pessoas podem resistir 

simplesmente por preguiça de aprender uma nova rotina, de ter que mudar uma prática 

que é realizada há anos, por vezes décadas.  

Outro fator de dificuldade para o GTH é conseguir a participação das pessoas 

interessadas. Muitas vezes com falta de pessoal adequado, uma pessoa que deseja ir às 

reuniões do grupo encontra dificuldades de sair temporariamente de seu setor. Este é 

outro fator que depende de uma boa organização das escalas e de apoio das chefias. 

Uma sugestão em caso desta dificuldade é revezar os membros que participam de um 

determinado setor. Talvez o setor não possa prescindir de um enfermeiro em uma data, 

mas naquele mesmo dia um assistente social do setor poderia organizar sua agenda e 

participar do grupo. 

Voce sabia ou tabela: 

Para lidar com as resistências, é importante: 

- Contaminar o maior número de pessoas com as ideias da PNH. Se a maioria estiver 

convencida que as mudanças são positivas, as eventuais resistências serão uma minoria 

e tenderão a se dissipar com o tempo 
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- Apoio da gestão maior do hospital. Em casos onde o conflito é muito grande, muitas 

vezes o GTH deve recorrer a gestores que compreendem a necessidade de mudanças e 

valorizam a humanização 

- Saber que você está correto. A PNH é uma política pública para a saúde, dada pelo 

Ministério da Saúde. Ou seja, buscar a humanização é dever de todos os trabalhadores 

da saúde. 

- Diálogo. Convide as pessoas que resistem para uma conversa em roda. Ouça seus 

motivos, tente achar um caminho onde todos estejam satisfeitos. Se muita gente resiste a 

uma proposta, será que a proposta realmente é boa para todos? Será que não devem ser 

feitas mudanças para acomodar todas as opiniões? Não existe maneira de fazer uma 

mudança de maneira mais gradual? 

Se uma proposta foi bem pensada (e por isso sugerimos um caminho nas aulas 

anteriores), a tendência é que ao passar do tempo, as pessoas que inicialmente eram 

contra comecem a perceber que as mudanças foram positivas, e diminuam a resistência.  

A comunicação é outro fator central para um bom andamento de um GTH. Suas 

ações devem ser divulgadas, para que haja valorização dos profissionais envolvidos e do 

trabalho do grupo. O grupo deve manter alguma comunicação entre as reuniões, para 

verificar o andamento de ações que tenham sido programadas. É importante que os 

membros do grupo tenham acesso ao coordenador de maneira ágil e simples. 

Outra questão é a respeito da coordenação do grupo. O coordenador do GTH 

possui um papel fundamental e deve ser valorizado como tal pelos gestores. Mais do 

que os outros membros, a pessoa que ocupa essa posição deve ter domínio dos conceitos 

da PNH e buscar sempre capacitar-se, atuando como multiplicador dos conhecimentos. 

Por se tratar de uma posição central, o ideal seria que fosse um profissional dedicado 

exclusivamente à função, ou no mínimo que possua alguma carga horária dedicada, pois 

ainda que todos os membros do grupo dividam as funções, é necessário que um pequeno 

grupo esteja mais envolvido com o planejamento e andamento do grupo. Assim, vice-

coordenador, secretário e outras posições relevantes devem possuir também alguma 

capacidade de dedicação à esta atividade, pois em uma rotina sobrecarregada se torna 

praticamente impossível coordenar um GTH. 

Nesta aula vimos alguns detalhes sobre a composição de um grupo de 

humanização e algumas dificuldades que são encontradas em nossa experiência e na 

literatura. Tratam-se apenas de sugestões, uma vez que cada grupo e cada realidade é 

única, e certamente em sua realidade poderão surgir outras formas de agir e outras 
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dificuldades. Não esperamos trazer todas as soluções ou regras que devem ser 

cumpridas. No entanto, esperamos que o conteúdo apresentado aqui sirva como uma 

espécie de preparação ou sugestão de atuação.  

  

UNIDADE 4 

 

AULA 1 SUGESTÕES DE AÇÕES EM HUMANIZAÇÃO  

 

Na unidade anterior você aprendeu um pouco sobre a importância e formação de 

um GTH, assim como algumas de suas atividades. Nesta aula, vamos ver algumas ideias 

de ações de humanização para que você, fazendo ou não parte de um grupo de 

humanização, possa se inspirar e sugerir na sua realidade de trabalho. Ainda que você 

não faça parte, é interessante descobrir se seu hospital possui um GTH e conversar com 

o grupo, para obter apoio nas suas iniciativas. 

 

LINHA DO TEMPO (ou outra atividade interativa com ícones onde a pessoa 

clica e um pequeno texto aparece) 

 

ICONE REDE - Conhecer os locais que fazem parte da rede de atenção em saúde é um 

primeiro passo. É importante manter nos setores hospitalares uma lista desses locais, 

com telefone de contato e nomes dos profissionais. E, principalmente, entrar em contato 

com eles, conhecer seus papéis e abrir caminhos para um atendimento conjunto. 

Além de conhecer os locais, você também pode estimular a formação de rede 

entre eles. Depois de conhecer o profissional responsável pela comunicação do hospital, 

quando alguém de seu setor propõe uma ação humanizada, que traria uma boa imagem 

ao hospital, por que não sugerir que se converse com o profissional da comunicação e se 

emita uma notícia? E como você já conhece os responsáveis pelo setor jurídico, não 

vale a pena consulta-los para saber se a ação está de acordo com a legislação? É desta 

maneira que os vínculos são formados e a rede se constrói. 

 

ICONE PESQUISA - Pesquisas de satisfação podem ajudar a visualizar uma série de 

problemas, se bem realizadas. Ainda que a ouvidoria ou outro setor já realize algum tipo 

de pesquisa, você pode propor uma pesquisa direcionada, em seu setor, englobando 

tanto funcionários quanto usuários. Quais são as coisas que os trabalhadores do seu 
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setor se orgulham? Do que reclamam? O que pode melhorar? Muitas vezes uma 

pesquisa realizada rapidamente e de maneira anônima pode trazer muito material para 

que sejam repensadas algumas coisas. Talvez os usuários elogiem a parte técnica, mas 

se queixem do acolhimento. Ou técnicos se sintam desvalorizados pela chefia. A 

realização de uma pesquisa é uma de nossas sugestões para diagnosticar possíveis ações 

de humanização. 

 

ICONE PESSOAS TRABALHANDO  - Como estão os processos de trabalho em seu 

hospital? Seu setor possui atividades que parecem não estar adequadas? Há tempo 

perdido com tarefas que parecem sem propósito? Conversar com os trabalhadores de 

diversos setores sobre os processos de trabalho, as coisas que acreditam estar erradas e 

as sugestões que eles oferecem para melhorias nos processos é uma ótima fonte de 

ideias para a humanização.  

 

ICONE WEBSITE – Seu hospital possui um site na internet? Existe nele algum link 

sobre humanização ou uma parte para o GTH? Criar um setor no site para o GTH e a 

humanização, inclusive com os nomes dos participantes do GTH e forma de contatá-los 

é uma ótima ideia. Divulgar as ações de humanização no setor de notícias também é 

importante. Converse com o setor de comunicação e proponha algumas ideias. Se 

realizar uma grande ação que possa despertar interesse, considere também (em conjunto 

com o setor de comunicação) a possibilidade de contatar os jornais da sua cidade. 

Quanto maior a divulgação das ações de humanização, mais gente se contagia! 

 

ICONE PANFLETO – A Carta de Direitos dos Usuários é um importante documento 

que traz os direitos e deveres dos usuários dos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou 

privados. Você pode fazer cartazes para colocar em áreas de grande circulação, ou 

deixar versões impressas ao alcance dos usuários. Segundo o Ministério da Saúde, ela 

reúne os seis princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o ingresso 

digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. São eles: 

Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 

saúde. 

Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. 

Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de 

qualquer discriminação. 
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Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e 

seus direitos. 

Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça 

da forma adequada. 

Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que 

os princípios anteriores sejam cumpridos. 

 SAIBA MAIS: (link para a carta completa: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartas_direitos_usuarios_saude_3

ed.pdf) 

 

ICONE CONGRESSO – Seu hospital possui práticas inovadoras e humanizadas na 

saúde? Divulgue-as! Considere a criação de artigos científicos e apresentação de 

trabalho em congressos. Dê visibilidade para as coisas boas que acontecem no seu 

hospital. Se tiver dificuldades em lidar com o lado acadêmico, converse com o setor de 

Ensino e Pesquisa do seu hospital, se houver, ou pessoas que possuem experiência na 

área. 

 

ICONE RODA DE CONVERSA – Proponha momentos de rodas de conversa sobre a 

humanização, com participação de gestores, trabalhadores e usuários. Não esqueça de 

anotar as sugestões para tentar colocar em prática depois! 

 

ICONE RELACIONAMENTO – Como está o relacionamento entre os colegas? E entre 

os trabalhadores e os usuários? Tem coisas que podem melhorar? As situações 

negativas podem levar os trabalhadores dos hospitais a sentimentos de impotência, 

ansiedade, depressão, dentre outros sentimentos negativos que repercutem na saúde e 

bem-estar dos profissionais. Um bom relacionamento com os colegas de trabalho, uma 

rede de apoio entre os colegas, saber que pode contar com um colega quando encontra 

dificuldade, todas essas situações tem efeito protetor contra os sentimentos negativos 

apresentados. O GTH também deve estimular a formação dessas redes de apoio 

.Considere conversar com os psicólogos do seu hospital sobre propostas para melhorar o 

relacionamento profissional e interpessoal, especialmente em setores onde existam 

problemas. 
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ICONE VOLUNTÁRIOS – Seu hospital possui voluntários? Quem organiza o trabalho 

deles? O GTH deve organizar a participação do voluntariado (ou ao menos estar 

próximo do setor responsável por isso), eventualmente fornecendo treinamento e 

atuando de forma conjunta. 

 

ICONE MINISTERIO DA SAUDE – O Ministério da saúde, através da cartilha sobre 

os grupos de humanização (link 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pdf

) sugere alguns temas que podem ser interessantes para o início de um GTH: 

• Como melhorar ou qualificar a prestação do serviço? 

• Como é trabalhar em equipe nesse serviço? Existem equipes de fato? 

• Como são as relações de trabalho com os colegas? E com os gerentes, coordenadores e 

diretores? 

• Qual o pior lugar para se trabalhar? E para ser atendido? O que torna esses espaços e 

locais tão difíceis de serem mudados? 

• Qual o melhor lugar? O que o faz a diferença? 

• Como se dá a relação entre os profissionais e os familiares dos pacientes atendidos? 

• Qual é o nível de valorização das "falas" e contribuições dos usuários e dos 

trabalhadores da saúde (queixas, sugestões, etc.)? 

• Que projetos coletivos já existiram e foram benéficos, mas pararam, e quais estão 

sendo desenvolvidos e precisam ser fortalecidos? 

• Como articular projetos intersetoriais interessantes para os objetivos da instituição? 

• Que parcerias seriam necessárias para melhorar a resolução dos problemas? 

• Qual o nível de participação dos trabalhadores nas decisões do serviço? 

• Que implicação existe na organização do serviço com a comunidade do território onde 

está inserida? 

• Como e por quem são tomadas as decisões, e quem define as regras e normas de cada 

setor? 

• Quais são as normas "sem sentido" que continuamos acatando? 

 

AULA 2 DEMONSTRAÇÃO/ EXPERIMENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 

DE UM GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/grupo_trabalho_humanizacao_2ed_2008.pdf
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Nesta aula, vamos propor um exercício, para colocar em prática tudo o que você 

aprendeu neste módulo e neste curso. Você vai participar de uma simulação onde você é 

parte de um grupo que pretende formar um GTH atuante em seu hospital. Para esta 

simulação, vamos fingir que não existe nenhum grupo atuante em seu hospital, você irá 

formar o grupo e guiar sua atuação. No final, com base nas suas respostas, vamos dizer 

se você obteve sucesso em criar e manter um grupo. Bom trabalho! 

 

Simulação de GTH em forma de jogo/animações/video, conforme for possível planejar 

com a equipe de desenvolvimento. Cada resposta tem um escore e no final é 

apresentada a pontuação. Em caso de resposta errada, uma explicação em pop-up 

aparece, assim como a resposta correta. 

Serão 10 etapas: 

 

1- Como iniciar a discussão – (Personagem saindo do computador com 

interrogação na cabeça, este curso na tela do PC) Você acaba de terminar este 

curso e adorou as ideias propostas, decidindo que pretende criar um Grupo de 

Trabalho de Humanização no seu hospital. O que você faz? 

 

a) Vai até o(a) superintendente do hospital e anuncia que está criando o grupo (0 

pontos – Solicitar apoio das gerências do hospital é uma boa ideia, mas 

provavelmente será mais efetivo se você já tiver outros interessados. Além disso, 

você deve convencer o(a) superintendente da ideia, não tentar criar o grupo “na 

marra”, pulando etapas.) 

b) Procura conversar com seus colegas sobre humanização, talvez pedindo 

espaço em uma reunião com mais pessoas para falar da sua ideia e convidar 

outros interessados (2 pontos – Resposta correta.) 

c) Envia e-mail para o Ministério da Saúde solicitando uma visita técnica (-1 

ponto – Embora o MS já tenha no passado criado comissões que visitaram 

hospitais para criação de grupos de humanização, há algum tempo que não se 

tem notícias de tal prática. Além disso, o grupo não deve ser criado de “cima 

para baixo”, mas, como prática de cogestão, pelos próprios trabalhadores) 

d) Aguarda que a instituição proponha a criação do GTH e o convide para fazer 

parte (-1 ponto – Uma postura passiva não vai mudar nada, se ainda não existe 

grupo no hospital é porque não houve interesse da gestão. Seja mais proativo!) 
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2- Reuniões para propor a criação – (Poucos personagens sentados em uma mesa 

com muitos outros lugares disponíveis) Você conversou com alguns colegas de 

seu setor e encontrou algumas pessoas que querem saber mais sobre a tal 

Humanização, conseguindo sentar-se com eles em um final de expediente para 

discutir o tema: 

 

a) Deve agora selecionar os que conhecem sobre a humanização e pedir que os 

outros se retirem, afinal vão apenas atrapalhar (-1 ponto – Mais importante 

que o conhecimento teórico sobre o assunto, neste momento, é o interesse e a 

disposição em aprender e criar algo novo.) 

b) Deve solicitar que todos façam este curso de humanização como requisito 

para fazer parte do grupo (0 pontos – Embora seja importante que 

eventualmente os membros do grupo conheçam sobre a humanização, não se 

deve de maneira autoritária obrigar os interessados a estudar contra a 

vontade, pelo contrário, deve-se despertar o desejo de conhecer mais sobre a 

humanização) 

c) Deve conversar abertamente sobre o tema, perguntando sobre os interesses e 

conhecimentos de cada um, propondo novas reuniões para alinharem os 

interesses e conhecimentos (2 pontos, resposta correta) 

d) Deve palestrar sobre seus conhecimentos e dar ordens sobre o que cada um 

deve fazer (-1 ponto - Ainda que você talvez saiba mais do que a maioria, 

por ter realizado este curso, não é assumindo uma postura autoritária que 

você despertará o interesse na humanização. Além disso, mesmo alguém 

sem conhecimento teórico pode ter ótimas ideias!) 

 

3- Como formalizar – (mesma cena anterior, porém com mais gente sentada à 

mesa, em roda) Você se reuniu com os colegas interessados algumas vezes, já 

tiveram várias ideias e têm convicção de que estão prontos para oficializar a 

criação de um GTH. O que fazem? 

 

a) Solicitam uma reunião com a superintendência e/ou alta gerência do hospital 

para solicitar apoio. Após consegui-lo, divulgam em canais de comunicação 
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do hospital e/ou em reuniões com grande público, oferecendo a possibilidade 

de participação. (2 pontos – resposta correta) 

b) Apenas comunicam à chefia que o GTH está sendo criado, solicitando a 

publicação de portaria com os nomes indicados. (-1 ponto – Esta opção 

provavelmente despertaria inimizade e má vontade das chefias e dos colegas. 

Lembre-se que o GTH deve ser um grupo aberto!) 

c) Marcam reuniões em segredo, já que interesseiros podem querer se 

aproveitar da ideia (-1 ponto – Não existem interesseiros, apenas 

interessados. Se alguém quiser participar do grupo apenas por status ou para 

fugir de outras atividades, isso ficará evidente durante as reuniões. O grupo 

pode e deve cobrar envolvimento e participação, mas sem excluir 

previamente alguém por desconfiança. Lembre-se, o GTH deve ser um grupo 

aberto!) 

d) Continuam reunindo apenas as mesmas pessoas, pois o grupo precisa ter 

total domínio da teoria e das técnicas de humanização, mesmo que isso leve 

meses ou anos (0 pontos – Se demorar demais, a tendência é que o grupo se 

esvazie e as pessoas percam o interesse. O GTH não deve ser um grupo 

chato, estático, de discussão apenas teórica, pelo contrário, quanto mais 

forem com “mãos à obra”, mais estimulante e eficaz o grupo será, mesmo 

que leve algum tempo até que todos entendam as premissas da PNH) 

 

4- Diagnostico – (Ainda a mesma cena, com a sala lotada e vários balõezinhos 

simbolizando todo mundo falando ao mesmo tempo) O seu GTH foi 

oficialmente criado e oficializado, parabéns! Após definirem a distribuição de 

papéis (coordenação, secretariado e outros que acharam necessários), qual seria 

uma boa maneira de atuar, conforme ensinado neste curso? 

 

a) Propor reflexões sobre os problemas do hospital, organizar as ideias 

levantadas no grupo, fazendo um diagnóstico para  elencar as ações mais 

urgentes (2 pontos, resposta correta) 

b) Realizar todas as ações que forem propostas, em ordem de chegada (-1 ponto 

– Em um grupo de humanização, muitas ideias irão surgir. Algumas são 

práticas, outras requerem grande esforço coletivo. Algumas podem trazer 

grandes resultados de maneira imediata, outras levam anos para trazerem 
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resultados. Sem uma análise para que seja dado foco, o grupo provavelmente 

iniciará muitas ações e não concluirá nenhuma, trazendo frustração e falta de 

resultado.) 

c) Solicitar às chefias que ações elas gostariam que fossem realizadas em seus 

setores, atendendo prontamente às solicitações (0 pontos – Embora solicitar 

a opinião de outros seja uma boa ideia, o GTH não pode se pautar apenas 

pela opinião hierarquicamente superior – lembre-se que no grupo não deve 

haver hierarquia. Neste caso, por que não convidar as chefias para participar 

de uma reunião?) 

d) Retomar os estudos, sem conhecimento teórico nada pode ser feito (-1 ponto 

– O GTH deve se pautar pela experiência de seus participantes, que vivem o 

dia-a-dia dos problemas que tenta resolver. Cada hospital é diferente, cada 

GTH é diferente, procure valorizar o conhecimento daqueles que participam 

do grupo. Se necessário, podem existir reuniões para discutir um tema ou 

conceito, mas esse não deve ser o objetivo principal do grupo.) 

 

5- Plano operativo – (Folha de papel na mesa, com uma tabela em branco e um 

sinal de interrogação em cima) E agora? Depois de algumas reuniões, todo 

mundo deu ideias e chegaram a conclusão de que algumas ações devem ser 

priorizadas. Como realizá-las? 

 

a) Cada pessoa deve ser responsável pelas ideias que propôs ao grupo, 

realizando-as sozinho e trazendo os resultados ao coordenador (-1 ponto – Se 

cada pessoa que der uma ideia ao grupo tiver que realizar toda a ideia sozinha, a 

tendência é que ninguém queira dar ideias, pois quanto mais criativa, mais 

sobrecarregada ficará. É necessário que se priorize as ações mais importantes e 

que se dividam as ações necessárias, de modo que ninguém seja sobrecarregado) 

b) Deve ser feito um pedaço de papel representando cada ideia, jogar todos para 

cima e sortear a ideia que será realizada pelo grupo (-1 ponto. Você não está 

levando essa simulação a sério, não é? Nem toda ideia vai ser possível de ser 

realizada, e sem categorizar e priorizar, o grupo dificilmente conseguirá realizar 

ações importantes) 

c) O grupo deve fazer uma lista das ideias, colocando no papel em ordem de 

preferência e levar para as chefias responsáveis, para que elas sozinhas deem o 
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andamento e realizem as ações (0 pontos – O grupo pode até sugerir algumas 

mudanças para chefias, ainda que elas não façam parte do GTH, mas propor que 

seja parte da ação, nunca esperando passivamente que outros resolvam os 

problemas) 

d) O grupo deve criar um plano operativo, descrevendo as ideias e os 

responsáveis por cada ação, dividindo o trabalho e organizando-o. Assim, fica 

mais fácil controlar o andamento e, se necessário, apresentar o plano para outras 

pessoas de fora do grupo. (2 pontos, resposta correta) 

 

6- Rede – (Ilustração de hospital como rede, semelhante a 

http://www.aser.com.br/wp-content/uploads/2014/11/Topologia-31.jpg só que 

com pessoas no lugar de computadores) Agora você faz parte de um GTH 

totalmente funcional, que realiza diversas ações, mas por diversas vezes você 

nota que muita gente não conhece o grupo, tendo dificuldades para acessar 

certas pessoas importantes para a realização de ações específicas. O que fazer? 

 

a) Imprime diversos cartazes e os espalha por todo o hospital, fazendo 

propaganda do grupo (0 pontos – Embora divulgar a existência do grupo e de 

suas ações seja também importante, para que o grupo seja valorizado, isso não 

criará vínculos e formará uma rede por si só. É importante conversar com as 

pessoas!) 

b) Tenta fomentar a criação de redes, indo até os diversos setores e apresentando 

o grupo, da mesma forma passando a conhecer outros setores, seus responsáveis 

e seu funcionamento (2 pontos, resposta correta) 

c) Pede para a alta gerência que marque reunião para apresentar o grupo para 

todo o hospital (0 pontos – Se fosse marcada uma reunião apenas para isso, 

quantas pessoas iriam? Será que seria uma ação efetiva? Criaria vínculos e 

redes? Uma apresentação do grupo pode ser estratégica, mas não é a melhor 

maneira de conhecer pessoas e criar redes.) 

d) Ignora as pessoas que não conhecem o grupo e passa a evita-las, retribuindo 

na mesma moeda (-2 pontos – Desta maneira, você apenas isolará o GTH do 

resto do hospital, alimentando antipatia e fazendo que ações do grupo sejam 

sabotadas) 

 

http://www.aser.com.br/wp-content/uploads/2014/11/Topologia-31.jpg
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7- Problema 1 – (Cena da mesma mesa de reunião apresentada anteriormente, mas 

sem ninguém além do personagem principal, que aparenta estar confuso) 

Começam a aparecer as dificuldades. Em cada reunião menos gente tem 

aparecido no grupo, e muitos participantes se queixam da falta de 

disponibilidade de horário e excesso de trabalho no setor. Qual seria uma boa 

ação a ser tomada? 

 

a) Solicitar apoio da gestão, apresentando as ações realizadas e o plano de 

trabalho para o futuro, buscando o reconhecimento das ações e a valorização dos 

profissionais envolvidos (2 pontos – resposta correta) 

b) Iniciar uma “greve do GTH”, interrompendo as ações até que providências 

sejam tomadas (0 pontos – Embora a paralisação do grupo possa ser uma medida 

a ser tomada em casos extremos, se o grupo não tiver reconhecimento dos 

colegas e da gerência, provavelmente nada irá acontecer e o grupo simplesmente 

irá se desfazer) 

c) Exigir que todos os membros trabalhem mais, inclusive fora da jornada de 

trabalho (-1 ponto – A Humanização é uma política pública a ser adotada nos 

hospitais. Portanto, todas as ações devem ser realizadas dentro do horário de 

trabalho. Algumas pessoas podem até querer dedicar parte do seu tempo livre de 

maneira voluntária, mas isso jamais pode ser uma exigência do grupo) 

d) Denunciar o Hospital na mídia, afirmando que está sendo sabotado pela 

gestão (-1 ponto – Esta ação certamente criaria animosidade e hostilidade com 

relação ao grupo, dificilmente trazendo qualquer benefício) 

 

8- Problema 2 – (Cena com chefe em destaque sendo fotografado com uma faixa 

no topo “inauguração do atendimento com classificação de risco” e membros do 

GTH no fundo em preto e branco com cara de chateados) O seu GTH tem 

conseguido mudanças importantes em prol da humanização hospitalar, mas as 

ações tem passado desapercebidas ou outras pessoas tem colhido os méritos, 

mesmo sem ter apoiado as ações. O grupo está ficando desmotivado. O que 

fazer? 

 

a) Passar a fazer as ações em segredo, sem divulgação, afinal quanto menos 

gente souber pra atrapalhar, melhor (-1 ponto – A PNH é uma política que deve 
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ser do conhecimento de todos. Divulgar a política de humanização e as ações de 

humanização também é tarefa do GTH!) 

b) Explicar aos membros do grupo que a humanização é algo que só eles 

entendem e que pessoas ignorantes vão sempre estar no caminho (-1 ponto – A 

PNH é uma política que deve ser do conhecimento de todos. Divulgar a política 

de humanização e as ações de humanização também é tarefa do GTH!) 

c) Dizer a todos que sigam fazendo “trabalho de formiguinha” em prol do bem 

maior, e que o reconhecimento e a divulgação da humanização não são 

importantes (0 pontos – Ainda que os resultados sejam mais importantes do que 

a “fama”, a PNH é uma política que deve ser do conhecimento de todos. 

Divulgar a política de humanização e as ações de humanização também é tarefa 

do GTH!) 

d) Realizar ações de divulgação das atividades do grupo, tornar público o plano 

de ações e os relatórios das ações, contagiando outras pessoas do hospital com as 

ideias da PNH (2 pontos – resposta correta) 

 

9- Problema 3 – (Cena do problema anterior, mas invertida: GTH em destaque e 

chefia ao fundo, em preto e branco, irritada) Seu GTH conseguiu façanhas 

incríveis, tendo aparecido nos jornais e sendo valorizado pelos colegas de 

hospital. Porém algumas pessoas tem se sentido incomodadas com a 

proatividade do grupo, pois acreditam que um hospital deve ter uma hierarquia 

que deve ser respeitada, e que as ideias inovadoras devem vir das chefias que 

são pagas para isso. Como lidar com essa mentalidade que contraria a PNH? 

 

a) Focar nas pessoas que compreendem o processo, valendo-se das redes que 

foram criadas e divulgar ainda mais as ideias da PNH, contagiando ainda mais 

gente com as ideias da humanização (2 pontos – resposta correta) 

b) Solicitar aos gerentes que removam imediatamente as pessoas que estão 

incomodadas, pois não há mais espaço para elas no hospital (-1 ponto – Você 

não lembra que saber respeitar as diferenças e lidar com elas faz parte do 

processo de humanização? Os hospitais funcionaram durante muito tempo com 

uma hierarquia rígida. Ideias inovadoras como a cogestão levam tempo para se 

espalharem.) 
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c) Solicitar aos gerentes que obriguem as pessoas incomodadas a fazer um curso 

de humanização (0 ponto – Pode ser interessante que haja incentivos para que 

pessoas conheçam a PNH, mas nunca pode ser uma obrigação. Ninguém é 

“humanizado à força”. Os hospitais funcionaram durante muito tempo com uma 

hierarquia rígida. Ideias inovadoras como a cogestão levam tempo para se 

espalharem.) 

d) Ridicularizar publicamente as pessoas que estão contra a humanização, 

criando um clima de guerra que o GTH tem certeza que irá vencer (-1 ponto. 

Você não lembra que saber respeitar as diferenças e lidar com elas faz parte do 

processo de humanização? Os hospitais funcionaram durante muito tempo com 

uma hierarquia rígida. Ideias inovadoras como a cogestão levam tempo para se 

espalharem.) 

 

10- Legado – (Cena com a mesa do GTH com apenas 2 pessoas antigas e diversas 

pessoas novas – talvez uma cor diferente?) Você faz parte do GTH já faz muito 

tempo, e quando para pra perceber, não tem mais o mesmo interesse na 

humanização que tinha antes. Seus colegas já não são os mesmos, e está cheio 

de gente nova, com novas propostas para fazer as coisas de modo diferente do 

que era feito. O que fazer? 

 

a) Como membro mais antigo, você deve ser autoritário e obrigar a todos a 

fazerem as coisas como eram feitas antes, afinal você sabe o que é melhor para 

todos. (-1 ponto – Um GTH não deve ter uma estrutura estática, mas ser fonte de 

inovação. Talvez o que seja melhor para o grupo em um determinado período 

deixe de ser em outros tempos. Esteja mais aberto para as mudanças e novas 

ideias.) 

b) Você faz uma convocação para que todos os membros que não participam 

mais do grupo retornem aos seus postos. Ninguém pode abandonar a 

humanização! (-1 ponto – Só porque não fazem mais parte do GTH, não quer 

dizer que essas pessoas tenham abandonado a humanização. Nada pior para um 

GTH do que estar cheio de pessoas que estão ali por obrigação, sem real 

interesse.) 

c) Mesmo desinteressado, você permanece no grupo pois sente que tem uma 

obrigação, ainda que seja um fardo. Você apoia os novos membros e ensina o 
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que pode, mas sem abdicar do comando do grupo. (0 pontos – Um GTH não 

deve ser um fardo, uma obrigação. Se não está mais motivado, não seria o caso 

de ceder espaço a pessoas que estão?) 

d) Você sabe que o GTH é um grupo dinâmico e que passará por muitos ciclos. 

Como perdeu parte do interesse, irá apoiar os novos membros e ensinar o que 

puder com a experiência que adquiriu, preparando sua saída para buscar novas 

atividades que o motivem. (2 pontos, resposta correta) 

 

RESULTADOS 

 

-10 a 0 pontos – Tem certeza de que prestou bastante atenção nas aulas e na 

simulação? Recomendamos fortemente que você faça novamente algumas aulas 

e tente novamente fazer a simulação. 

1 a 10 pontos – Quase lá! Você certamente aprendeu alguma coisa sobre como 

guiar um grupo de humanização, mas por vezes escorregou em algumas 

respostas. Não se preocupe, isso faz parte do aprendizado. Não desanime, é com 

os erros que aprendemos a melhorar! 

10 a 19 pontos – Parabéns, você aprendeu muita coisa e certamente está pronto 

para criar ou participar de um GTH em seu hospital. Agora é hora de 

compartilhar seu conhecimento. Mãos à obra! 

20 pontos – Uau! Você acertou todas as perguntas! Certamente aprendeu muita 

coisa e está apto a criar, participar e mesmo coordenar um GTH. Parabéns! 

Esperamos que aplique seu conhecimento à sua realidade hospitalar e 

compartilhe o que sabe com seus colegas! 

 

  

FINALIZAÇÃO DO CURSO 

 

 Chegamos ao fim do nosso curso. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e 

aprendido um bocado sobre a humanização nos hospitais, sobre a Política Nacional de 

Humanização, sobre os Grupos de Trabalho em Humanização e todos os outros 

conteúdos apresentados. Caso tenha gostado do curso, solicitamos que fale sobre ele aos 

seus colegas, de modo que mais pessoas possam usufruir deste conteúdo. Caso tenha 
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críticas ou sugestões, entre em contato para que em uma edição futura possamos levá-

las em consideração.  

 Como última tarefa, convidamos a conhecer o site da Rede HumanizaSUS (link 

http://redehumanizasus.net/), que divulga diversas ações de humanização pelo Brasil, e 

quem sabe, colaborar com ele divulgando as suas ações. 

 Esperamos que vocês coloquem em prática em seu local de trabalho as ações que 

certamente pensaram durante a realização deste curso. Até a próxima, pessoal! 

 

[FIM UNIDADE 3] 

 

QUESTOES PARA PRÉ-TESTE E POS-TESTE 

 

1) Mário, paciente que sofre de obesidade mórbida, é designado para você, que 

está em seu plantão de feriado em seu hospital público, e você precisa dar-lhe um 

banho. Você está sozinho na unidade de atendimento, a responsabilidade de 

banhá-lo é sua, porém, na prática, é impossível realizar a tarefa. De acordo com o 

que foi estudado, qual é a decisão correta a ser tomada? 

 

a) Conversa com Mário e diz que, devido ao excesso de peso dele, será impossível 

realizar a higiene e ele terá que ficar sem banho. 

b) Liga para a chefia imediata e diz que não sabe como lidar com a situação. 

c) Dá o banho sem conseguir higienizar o paciente como deveria, mas, ao menos, 

cumpriu sua obrigação. 

d) Pede auxílio para os colegas, mesmo que de outros setores, para que consiga dar o 

banho completo no paciente. 

RESPOSTA: LETRA D 

 

2) Qual deve ser a atitude correta de um profissional da saúde pública ao se 

deparar com uma situação extremamente difícil diante de um atendimento de sua 

responsabilidade? 

 

a) Culpar o Estado, dizendo para o paciente que o hospital é deficiente e que, por conta 

disso, não será possível realizar o atendimento como deveria. 
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b) Tentar convencer o paciente a voltar outro dia, enviando-o para outro setor, para 

remarcação do atendimento. 

c) Ser proativo e buscar auxílio com colegas próximos que possam ajudá-lo a prestar o 

atendimento, mesmo que sem a qualidade que seria esperada. 

d) Pedir para outro colega atender o paciente, inventando que você precisa sair 

imediatamente e que o caso é urgente. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

3) Quais são os requisitos necessários para o trabalho em equipe em um hospital que 

atende pacientes do SUS? 

 

a) organização, interação, motivação e percepção. 

b) organização, conhecimento, inteligência e atitude. 

c) interação, disponibilidade, força e sororidade. 

d) organização, qualidade individual de atendimento, superioridade e empatia. 

RESPOSTA: LETRA A 

 

4) Pense que, em um caso hipotético, você, que está atuando há oito meses como 

novo gestor de um hospital público, durante o seu turno de trabalho, passa pelo 

ambulatório que, como de costume, encontra-se lotado. Nesse sentido, você vê 

pacientes perambulando por todos os lados pedindo informações. Como é comum 

no SUS, o ambiente não está adequado o número de pessoas que necessitam de 

atendimento e nem funcionários suficientes para a demanda. Como você fez um 

curso visando concretizar a PNH, qual seria sua atitude correta? 

 

a) Como novo gestor, percebe que há necessidade de uma intervenção imediata, mas, 

entende que isso é comum no SUS e que não é sua responsabilidade tomar qualquer 

atitude em relação à situação. Portanto, ignora.  

b) Percebe que é necessária a implementação de uma nova forma de gestão com base 

nos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) - transversalidade, 

indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e 

autonomia dos sujeitos e coletivos – e, como próxima atitude, agenda uma reunião com 

todos os responsáveis pela gestão do hospital, enviando, também, convocação aos 

funcionários dos setores administrativos e técnicos que atuam no ambulatório. 
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c) Percebe que é necessária a implementação de uma nova forma de gestão com base 

nos princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) - transversalidade, 

indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e 

autonomia dos sujeitos e coletivos – e, como próxima atitude, agenda uma reunião com 

todos os responsáveis pela gestão do hospital, mas não inclui os demais funcionários, 

visto que somente os gestores podem resolver a situação caótica persistente. 

d) Intervém imediatamente, mesmo que tivesse outro compromisso agendado, 

atendendo o maior número de pessoas que consegue, porém, sem domínio das 

informações que são necessárias para resolver o caos. Pelo menos, você fez a sua parte. 

RESPOSTA: LETRA B 

 

5) Para que siga a Política Nacional de Humanização/Humaniza SUS do Ministério 

da Saúde, um grupo de trabalho voltado para a humanização deve perceber que 

"humanizar" significa:  

 

a) modificar internamente e isoladamente a atuação de grupos de profissionais técnicos 

de saúde. 

b) possuir em seu hospital recursos e tecnologia de alta complexidade. 

c) perceber que, ao atuar, é preciso, além da técnica, lidar com questões que envolvem 

inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. 

d) melhorias relacionadas aos ambientes de atendimento e indicadores de estruturas e 

processos administrativos, prioritariamente. 

RESPOSTA: LETRA C 

 

6) Em relação ao acolhimento nos serviços de saúde, voltando-se especificamente 

para a reflexão e escuta qualificada, pode-se afirmar que o hospital estará 

atendendo a uma das diretrizes lançadas em 2003 pelo Estado brasileiro. A 

denominação dessa política pública é: 

a) Programa Mais Médicos. 

b) Política Nacional de Humanização. 

c) Política Nacional de Promoção da Saúde. 

d) Programa de Escuta Especializada. 

RESPOSTA: LETRA B 
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7) Os Grupos de Trabalho em Humanização das instituições que atuam com saúde 

pública no Brasil devem preconizar, em suas práticas de atenção e gestão no SUS: 

 

a) implantar medidas de segregação social. 

b) fragmentar o atendimento nos serviços de saúde. 

c) adequar-se à cultura local aos serviços de saúde. 

d) promover a dissociabilidade entre atenção e gestão. 

RESPOSTA: LETRA B 

8) Para que um hospital consiga alcançar a humanização: 

 

a) É preciso que cada um preste atenção apenas nas suas ações, sem se importar 

com que os colegas fazem 

b) É um assunto apenas da gestão, os trabalhadores não devem se envolver 

c) É necessário esforço coletivo, trabalhando em rede e com apoio mútuo 

d) São necessários consultores enviados pelo Ministério da Saúde para organização 

RESPOSTA: LETRA C 

 

9) Em um Grupo de Trabalho de Humanização devem estar: 

a) Apenas gestores 

b) Apenas trabalhadores 

c) Trabalhadores e gestores 

d) Trabalhadores, gestores e usuários 

RESPOSTA: LETRA D 

 

10) São dispositivos que fazem parte da rotina do trabalho de um Grupo de Trabalho de 

Humanização: 

a) Rodas de conversa e plano de trabalho 

b) Entrevistas e testes 

c) Consultoria externa e fiscalização 

d) Ouvidoria e atos punitivos 

RESPOSTA: LETRA A 
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ANEXO 3 – Relatório do Mestrado 

 

Relatório do Mestrado 

 

01 - Histórico da dissertação 

 
 
O projeto de produção a ser realizada no mestrado sofreu diversas 

alterações desde sua primeira versão. Inicialmente, pretendia-se criar uma 
diretriz de humanização a ser proposta para os hospitais que compõem a rede 
EBSERH. Entretanto, trabalho semelhante foi realizado pela sede da empresa 
pública. Após algumas novas idéias, em conjunto com o orientador, foi decidido 
que seria realizado um curso de humanização hospitalar a ser ofertado na 
plataforma AVASUS, em parceria com o LAIS (Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde), que pertence ao Hospital Universitário Onofre Lopes, 
vinculado à UFRN. Para a realização de um curso mais completo, foram 
convidados outros profissionais de diversos hospitais da rede, ficando como 
trabalho de conclusão do mestrado a realização de um módulo de 30 horas em 
parceria com a colega Taiane Klein, coordenadora do GTH do meu hospital de 
origem (Hospital Universitário de Santa Maria/HUSM), bem como a revisão do 
material dos outros conteudistas. 

Para a realização do trabalho, foi realizada uma revisão de literatura 
estruturada, no modelo “estado da arte”, buscando artigos que descrevessem a 
prática da implantação da Política Nacional de Humanização (PNH), que serve 
de referência para todos os hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). A pesquisa serviu de base para a confecção de um capítulo de livro que 
será publicado em breve, além de embasar a confecção do curso. 

No presente momento, o curso foi submetido para as revisões 
necessárias, para que na sequência sejam feitas as etapas de produção 
audiovisual (a cargo da SEDIS - Secretaria de Educação a Distância da UFRN) 
e sua publicação. Quando finalizado, solicitaremos à EBSERH que o curso seja 
tomado como referência na rede hospitalar, buscando a qualificação 
profissional e a disseminação da PNH nos hospitais que compõem a rede. 

 
02 - Parcerias efetivadas: 

 
Foi realizada parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde (LAIS/HUOL/UFRN) 

 
03 - Produtos Gerados 

1 Capítulo do livro “Gestão e Inovação em Saúde: o que estamos 
fazendo na EBSERH”, registrado sob o número de ISBN 978-85-
7064-041-3 



99 
 

1 curso autoinstrucional EAD com carga horária de 90 horas na 
plataforma AVASUS com o tema “Humanização Hospitalar” 

 
04 - Quanto a inserção Social: 
 O curso irá proporcionar a qualificação profissional de muitos 
profissionais da saúde, impactando na qualidade do atendimento à população e 
na melhoria dos serviços hospitalares, bem como a sua adequação aos 
princípios propostos pela Política Nacional de Humanização. 

 
05 - Quanto a Aplicabilidade: 
Graças a qualidade de estrutura e produção do LAIS, o curso terá suporte de 
profissionais das mais diversas áreas, pretendendo ser a referência de curso 
EAD na área proposta. Tal estrutura garante a qualidade e aplicabilidade da 
produção. 
 
06 - Evolução do Pós Graduando: 
 
Houve grande aprendizado e capacitação na área de inovação em saúde, 
graças ao conteúdo das disciplinas do mestrado. O mestrando também 
desenvolveu sua capacidade de pesquisa graças à orientação obtida e seus 
conhecimentos sobre a humanização. Por fim, foram adquiridas habilidades na 
confecção de cursos EAD. 
 
07 - Produção Científica Publicada: 
Até o presente momento, apenas o capítulo de livro supracitado foi produzido. 
Porém, há possibilidade de adaptação e confecção de um artigo em momento 
posterior. 

 


