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Introdução 

 

É consenso entre profissionais de saúde, gestores e população brasileira que a melhoria 

da qualidade dos serviços na área da saúde é um dos maiores desafios enfrentados pelas 

políticas governamentais em todas as instâncias de organização do sistema de saúde no 

país.  

Os princípios básicos que orientam os gestores públicos na busca desse objetivo estão 

definidos no SUS - Sistema Único de Saúde. Criado em 1988, o SUS traduz os valores da 

Reforma Sanitária brasileira propondo uma nova orientação teórica e organizacional da 

saúde pautada pela compreensão da saúde como um direito de todos, pelo 

enfrentamento de injustiças sociais e pelo respeito à cidadania. As diretrizes conceituais 

do SUS - Universalidade, Integralidade e Equidade, assim como suas diretrizes 

operacionais - Regionalização, Hierarquização e Descentralização expressam uma 

compreensão da saúde de forma ampla e complexa que exige articulação e integração 

sistêmica das instituições e programas de ação. 

Está implícito à proposta do SUS o exercício de uma cultura de ação colaborativa e 

corresponsável entre todas as instâncias envolvidas na produção de conhecimento, na 

gestão, no planejamento e na organização dos processos de trabalho e práticas 

cotidianas do cuidado em saúde. Estão implícitos também, a incorporação de 

metodologias de trabalho em rede e de mecanismos de negociação e pactuação de 

políticas e ações em saúde. 

Embora tenhamos alcançado enormes avanços para a qualidade dos serviços públicos 

de saúde a partir da constituição do SUS, enfrentamos ainda uma série de dificuldades 

em sua implementação. É inegável o enorme desenvolvimento científico e tecnológico 

na área da saúde, mas, no entanto, este desenvolvimento não foi acompanhado por 

uma qualificação das práticas em saúde que garanta um SUS forte e equânime.  

Especialmente nos tempos atuais, as práticas de saúde sofrem forte impacto de uma 

crise de financiamento e pouco investimento em mecanismos de gestão mais 

participativa. Encontramos pouca eficiência no monitoramento dos serviços e 

desvalorização dos resultados, seja pela falta de incentivos ou falta de penalizações 
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conforme os resultados alcançados. As grandes desigualdades regionais intensificam as 

dificuldades de acesso dos usuários ao sistema de saúde. Além do acesso, a garantia e a 

facilitação da continuidade do cuidado ficam prejudicadas frente à fragmentação de 

responsabilidades na gestão e a frágil articulação e integração entre as unidades de 

saúde da rede assistencial nos diferentes níveis de atenção. Aliadas a estas condições, 

permanecemos com o exercício de um modelo de atenção e cuidado em saúde ainda 

baseado no modelo “queixa-conduta”, sem compreensão da complexidade das 

necessidades de saúde das pessoas e da população em geral, e em oposição ao modelo 

de atendimento integral preconizado pelo SUS. Há pouco investimento na formação dos 

trabalhadores e falta de desenvolvimento de um adequado plano de carreira na saúde 

pública. Finalmente, contamos com poucos mecanismos para escuta e participação da 

população, o que dificulta a inclusão das necessidades em saúde apontadas pelos 

próprios usuários. Este cenário tem consequências que dificultam, em muito, a 

organização do acesso aos serviços e ações de saúde, o exercício de diálogo entre os 

profissionais das equipes de saúde, entre elas e gestores, assim como a oferta de 

cuidado integral ao usuário, e a continuidade do cuidado em tempo e local adequados. 

Há alguns anos, um conceito, não novo, mas certamente inovador, vem se configurando 

com grande potencial para promover mudanças na forma de se fazer o cuidado em 

saúde que justamente busca enfrentar os desafios de qualificação do SUS contribuindo 

para o exercício de uma ação mais criativa e corresponsável entre os agentes de saúde, 

assim como para uma prática do trabalho em rede: a atenção e a gestão humanizadas.  

Muito embora não seja um assunto recente, nos últimos anos o conceito de 

humanização tem recebido destaque cada vez maior. Sua origem se dá junto aos 

movimentos de reformas sanitárias a partir da década de 1980, mas somente no final 

dos anos 90 se ampliam propostas governamentais referentes à humanização na 

atenção à saúde. Em 2000, a XI Conferência Nacional de Saúde teve como tema “Acesso, 

qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social”, trazendo pela 

primeira vez o assunto para discussão em âmbito nacional. No mesmo ano, o tema 

ganha um novo direcionamento institucional, fundamentado, principalmente, no 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH.  
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O PNHAH1 foi formulado com base em um diagnóstico, realizado à época pelo Ministério 

da Saúde, que constatou que a principal insatisfação dos usuários em relação à 

qualidade do cuidado oferecido no SUS referia-se a aspectos do relacionamento entre 

eles e os profissionais de saúde, especialmente no acesso às instituições hospitalares 

onde os problemas de saúde eram mais agudos e exigiam maior compreensão e 

agilidade por parte dos profissionais. Posteriormente esta insatisfação foi definida como 

necessidade de melhoria da atenção e da resolutividade no acesso e acolhimento ao 

usuário. Do ponto de vista dos trabalhadores de saúde, a maior reivindicação naquele 

momento referia-se à melhoria das condições de trabalho. Visando promover mudanças 

nestes âmbitos e favorecer a instalação de uma nova cultura de atendimento à saúde, o 

PNHAH constituiu-se como um programa ministerial bastante singular, se comparado a 

outros do setor.2 Em coerência com a natureza do tema da humanização – fenômeno 

transversal, subjetivo e de caráter processual – o programa propôs um conjunto de 

ações integradas com o objetivo de contribuir para a mudança no padrão de assistência 

ao usuário nos hospitais públicos do país, melhorando a qualidade e a eficácia dos 

serviços prestados por essas instituições. Estabeleceu como metas fundamentais 

aprimorar as relações entre os profissionais de saúde e os usuários, entre os próprios 

profissionais em sua diversidade de funções - aí incluídas as funções de gestão - e entre 

os hospitais e a comunidade representada pelos Conselhos de Saúde. 

A proposta de humanização formulada neste momento teve forte influência da área de 

saúde mental e, dentro desta, especialmente da psicanálise. A valorização de uma visão 

integrada do sujeito, o reconhecimento de sua singularidade, a importância de se 

estimular a reflexão sobre as relações entre os profissionais no interior das instituições 

de saúde, a ênfase na constituição de grupos e de espaços de participação, 

responsabilização e integração de todos – usuários, trabalhadores e gestores 

expressaram conceitos e práticas fundamentais para este campo do conhecimento.  

 
1 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde, Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar. Brasília: MS, 2001; 60p.: il. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios, n. 20). 
2 Deslandes S.F. Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar. Ciência e Saúde 
Coletiva 2004; 9(1):7-14. 
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As principais ideias orientadoras da formulação do PNHAH, especialmente sobre o 

conceito de humanização adotado, foram apresentadas e discutidas em textos 

elaborados pela equipe de coordenação responsável pela formulação e implementação 

do programa.3 

O conceito de humanização no PNHAH foi ancorado na ideia de indissociabilidade entre 

a direção das ações desenvolvidas (para que?) e os agentes que dela participam (para 

quem?). Nesta ideia estão subjacentes o reconhecimento das vicissitudes do campo de 

trabalho no qual o programa foi desenvolvido - no serviço público de saúde com suas 

implicações para o atendimento à comunidade que vive uma realidade marcada por 

fortes contrastes e desigualdades; e a dimensão intersubjetiva presente em qualquer 

ato em saúde com suas implicações relativas à consideração dos sujeitos como seres 

autônomos e responsáveis.  

A humanização da assistência hospitalar foi compreendida como um tema complexo e 

abrangente, que teve como foco inicial o trabalho junto aos hospitais públicos. As ações 

do PNHAH junto a estes hospitais foram desenvolvidas a partir do olhar para estas 

instituições dentro do contexto dos princípios do Sistema Único de Saúde, assim como 

a partir da multiplicidade de micro processos regidos por diferentes saberes no interior 

das próprias instituições de saúde. Esta compreensão favoreceu o exercício de uma 

perspectiva interdisciplinar, assim como o caráter transversal de implementação de suas 

ações. 

O trabalho de humanização na saúde, já neste momento e por sua natureza, supõe a 

consideração da dimensão ética sempre presente nas relações humanas, e traria à luz 

 
3 Entre os textos estão:  
BAREMBLITT, Gregório. Que se entende por humanidade e humanização? Disponível em: 
www.portalhumaniza.org.br.  
BETTS, J. O que é humano? O que é humanizar? Disponível em: www.prattein.com.br. 
BETTS, J. Humanização da Assistência Hospitalar – Indicadores e Parâmetros. Disponível em: 
www.prattein.com.br. 
CEMBRANELLI, Fernando. Um projeto de humanização: para que, para quem? Disponível em: 
www.prattein.com.br. 
CEMBRANELLI, Fernando. Uma proposta de humanização: para que, para quem? Disponível em: 
www.prattein.com.br. 
RIBAS, E. R. S. O trabalho em rede e o processo de humanização, 2002. Disponível em: 
www.prattein.com.br. 
RIBAS, E. R. S. O cuidado integral na instituição hospitalar, 2004. Disponível em: www.prattein.com.br. 

http://www.prattein.com.br/
http://www.prattein.com.br/
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as tensões vividas no campo dos afetos. Tensões produtoras de dualismos, 

ambiguidades e dissociações que nunca são totalmente submetidas ao controle, 

classificação e organização. Tais tensões se manifestam em todas as relações 

constituintes do trabalho em saúde: na organização interna das instituições, na 

articulação destas instituições com o sistema de saúde, nas relações entre usuários e 

profissionais de saúde. Se, na humanização, estamos sempre no campo das relações, o 

locus primordial do trabalho se dá nos espaços “entre”: profissionais e usuários, 

profissionais entre si, profissionais e instituição, instituição e sistema de saúde, sistema 

de saúde e comunidade.  

Neste sentido, a humanização no atendimento à saúde se dá numa rede de relações 

pautada pela afirmação da autonomia e participação de todos, pelo respeito à diferença 

e reconhecimento mútuo, pelo reconhecimento da dimensão intersubjetiva do 

encontro com o outro como sujeito, pela preservação da dignidade ética da palavra, da 

intercompreensão do sentido das ações, da comunicação transparente e pelo agir 

compromissado e corresponsável. 

As ações implementadas pelo PNHAH foram desenvolvidas em oito Regiões Sede, 

distribuídas em todo o país e incluindo na composição de suas equipes de trabalho 

gestores, trabalhadores de saúde e comunidade, além dos consultores regionais do 

PNHAH. A metodologia empregada permitiu a multiplicação progressiva das ações de 

humanização para um grupo crescente de hospitais da rede pública, por meio do apoio 

do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e algumas Secretarias Municipais de 

Saúde, e dos hospitais que foram capacitados.4 Em sua etapa final de implementação, 

seus objetivos voltaram-se para a elaboração conjunta de diagnósticos situacionais das 

atividades desenvolvidas e para o fomento à elaboração de propostas estaduais de 

humanização.5 

 
4 O PNHAH no período final de sua implementação - junho de 2003, contou com a participação de 535 
hospitais, das 27 Secretarias Estaduais de Saúde e 88 Secretarias Municipais de Saúde. 
5 Os Estados que contaram com o apoio mais efetivo dos gestores locais, que constituíram Comissões de 
Humanização institucionalizadas, que desenvolveram planos de ação e realizaram avaliação das ações 
apresentaram propostas para projetos estaduais de humanização bastante interessantes e sintonizados 
com as necessidades e características locais, considerando, em geral, não só os hospitais, mas também a 
rede de serviços de saúde. Exemplos destes projetos puderam ser vistos nos Estados de Goiás, Minas 
Gerais, Bahia, Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. 
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O PNHAH desencadeou um processo que visou a uma mudança da cultura de atenção à 

saúde e que, diferentemente de programas mais tradicionais realizados no campo da 

saúde pública que atuam por meio de normatizações descontextualizadas ou protocolos 

pré-definidos e burocratizados, buscou promover ações orientadas pelas realidades 

locais e por diretrizes gerais que nortearam sua prática. O foco principal do programa 

foi o fortalecimento da cultura de participação, cooperação e corresponsabilidade no 

desenvolvimento das relações de trabalho e de atendimento nas instituições 

hospitalares e nas relações entre estas instituições e o sistema de saúde. Sua inserção 

no Sistema Único de Saúde se deu pela criação de arranjos institucionais que buscavam 

favorecer a participação dos profissionais de saúde e dos usuários na forma de gestão 

das unidades, assim como ampliar a capacidade de articulação destas instituições com 

os diferentes atores que compõem o sistema de saúde. Para isso, propôs em sua 

primeira fase a criação de grupos de trabalho de humanização nos hospitais, Secretarias 

de Saúde dos Estados e dos municípios-sede de cada Estado, visando à melhoria da 

qualidade da atenção aos usuários e à melhoria das relações dos trabalhadores entre si 

e destes com os gestores locais. 6 

Na metodologia proposta houve uma especial consideração às singularidades de cada 

realidade local, de forma que cada núcleo de capacitação regional definiu as propostas 

e estratégias próprias para cada Estado. O desenvolvimento do programa se deu a partir 

da incorporação da própria aprendizagem durante sua implementação. Deste modo, 

respeitando-se as diretrizes gerais definidas pelo PNHAH, garantiu-se que a proposição 

e a execução das ações nas várias regiões expressassem uma considerável riqueza e 

diversidade de métodos e conteúdos, e se concretizassem sempre como uma 

construção coletiva de instrumentos e recursos para a multiplicação e a 

descentralização das ações.7 

 
6 ONOCKO, Rosana; Benevides, Regina; Chebli, Stella; Aguirre, Svetlana. “Breve percurso do PNHAH na 

política sanitária brasileira: o desafio de se efetivar como agenciador de iniciativas de humanização da 
saúde. (Relatório parte 1 e parte 2 de acompanhamento da implementação da PNHAH, 2001). 
Disponível em: www.prattein.com.br. 
7 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar. Relatório final. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 
 

http://www.prattein.com.br./
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Em seus três anos de existência, apesar de reconhecidos avanços no sentido de colocar 

em pauta a questão da humanização e da necessidade de provocar uma mudança no 

modo de se prestar assistência nas unidades hospitalares, o PNHAH encontrou grandes 

dificuldades e resistências.  

Após quase duas décadas de exercício do trabalho em humanização na saúde podemos 

fazer hoje uma análise destas dificuldades e resistências à luz das condições iniciais de 

sua proposição. Nesse contexto inicial, as dificuldades podem ser compreendidas por 

um conjunto de situações: por se tratar de um conceito bastante novo, ainda pouco 

preciso e pouco explorado em sua complexidade e potencialidade para provocar 

mudanças no campo da saúde; por ser considerado um tema marginal e secundário pela 

maioria dos gestores e ainda por um bom número de profissionais de saúde; por estar 

associado a um expressivo número de ações de caráter assistencialista e voluntário que 

não chegavam a provocar mudanças efetivas nos problemas que a proposta de 

humanização visava enfrentar. No entanto, o PNHAH expressou naquele momento, ao 

lado de outros programas nacionais voltados ao campo da humanização, um movimento 

de reconhecimento do Ministério da Saúde da importância de se propor ações 

orientadas primordialmente pelo objetivo de atender aquilo que era identificado pelos 

usuários como sua principal necessidade – seja pela identificação destas necessidades 

por meio das pesquisas diretas junto aos usuários, seja na consideração à temática da 

Conferência Nacional de Saúde.  

Em 2003, o PNHAH deu lugar à Política Nacional de Humanização – PNH. Parte da equipe 

técnica responsável pela proposição e condução do PNHAH passa a integrar a equipe da 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e constrói coletivamente a PNH. 

A proposição de uma “política” ao invés de “programa” acentuou o caráter transversal 

da humanização e promoveu sua inserção nas diferentes ações e instâncias gestoras do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Hoje, avaliando este momento de transição, podemos 

reconhecer que a manutenção do conceito da humanização como eixo central da 

proposta trazida pela PNH é um reconhecimento da positividade do movimento 

instalado pela proposta inicial de humanização do PNHAH – mesmo com todas as 

dificuldades, desafios, modismos e repetições sintomáticas que algumas vezes 

marcaram a etapa inicial do trabalho em humanização nos hospitais – como uma 
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possibilidade de mudança das práticas de atenção e gestão e uma possibilidade de 

resposta às crises da saúde. Neste movimento, o conceito de humanização e sua 

metodologia de trabalho ganham força e consistência. 

A PNH define humanização como valorização dos diferentes sujeitos que estão 

implicados nos processos de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. 

Traduz sua prática como um modo de funcionamento da conexão entre os diferentes 

equipamentos e das relações entre os sujeitos, que favorece trocas solidárias e enfatiza 

a indissociabilidade entre assistência e gestão humanizada.  

Buscando contribuir para a efetivação dos princípios do SUS, a PNH propõe medidas 

concretas para a solução de problemas que, reconhecidamente, dificultam a 

implementação do próprio SUS, entre eles: a fragilização dos vínculos entre as unidades 

de saúde nos diferentes níveis de atenção; a desorganização do acesso aos serviços e 

ações de saúde; a fragmentação dos processos de trabalho no interior das unidades; a 

fragilidade do diálogo e da interação entre os profissionais nas equipes de saúde e entre 

elas e os gestores; o desrespeito aos direitos dos usuários; o despreparo para lidar com 

dimensões sociais e subjetivas; a pouca utilização da voz dos usuários e dos profissionais 

de saúde como ferramentas de gestão; o atendimento aos usuários baseado no modelo 

“queixa-conduta”, em oposição ao modelo de atendimento integral preconizado pelo 

SUS, além do despreparo das instituições para investir no desenvolvimento dos 

profissionais de saúde e contemplar um arco mais amplo de necessidades destes 

profissionais – qualificação, participação, protagonismo.8 

A PNH está definida com base em três princípios: 1) transversalidade; 2) 

indissociabilidade entre atenção e gestão; 3) fortalecimento do protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.  

O princípio da transversalidade enfatiza a PNH como política que deve estar presente 

em todas as demais políticas e programas do SUS, buscando modificar as relações de 

trabalho, aumentar o grau de comunicação, conectividade e intercessão intra e 

 
8 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 

Humanização (PNH): humanização da atenção e da gestão em saúde no Sistema Único de Saúde – SUS. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 
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intergrupos. Implica numa forma de organização das práticas na qual a comunicação é 

multivetorializada: se dá na confluência entre o eixo vertical que hierarquiza, nos 

organogramas piramidais, as relações entre gestores, trabalhadores e usuários, e o eixo 

horizontal que estabelece agrupamentos homogêneos de indivíduos e saberes baseados 

em características comuns.9 A transversalidade é uma linha de força que cria abertura 

para o reconhecimento da multiplicidade constitutiva da realidade, para a capacidade e 

sensibilidade de se deixar afetar pelas diferenças entre sujeitos, e para o exercício de 

uma forma de comunicação que favorece maior integração e participação de pessoas e 

grupos. 

O segundo princípio afirma como inseparáveis os processos de gestão e atenção à saúde 

– o modo de se fazer gestão e a estrutura de poder das instituições interferem 

diretamente nos vínculos entre os profissionais e entre estes e os usuários, com 

repercussão, portanto, na qualidade do cuidado e da assistência em saúde. A maneira 

como se produz assistência é inseparável da forma como estão organizados os processos 

de trabalho, a forma como as equipes se relacionam e as estratégias de planejamento e 

avaliação. Esse princípio reafirma a importância da participação de trabalhadores e 

usuários na tomada de decisões na gestão dos serviços e da rede de saúde como um 

processo indissociável da forma e da qualidade do cuidado ofertado aos usuários.  

O terceiro princípio destaca o valor da ampliação da autonomia e do compartilhamento 

de responsabilidades – de usuários, familiares e trabalhadores de saúde – para que se 

alcancem mudanças concretas na gestão e na atenção à saúde. Mudanças na gestão e 

na atenção alcançam maior efetividade quando são produzidas com participação de 

trabalhadores na avaliação e na proposição de mudanças na forma de se gerir o trabalho 

e de se produzir o cuidado. Da mesma forma, o cuidado e a assistência em saúde não se 

restringem às responsabilidades da equipe de saúde, mas também à participação ativa 

dos usuários e de sua rede sociofamiliar no autocuidado durante os tratamentos e na 

manutenção de sua saúde. 

 
9 Guattari, F. Psicanálise e Transversalidade. Aparecida: Ideias e Letras, 2004. 
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Nesses princípios estão implícitos: a valorização das necessidades dos cidadãos com 

inclusão da dimensão subjetiva e social; o fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional; a democratização das relações de trabalho; a participação coletiva no 

processo de gestão; o estímulo aos processos de educação permanente; o apoio à 

construção de redes cooperativas e solidárias; a melhoria das condições de trabalho e 

de atendimento; o fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas 

as instâncias gestoras do SUS. 

Enquanto método de trabalho, a PNH propõe a consideração das diferenças de 

trabalhadores, gestores e usuários como estímulo para a produção de novos modos de 

cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Enquanto diretrizes, propõe 

Acolhimento, Gestão Participativa, Clínica Ampliada, Fomento das Grupalidades, 

Coletivos e Redes, Valorização do Trabalho e do Trabalhador, Defesa dos Direitos do 

Usuário.10 

 
Como forma de aproximação entre as diretrizes propostas e as práticas de trabalho em 

saúde, a PNH propõe uma série de dispositivos – mecanismos de organização de 

processos de trabalho – que visam promover mudanças nas práticas de produção de 

saúde e nos modelos de atenção e de gestão. A implementação destes dispositivos 

pressupõe uma revisão cotidiana das práticas de gestão e atenção, envolvendo neste 

processo gestores, trabalhadores e usuários. Entre os dispositivos propostos estão 

Grupos de Trabalho de Humanização, Visita Aberta e Direito a Acompanhante, Equipe 

Multiprofissional de Referência, Projeto Terapêutico Singular e Apoio Matricial, 

Acolhimento com Classificação de Risco, Projetos Cogeridos de Ambiência, Colegiado 

Gestor, Contrato de Gestão, Valorização do Trabalhador; Sistemas de Escuta Qualificada 

 
10 Incluir referência da PNH: 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Acolhimento nas práticas de produção de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Gestão participativa e cogestão. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Clínica ampliada e compartilhada. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Trabalho e redes de Saúde. Valorização dos trabalhadores de Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2008. 
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para Usuários e Trabalhadores da Saúde (gerência de “porta aberta”, ouvidorias, grupos 

focais e pesquisas de satisfação).11 

Alinhada à PNH, a Política Estadual de Humanização de São Paulo – PEH visa 

implementar no Estado os princípios e diretrizes da Política Nacional por meio da 

construção e implantação de novos dispositivos e estratégias para qualificação do 

cuidado, organização do trabalho e apoio à gestão dos serviços de saúde.  

É responsabilidade do Estado, em conjunto com os municípios, formular e implementar 

políticas que viabilizem, adequem e fortaleçam localmente os princípios, as diretrizes e 

os dispositivos propostos pelas políticas nacionais prioritárias. São também atribuições 

do Estado, por meio de suas políticas: oferecer assessoria técnica e apoio institucional 

às unidades de saúde e aos municípios; desempenhar uma função de agregador de 

forças colaborativas no funcionamento do sistema de saúde, promovendo articulação 

intersetorial e interinstitucional entre diversos setores e instituições; disponibilizar 

estratégias de gestão e governança para o planejamento, execução e avaliação de 

programas e ações; contribuir para capacitação e educação permanente dos 

trabalhadores de saúde e qualificação da assistência; desenvolver ações de mobilização 

social, informação, comunicação, participação e representação em fóruns, colegiados e 

 
11 Os dispositivos da PNH encontram-se detalhados em cartilhas, textos, artigos e documentos específicos 
de referência, disponibilizados nas publicações e site da PNH http://www.saude.gov.br/humanizasus: 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Grupo de trabalho de humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Visita aberta e direito à acompanhante. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico singular. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2008. 

• Campos GWS, Domitti, AC. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do 
trabalho interdisciplinar em saúde. Caderno de Saúde Pública. 2007: 23(2): 399-407. 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha 
da PNH: Ambiência. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

• Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Cadernos de Textos. Cartilhas da Política 
Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  

• Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, HumanizaSUS. Documento Base para 
gestores e trabalhadores do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 

 

http://www.saude.gov.br/humanizasus


13 
 

conselhos. Na observação deste conjunto de responsabilidades, a Secretaria de Saúde 

do Estado de São Paulo incluiu entre suas políticas a Política Estadual de Humanização. 

O processo de construção da Política Estadual de Humanização teve como tarefa 

adequar a proposta nacional à realidade do Estado, criando condições para formalização 

de suas iniciativas no âmbito estadual e organizando equipes e estratégias para seu 

funcionamento.  Para tanto, considerou as ações de humanização já desenvolvidas no 

Estado, as diretrizes e método da PNH, as necessidades da população e o perfil do 

sistema de saúde local, e as principais diretrizes de gestão do governo.12, 13 

Após três décadas de existência, o SUS transita entre inegáveis avanços e enormes 

desafios de todas as ordens. Os movimentos de construção de um sistema integrado de 

saúde baseados em suas diretrizes se alternam entre momentos de efetivas mudanças 

e momentos de paralisia e repetição de antigos modelos das práticas de saúde. Da 

mesma forma, o processo de humanização – seja no nível de sua compreensão 

conceitual, seja no nível de suas práticas assistenciais e de gestão – reproduz a mesma 

coexistência entre movimentos de mudança e de repetição. 

Mesmo com o grande avanço alcançado após a constituição da PNH, encontramos por 

vezes um desconhecimento do conceito tal como expresso na política: ora a 

humanização é banalizada como reflexo de ações de caráter assistencial, voluntário e 

acessório; ora é indevidamente supervalorizada como solução para enfrentamento de 

todos os males do SUS. Com a PNH foi dado um passo essencial para que o movimento 

da humanização deixe de ser praticado como mero modismo e para a superação de 

modelos assistenciais e de gestão na saúde que justamente esta política visa modificar. 

No entanto, sabemos que ter boas propostas é condição necessária, mas não suficiente. 

Mesmo com todo o avanço conceitual e metodológico trazido pela PNH, na prática 

cotidiana dos serviços de saúde ainda enfrentamos desafios decorrentes da repetição 

 
12 Em Deliberação CIB – 46, de 25 de outubro de 2011 foi constituído Grupo Técnico Bipartite responsável 
pela discussão crítica da proposta da Política Estadual de Humanização. O Grupo contou com a 
participação de representante da Política Nacional de Humanização no Estado de São Paulo. 
13 A implementação da PEH está definida na Diretriz IV.6 do Eixo IV – Fortalecimento do Gestor Estadual 
na Coordenação do SUS SP do Plano Estadual de Saúde para o quadriênio 2012-2015 e na Diretriz IV.5 do 
Eixo IV – Fortalecimento do Gestor Estadual na Coordenação do SUS SP do Plano Estadual de Saúde para 
o quadriênio 2016-2019. 
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de ações fragmentadas que não chegam a ter efetividade na mudança dos modelos de 

atenção e de gestão na saúde.  

A proposição de novos ciclos do trabalho em humanização é necessária para que sejam 

aproveitadas ou criadas oportunidades de melhoria no atual contexto da saúde no 

Estado de São Paulo.  A PEH, como expressão de um novo ciclo da humanização no 

Estado de São Paulo, busca renovar forças de participação, integrar grupos e ações, e 

exercitar a criação de novas formas de aprimoramento da rede de saúde do Estado.  

A implementação da PEH tem gerado uma série de experiências de reconhecido valor 

pelos efeitos alcançados no dia a dia dos serviços de saúde e pela proposição de novos 

dispositivos que contribuem, de fato, para a efetivação do SUS.  

Descrever os processos de formulação e de implementação da PEH no Estado de São 

Paulo e entendê-los como processos de mudanças que são possíveis de serem realizados 

na política de saúde do Estado é o objetivo deste trabalho. 

A primeira parte do texto traz uma discussão sobre o conceito de humanização e mostra 

como esse conceito se expressa na prática por meio da execução dos eixos de ação da 

PEH. O texto parte do entendimento da proposta de humanização na saúde como busca 

de alternativas para o enfrentamento das necessidades de fortalecimento do SUS, 

mostrando como a ideia de humanização se remete a ideais e a conceitos fundantes do 

SUS – conceito ampliado de saúde para todos, integralidade do cuidado de forma 

equânime, atenção multidisciplinar apoiada na colaboração e corresponsabilização de 

todos, protagonismo e participação social, integração em rede de equipes e serviços. O 

exercício desses ideais e conceitos conforma um novo modelo de atenção que provoca 

desafios de diversas ordens. A prática da humanização busca contribuir colocando em 

questão estes desafios e provocando a construção coletiva e colaborativa de 

alternativas concretas para mudanças na forma de se oferecer cuidado e na lógica de 

organização do trabalho em saúde.   

A segunda parte descreve a humanização como política pública de saúde no Estado de 

São Paulo a partir de sua inserção em 2000 no PNHAH, considerando este programa 

como o primeiro movimento de humanização de caráter nacional. Relata o percurso e 
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significativo desenvolvimento do trabalho de humanização no Estado a partir da PNH e, 

ainda, sua ampliação, consolidação e fortalecimento de estratégias de regionalização da 

humanização com a formulação e implementação da Política de Humanização do Estado 

– PEH. 

A terceira parte apresenta uma descrição das ideias que orientam os principais eixos de 

ação da PEH e sua metodologia de implementação. Os processos aqui apresentados 

como eixos orientadores são, na prática, interdependentes e suplementares, confluindo 

para a prática do cuidado em rede.  
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1. Humanização: conceito e prática  

Humanização e os desafios do SUS 

Um dos maiores legados dos movimentos de reforma sanitária foi a revisão do conceito 

de saúde. Deixando de ser definida apenas como um desequilíbrio biológico, a saúde 

passou a ser compreendida sob uma perspectiva mais ampla, que inclui a consideração 

de um conjunto de condições subjetivas e sociais decorrentes da história de vida do 

sujeito e de suas experiências e vivências no mundo familiar, profissional, social e 

econômico.  Assim, saúde passa a ser entendida como capacidade de lidar com as 

variações da vida e não como ausência de doença. O fator biológico, comumente 

identificado como causador de sofrimento e adoecimento, é um dos aspectos que 

compõem as inúmeras dimensões da vida que estão implicadas nos problemas de saúde. 

Este novo conceito, que não mais se restringe à saúde biológica e sim a um estado de 

bem-estar completo, físico, mental e social, trouxe importantes mudanças para as 

práticas de atenção à saúde e, especialmente, para o modelo de atenção na área da 

saúde mental. Dentre estas mudanças destacam-se a incorporação de contribuições das 

ciências humanas com ênfase no modelo biopsicossocial, a prática de análises 

institucionais, o reconhecimento da força condicionante dos desejos e da vida simbólica 

na constituição do corpo. Esta mudança de paradigma promoveu uma ampliação do 

universo dos profissionais de saúde, que foi ampliado pela participação de 

trabalhadores de saúde mental, assistentes sociais etc., assim como o desenvolvimento 

de uma prática de integração de saberes por meio da valorização da atenção 

interdisciplinar.14 

O movimento de transformação do conceito de saúde trouxe implicações para a forma 

de organização e do funcionamento do modelo de atenção à saúde, que passa a 

requerer diversidade de olhares e saberes no interior das equipes de saúde e articulação 

entre profissionais e serviços nos diversos níveis da rede de saúde.  

 
14 Reis AOA, Marazina IV, Gallo PR. A humanização na saúde como instância libertadora. Saúde e 
Sociedade, 2004 Set-Dez; pags. 36-43. 
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Esta transformação é intensificada a partir das mudanças no perfil das necessidades de 

saúde da população brasileira. O número de pessoas idosas aumenta; as doenças 

crônicas assumem importância crescente frente à tendência de declínio dos problemas 

agudos em saúde (aumentam a porcentagem de pacientes crônicos de difícil 

desospitalização e a demanda por cuidados específicos domiciliares); a atenção à saúde 

tende a encarecer em função da mudança no perfil de doenças, da incorporação de 

novas tecnologias e do aumento da população que busca atendimento no SUS em 

virtude das frequentes crises econômicas do país. 

Este quadro reforça a exigência de mudança do modelo de atenção centrado em 

problemas agudos e na atenção hospitalar. Exige a ampliação e a organização de uma 

rede de serviços capaz de atender a todos, especialmente aos idosos e portadores de 

doenças crônicas degenerativas. Exige, ainda, uma revisão dos recursos necessários e 

das fontes para financiamento do SUS. 

Um modelo de atenção que atenda estas exigências deve estar orientado 

principalmente pela prevenção e pelo acompanhamento às doenças crônicas que 

demandam maior atenção a hábitos de vida, ênfase no autocuidado, apoio aos 

cuidadores, atenção integral por equipe interdisciplinar com desenvolvimento de 

projetos terapêuticos singulares e coletivos. Um modelo orientado fundamentalmente 

pela atenção primária, mas com articulação sistêmica à atenção secundária e terciária 

de forma a garantir atenção integral e continuidade do cuidado.  

A expansão da rede de saúde e sua integração a serviços complementares das áreas de 

assistência social e jurídica são também bastante importantes, especialmente para o 

atendimento à população em situação de maior vulnerabilidade social. O cuidado em 

saúde é realizado por vários atores e não apenas pelos profissionais de saúde, e isto 

exige sensibilização e integração dos diversos agentes nos processos de atenção à 

saúde.  

A Política de Humanização, fundamentada nos princípios constituintes do SUS, busca 

justamente propor alternativas para se atender a necessidade destas mudanças. Coloca 

em questão os desafios decorrentes destas exigências quando enfatiza a importância do 

respeito às singularidades e às diferenças dos usuários, da necessidade de trabalho 
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interdisciplinar e de integração dos conhecimentos e práticas, da necessidade de 

articulação em rede dos setores e serviços de saúde. A humanização nasce dos ideais do 

SUS e das dificuldades de cumprir esses ideais – de se contar com um sistema público 

de saúde universal, equânime, fundado na solidariedade, no incentivo à participação e 

autonomia, e no respeito à coletividade.  

As iniciativas de humanização têm sido bastante difundidas na rede pública e 

reconhecidas como de grande importância para o aprimoramento da atenção à saúde. 

Nos últimos 20 anos, especialmente após a proposição do tema da humanização em 

âmbito nacional pelo Ministério da Saúde, houve um crescimento considerável de ações 

que passaram a integrar o campo da humanização.  

É possível organizar este campo de iniciativas em três conjuntos. No primeiro, 

encontramos um número expressivo de ações que, apesar de reconhecido valor, têm 

funcionamento isolado, estão sob a responsabilidade pessoal de algum profissional de 

saúde e não têm caráter institucional. São ações voltadas quase que exclusivamente 

para usuários e que atingem setores específicos de unidades de saúde sem alcançar um 

patamar de inclusão sistêmica e sustentabilidade institucional que transcenda a 

iniciativa pessoal do responsável por sua implementação. Estas ações convivem lado a 

lado com outras ações similares, sem integração entre elas ou avaliação de seus 

resultados para a qualificação da assistência. Muitas destas ações pontuais têm caráter 

de entretenimento, lazer ou cultura, buscando favorecer a convivência e ampliar o bem-

estar durante o período de permanência do usuário na unidade de saúde. 

No segundo conjunto, encontramos ações já com algum grau de integração, organizadas 

em projetos de humanização para setores específicos e ainda quase que exclusivamente 

voltadas para usuários, familiares e acompanhantes. Tais projetos demonstram avanço 

na qualificação das ações e aumento da institucionalidade de seus objetivos. Contam 

com apoio dos gestores e envolvem profissionais de diferentes áreas de formação e 

atuação na unidade ou serviço em que são desenvolvidos. Muitos deles são iniciativas 

voltadas para melhoria do espaço físico e da circulação entre áreas e serviços da unidade 

– especialmente áreas de recepção e salas de espera. Outros se apresentam como 

projetos de educação em saúde ou de orientação aos usuários sobre hábitos saudáveis 
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de vida, também realizados em momentos específicos de espera, como eventos 

realizados em datas comemorativas, como projetos de formação de grupos para 

acolhimento e apoio a públicos específicos, ou como projetos para ampliação da 

participação da rede familiar e afetiva do usuário no processo assistencial.   

Em número menor encontramos, nestes projetos, ações voltadas ao trabalhador de 

saúde. Estas, em geral, referem-se a treinamentos que visam à melhoria da 

comunicação entre profissionais e usuários, ações de caráter cultural, de lazer e 

educação para hábitos saudáveis de vida, participação em eventos e campanhas, e 

criação de canais de comunicação e integração entre os profissionais e destes com os 

gestores. 

Ainda dois aspectos merecem destaque nestes dois conjuntos de ações. O primeiro é 

que as iniciativas de humanização são ainda muito associadas ao trabalho voluntário, 

com caráter assistencial ou religioso. O segundo aspecto refere-se ao campo de atuação 

ainda fortemente identificado com a área materno-infantil e sob a responsabilidade de 

áreas profissionais específicas. Estas duas características contribuíram para a 

disseminação de uma forma particular de compreensão do conceito de humanização. 

Os dois grupos de iniciativas acima mencionados têm reconhecido valor. É inegável sua 

contribuição para usuários, familiares, acompanhantes, e mesmo para os profissionais 

e gestores. Melhoram o clima da unidade, aproximam profissionais, facilitam a 

comunicação, tornam o ambiente mais favorável à participação de todos.  

Entretanto, o terceiro conjunto de iniciativas merece destaque especial por incluir 

estratégias de ações alinhadas às diretrizes e aos dispositivos das Políticas Públicas de 

Humanização. O que qualifica estas iniciativas como expressão da humanização 

enquanto política pública de saúde é sua capacidade de provocar mudanças 

significativas nos processos assistenciais e nos mecanismos de gestão e de articulação 

em rede dos serviços de saúde, fatores estes essenciais para a qualidade e integralidade 

do cuidado, para a facilitação do acesso aos serviços e para agilização no trânsito dos 

usuários entre as unidades nos três níveis de atenção à saúde – primário, secundário e 

terciário.  
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Estes projetos que concebem a humanização como possibilidade de revisão da lógica de 

organização do trabalho em saúde e como valor constituinte do cuidado, têm sido 

desenhados de forma participativa e a partir de diagnóstico local das principais 

necessidades de melhoria dos processos de trabalho. Eles buscam promover a 

integração de áreas, serviços, equipes e pessoas e, especialmente, melhorar a 

articulação da instituição em que acontecem com as demais unidades da rede regional 

de saúde.  São projetos de intervenção que consideram as diretrizes e os dispositivos da 

PNH como marcos orientadores para o questionamento da realidade local e para a 

proposição de ações efetivas de aprimoramento do modelo de cuidado e dos modos de 

se fazer a gestão dos serviços de saúde. 

O conceito de humanização que orienta este terceiro conjunto de projetos não se 

confunde com a ideia de humanismo – corrente filosófica na qual o homem é o centro 

e o parâmetro normatizador de todas as coisas. Não se refere a uma idealização do 

homem como figura fora de seu contexto socioinstitucional. O homem ao qual a Política 

de Humanização se refere é o ser humano em suas experiências concretas, em sua 

singularidade e diversidade, no exercício de sua capacidade de mudança e crescimento 

a partir de sua inserção em movimentos voltados ao bem comum. Trata-se, portanto, 

não “do homem”, mas sim “de um homem” em sua singularidade e especificidade. Esta 

concepção implica na ideia e no trabalho de humanização como “estratégia de 

interferência nas práticas de saúde, levando em conta que sujeitos [atores concretos e 

engajados em práticas locais], quando mobilizados, são capazes de transformar 

realidades transformando-se a si próprios nesse mesmo processo”. Nesse sentido, 

humanização diz respeito a um modo de fazer ético, no qual projetos de mudança e de 

construção de novas práticas são formulados com a participação de todos os envolvidos 

(gestores, trabalhadores e usuários) e implicam em “um novo tipo de interação entre os 

sujeitos que constituem os sistemas de saúde”. 15 

 
15 BENEVIDES, R., PASSOS, E.  A humanização como dimensão pública das políticas de saúde. Revista 
Ciências & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.10, n. 3, p.561-571, 2005.  
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Assim entendida, a Política de Humanização refere-se ao modo como acontecem as 

relações entre sujeitos, equipes e instituições na prática cotidiana do cuidado. Remete-

nos ao questionamento do sentido do trabalho e à direção do cuidar, buscando 

promover um movimento de mudança na organização do trabalho no interior das 

unidades e na forma de atuação em rede entre os diversos serviços de saúde.  

Este movimento busca a valorização da gestão compartilhada, o aumento do 

protagonismo dos profissionais e dos usuários, a valorização da voz dos usuários e a 

plena consideração a seus direitos, o aumento da participação efetiva dos profissionais 

na definição e avaliação dos processos de trabalho, o resgate do prazer e da alegria de 

se trabalhar na saúde, a integração entre equipes e serviços de saúde. 

A prática da humanização pode promover avanços significativos no modelo de cuidado, 

na capacidade de se oferecer escuta qualificada como forma de acolhimento, no modo 

de se fazer a gestão dos serviços, nos fluxos e processos de trabalho, nos critérios para 

definição da oferta de serviços na rede, no grau de autonomia e responsabilidade de 

todos os envolvidos nas práticas de saúde, nos vínculos afetivos e de poder nas relações 

entre usuários, profissionais e gestores. 

Um traço especial e valoroso na concepção da humanização como política de saúde é 

seu método de trabalho, ou seja, é a forma como ela é proposta e os efeitos que dispara 

para a provocação de mudanças concretas no dia a dia do trabalho em saúde, em cada 

um de nós na execução deste trabalho e na vida como um todo. O método da inclusão 

favorece o reconhecimento de como cada ato de cuidado nos implica profundamente 

com a responsabilidade de transformação tanto das práticas cotidianas em saúde 

quanto da nossa própria maneira de ser e estar como pessoas e como profissionais. 

O caráter transversal da Política de Humanização traz ainda uma exigência de 

movimento entre a dimensão da micropolítica do trabalho cotidiano em saúde e a 

dimensão da macropolítica do sistema de saúde. 

Na primeira dimensão, que envolve as relações interpessoais, éticas e afetivas presentes 

em qualquer ato em saúde, a humanização oferece estratégias para que o cuidado seja 

orientado pela compreensão da singularidade de cada sujeito de suas várias 
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necessidades, assim como por abertura para um fazer compartilhado e para o 

fortalecimento de uma rede de conversações.  Aqui, a ênfase está na dimensão 

subjetiva, ou seja, na forma pela qual valores como autonomia, respeito e 

responsabilidade para com o outro orientam a conduta dos profissionais. Estamos aqui 

no campo de possibilidades diversas, no qual não há previsibilidade e podemos sempre 

nos deparar com a presença de um “outro” relativamente estranho a nós e que exige 

capacidade de escuta, descentração, suporte para tensões e reconhecimento de afetos 

muitas vezes contraditórios e desconcertantes. Mas este também é o campo da 

criatividade e do encontro, da pessoalidade e dos processos de subjetivação e 

autonomia dos sujeitos. 

Na segunda dimensão, que envolve a estruturação do sistema de saúde, a Política de 

Humanização propõe práticas que promovem arranjos organizativos e articulações 

funcionais entre profissionais, equipes, serviços e unidades nos diversos níveis da rede 

de saúde. Aqui estamos no campo das pactuações e dos fluxos instituídos e a instituir, 

das relações institucionais, das diretrizes e dos modos de organização dos grupos e das 

estratégias de articulação entre programas e ações. Aqui também encontramos tensões 

decorrentes de conflitos entre diferentes propósitos e necessidades locais. 

Na confluência destes dois pontos de vista – o da pessoalidade e o dos modelos 

instituídos que regulam políticas e fluxos de funcionamento da rede – se dá a 

possibilidade da produção de um cuidado orientado pela busca da integralidade e da 

corresponsabilidade no trabalho do cuidado em saúde. O desafio posto é o de contribuir 

para a não dissociação destas dimensões e para o equilíbrio entre pactos formais e rede 

constituída no contato e na pessoalização. 

Finalmente, vale destacar alguns desafios implícitos na adoção do conceito de 

humanização como política de saúde, que trazem, ao mesmo tempo, possibilidades de 

criação e de mudança.  

O primeiro desafio reside na necessidade de ir além de uma antítese simplista entre as 

ideias de “humano” e “desumano”. Na política de humanização da saúde, humano não 

é definido como antítese de desumano. O conceito e humano não se refere a uma figura 

idealizada, definida por capacidades como bondade, empatia, benevolência e 
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amabilidade. Ainda que capacidades como estas possam favorecer a consideração do 

outro e o respeito à sua singularidade e, portanto, sejam importantes para o trabalho 

em humanização na saúde, a ideia de humano a que as Políticas de Humanização se 

referem diz respeito à possibilidade humana de enfrentar as tensões decorrentes da 

coexistência destas capacidades com outros modos de funcionamento que geralmente 

chamamos de desumanos, tais como violência, injustiça, perversidade, alienação, 

exploração, burocratização etc.  

Portanto, o conceito de humanização não se contrapõe à ideia de desumanização, nem 

deve ser compreendido como uma “docilização” das pessoas. Refere-se, isto sim, a uma 

forma de cuidado que nos responsabiliza pelo outro e pelo diferente. Implica na inclusão 

daquilo que me causa estranhamento por ser diferente de mim e, portanto, causador 

de certa tensão e conflito na interação com o outro.  

A adoção do conceito de humanização como política de saúde envolve também o 

desafio de reconhecimento da necessidade de aprimoramento de estratégias para que 

os ideais do SUS como universalidade do acesso, integralidade da atenção e equidade 

na distribuição dos recursos sejam alcançados. O SUS como sistema público expressa 

em suas diretrizes valores como igualdade, justiça, respeito, liberdade, autonomia, 

participação, solidariedade. A PNH enfatiza que estes valores estão presentes na 

normativa do SUS e baseia-se neles para desenvolver sua proposta e suas práticas. Mas 

também sabemos que a concretização destes ideais está longe do que se espera. E é no 

reconhecimento daquilo que precisa ser melhorado no SUS que se assentam os 

objetivos e o sentido da política de humanização. Motivada pela contribuição que tem 

oferecido para a materialização dos ideais do SUS, a política de humanização tem 

buscado superar dificuldades e construir caminhos e oportunidades para a melhoria do 

cuidado em saúde. 

Outro paradoxo está no desafio da coexistência da humanização como diretriz ampla e 

transversal e como prática que se materializa nas singularidades das experiências. Como 

fomentar a humanização como diretriz sem torná-la uma ideia abstrata, genérica e 

dissociada das singularidades das experiências? Ou ainda, como garantir que sua prática, 

assentada em um modo de cuidado que valoriza o reconhecimento de desejos e 
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singularidades, não subestime os componentes institucionais e a organização do sistema 

de saúde? 

Ou ainda, quais são (ou devem ser) os limites da institucionalidade da Política de 

Humanização? Como instalar essa política na máquina institucional que organiza o 

sistema de saúde, ocupando um lugar em sua estrutura e, ao mesmo tempo, manter um 

movimento transversal nesta estrutura e uma distância relativa que favoreça a geração 

do novo e a promoção de mudanças? 

A humanização, como política de saúde, se insere em uma estrutura institucional que, 

em geral, está organizada de forma hierárquica e compartimentalizada em espaços 

instituídos com regras fixas de poder e de funcionamento. Nesse sentido, seu principal 

desafio será propor formas organizativas que sejam capazes de criar espaços de 

encontro e que gradativamente promovem uma lógica de funcionamento que consiga 

flexibilizar aquela estrutura, integrando e articulando pessoas, grupos e serviços.  

O lugar institucional da humanização não deve ser visto como mais um espaço ou 

compartimento dentro da verticalidade da estrutura institucional. Também não deve 

ser entendido como um serviço que precisa ser colocado fora dessa estrutura pelo 

receio de que venha a assumir um lugar rígido dentro dela. Mas, estando na estrutura 

institucional, como não assumir um lugar fixo dentro dela? Este é um risco permanente 

que exige constante atenção e cuidado na prática da humanização como política de 

saúde. 

O lugar da humanização é de trânsito e de articulação entre profissionais, equipes e 

serviços. Ela precisa operar de forma transversal, contribuindo para a organização de 

práticas que se dão na confluência entre grupos compostos por equipes de mesma 

função hierárquica e organizados horizontalmente, e grupos compostos por equipes de 

diferentes funções hierárquicas e organizados verticalmente. Pode-se dizer que esse 

trânsito e as conexões que ele permite são o meio fundamental para a instituição das 

práticas de humanização da atenção à saúde. 

Tais desafios precisam ser reconhecidos não como aspectos contraditórios e 

paralisantes. Se, por um lado nos desconcertam, por outro abrem caminho para a 



25 
 

discussão e compreensão dos processos de humanização.  É preciso evitar antagonismos 

ou oposições que levam ao acirramento de diferenças e dificultem o diálogo. O trabalho 

em humanização nos remete sempre ao enfrentamento de tensões que se materializam 

nas relações entre as pessoas nas práticas concretas do trabalho em saúde. Neste 

movimento, não se trata de apaziguar contradições, mas de buscar elementos para a 

ampliação da compreensão de cenários, para a identificação de forças de composição e 

de resistência, para a produção de encontros e compartilhamento de propostas, para a 

criação de estratégias que favoreçam a busca de novos sentidos para o trabalho de 

promoção da saúde. 
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2. História da implementação da Política Estadual de Humanização em 

São Paulo 

Em 2000 o Estado de São Paulo adere ao projeto-piloto do PNHAH por meio da 

participação de cinco hospitais da sua rede pública de saúde do Estado.16 Nessa etapa, 

o trabalho desenvolvido nos hospitais tinha como objetivo sensibilizar profissionais dos 

diversos setores dos hospitais, levantar as iniciativas de humanização já existentes e 

promover discussões sobre a complexidade das múltiplas dimensões e atores envolvidos 

na questão da humanização. Este processo inicial ofereceu um extenso e rico material 

para reflexão e análise, antecipando a formação dos Grupos de Trabalho de 

Humanização – GTH nas unidades de saúde como principal dispositivo metodológico. 

Para isso, contou com participação de trabalhadores dos hospitais e com 

acompanhamento sistemático de equipe do Ministério da Saúde e de representantes da 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. 

No período compreendido entre janeiro de 2001 e março de 2002 o trabalho passou a 

ser desenvolvido em dois polos – capital e interior, contando com acompanhamento da 

equipe técnica do MS para o conjunto de representantes dos hospitais, Secretaria 

Estadual de Saúde de São Paulo e oito Secretarias Municipais deste Estado. Os objetivos 

desta etapa foram o aprofundamento analítico do contexto dos hospitais participantes, 

a ampliação e o fortalecimento das ações desenvolvidas na etapa piloto, a capacitação 

dos novos hospitais e a intensificação da participação do representante da SES-SP para 

formação de grupo de trabalho nessa Secretaria. Foram realizadas as seguintes ações: 

encontros mensais de discussão para aprofundamento teórico e acompanhamento do 

trabalho de humanização nos hospitais, criação de Grupos de Trabalho de Humanização 

constituídos por lideranças representativas do coletivo de profissionais nos hospitais 

participantes, aplicação da primeira etapa da Pesquisa de Satisfação do Usuário e do 

Profissional de Saúde e início de construção do Mapa de Humanização e do 

levantamento de informações do Estado para inclusão no Portal Humaniza. 

 
16 Hospital Santa Marcelina, Hospital Ipiranga, Hospital Leonor Mendes de Barros, Hospital do Mandaqui, 
Hospital Mário Gatti. 
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A partir de abril de 2002 foi ampliado o número de hospitais (estaduais, municipais e de 

ensino) e contou-se com a participação de representantes das Direções Regionais da SES 

(DIR) e municípios destas regiões, que passaram a receber suporte técnico da equipe do 

Ministério da Saúde para o desenvolvimento do trabalho nas regiões do Estado. Foi 

também proposta a criação de micro polos-regionais17 para o auxílio na ampliação do 

programa e na consolidação dos processos em andamento. Os objetivos dessa etapa 

foram: estimular a criação de Grupos de Trabalho de Humanização – GTH nas Secretarias 

Municipais de Saúde das regiões envolvidas, nas DIR ou fóruns regionais de negociação; 

fomentar a criação de GTH nos novos hospitais e a consolidação dos GTH nos hospitais 

já participantes; promover discussões sobre planejamento de projetos institucionais, 

municipais e projeto estadual de humanização; aprofundar as discussões teóricas e do 

trabalho de integração das ações existentes; ampliar os espaços de interlocução entre 

profissionais e usuários; realizar diagnósticos de situações institucionais de maior 

fragilidade e propor e orientar ações conforme demandas locais. 

Em 2003, ano de criação da PNH e de sua implementação nos vários Estados da 

Federação, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo dá início a um novo percurso 

de trabalho em humanização que contempla quatro fases interdependentes, nas quais 

o movimento preponderante em uma fase está presente na outra, com menos força, 

mas integrado ao processo global de implementação da Política Nacional de 

Humanização no Estado. 

A fase inicial desse processo teve como objetivo sensibilização de gestores e 

trabalhadores para a questão da humanização. Foi realizada por meio de encontros 

temáticos, seminários, colóquios e palestras em hospitais e municípios, e encontros no 

final de cada ano onde eram apresentados trabalhos exitosos em humanização, 

conferências e rodas de conversa. Essas reuniões atraíram, de maneira crescente, 

muitos participantes vindos de hospitais, municípios, departamentos regionais de saúde 

e universidades. 

Na segunda fase buscou-se a aproximação das equipes às diretrizes e aos dispositivos 

específicos da PNH. Nesta fase, foram realizadas oficinas para gestores e trabalhadores 

 
17 Micro polos: Campinas, Marília, Botucatu, São José do Rio Preto, Franca, Itapecerica da Serra e Limeira. 
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de saúde de hospitais sobre temas como Acolhimento com Classificação de Risco 

(ACCR), Visita Aberta e Direito a Acompanhante, e suas implicações em diretrizes como 

Cogestão, Clínica Ampliada e Valorização do Trabalhador. A metodologia foi organizada 

de forma a facilitar a construção de conhecimentos pelos participantes, que eram 

considerados como sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem. 

As oficinas foram conduzidas por facilitadores que atuavam como mediadores de 

atividades de concentração e dispersão. As atividades de concentração foram realizadas 

por meio de estratégias de discussão em grupos e em plenárias, com abordagem teórica 

conceitual subsidiada por textos de apoio, exposição dialogada e referências 

bibliográficas complementares. As atividades de dispersão foram realizadas com a 

participação das equipes dos serviços, orientadas por um roteiro e coordenadas pelos 

próprios participantes das oficinas. As oficinas geraram um conjunto de propostas para 

implementação dos dispositivos em cada serviço participante. Esses produtos foram 

objetos de pactuação com os gestores locais em plenária final. Estas estratégias 

produziram, gradativamente, abertura nos hospitais integrantes desta etapa para 

implantação dos dispositivos de Acolhimento com Classificação de Risco, Ampliação do 

Horário de Visitas e Direito a Acompanhante.  

Na terceira fase se constituiu uma ampla rede de apoiadores das práticas de atenção 

humanizada por meio da realização de curso de Formação de Apoiadores da Política de 

Humanização, realizado em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade de São 

Paulo/Departamento de Medicina Preventiva da USP-SP. Esse curso teve os seguintes 

objetivos: a) ampliar o grupo de trabalhadores de saúde alinhados com os princípios de 

humanização do SUS no Estado de São Paulo; b) capacitar os participantes para que eles 

pudessem exercer a função de apoiadores institucionais.  

A Formação foi desenvolvida em duas etapas: capacitação de formadores e formação 

de apoiadores. Para a realização das atividades de ambos os cursos foram utilizadas duas 

estratégias: 1) Encontros presenciais e atividades de dispersão; 2) Elaboração de 

relatório monográfico final sobre formas de utilização das ferramentas trabalhadas no 

curso para abordagem de questões do cotidiano do trabalho, tendo como eixo a 

humanização nos serviços de saúde. Finalizando esta fase, os relatórios monográficos 
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foram apresentados e debatidos entre os participantes do curso, os formadores e o 

núcleo de coordenação. Participaram dos cursos aproximadamente 180 apoiadores e 

foram elaborados 90 planos de intervenção. 

A quarta fase, iniciada a partir do curso de formação de apoiadores, teve como objetivo 

desencadear um movimento de capilarização e regionalização da humanização. Nela 

foram envolvidos mais intensamente Departamentos Regionais de Saúde, municípios, 

hospitais, ambulatórios e rede básica. Nessa etapa constituiu-se o Coletivo Ampliado de 

Humanização que assumiu como tarefas propor estratégias para continuidade da 

Política de Humanização, debater temas e experiências na área e disseminar a Política 

no Estado de São Paulo. 

Para atingir o objetivo de regionalização e capilarização das ações, as reuniões passaram 

a ocorrer em cinco macrorregiões do Estado, com sedes em Santos, Ribeirão Preto, São 

João da Boa Vista, Barretos e município de São Paulo. Nesses encontros estimulou-se a 

criação de coletivos regionais de humanização, assim como o desenvolvimento de ações 

comuns nas macrorregiões. O mesmo movimento de articulação regional foi proposto 

aos hospitais da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, que foram divididos 

regionalmente para facilitar a formação e vínculos, visitas recíprocas e o 

compartilhamento e discussão dos planos de intervenção de cada hospital. 

Foi a partir desse movimento de capilarização e regionalização que se desencadeou, em 

2011, a construção da Política de Humanização do Estado de São Paulo. 

A construção da Política Estadual de Humanização (PEH) foi realizada por meio de um 

processo que durou cerca de um ano e contou com a participação de profissionais que 

compunham o Núcleo Técnico de Humanização (NTH) da Secretaria de Estado da Saúde 

de São Paulo (SES/SP)18, das equipes dos Centros de Desenvolvimento e Qualificação 

para o SUS (CDQ/DRS), de alguns representantes de áreas técnicas da SES/SP, de 

 
18 O Núcleo Técnico de Humanização é uma Instância da Secretaria de Estado da Saúde vinculada 
diretamente ao Gabinete do Secretário, composta por responsáveis pela Humanização em diferentes 
áreas da SES, tendo como principal atribuição a coordenação do desenho, implementação e 
acompanhamento da Política Estadual de Humanização (PEH).  
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representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

(COSEMS) e de apoiadores do Ministério da Saúde. 

A Política Estadual de Humanização, como uma política pública de saúde, foi orientada 

por princípios constitucionais e pelas normas legais do SUS, e estruturada por meio de 

diretrizes, critérios e métodos. Alinhada à PNH, ela se efetivou no cotidiano das práticas 

de saúde lastreada por resoluções da SES que definiram institucionalmente sua 

composição e forma de funcionamento nos diversos âmbitos da saúde no Estado, e foi 

validada por meio de pactuação entre as instâncias interfederativas de gestão. Seu 

objetivo foi definido nos seguintes termos: promover mudanças na organização e 

funcionamento dos serviços de saúde e na forma de se oferecer cuidado em saúde, 

fortalecendo atitudes de participação, cooperação e corresponsabilidade, estimulando 

a articulação de ações de diferentes áreas e setores de atenção e a integração entre as 

unidades, no âmbito regional e nos vários níveis da rede.  

O ponto de partida para a elaboração da PEH foi a análise das experiências 

desenvolvidas desde 2001 no campo da humanização em diferentes municípios e 

unidades de saúde. Para o levantamento dessas informações foram realizadas, em 2011, 

oito oficinas de trabalho com participação da equipe de profissionais dos CDQ/DRS e da 

equipe do Núcleo Técnico de Humanização da SES. Outro importante material de 

referência para a formulação dos principais eixos de ação da PEH, de sua metodologia 

de trabalho e organização dos grupos técnicos de humanização, foram as propostas 

encaminhadas ao NTH pelas equipes dos CDQ dos Departamentos Regionais de Saúde 

do Estado.  

A discussão crítica e a validação dos eixos da PEH e de sua metodologia de 

implementação foram realizadas pelo Grupo Técnico Bipartite da Política Estadual de 

Humanização, com a participação das equipes de humanização dos DRS e coletivos 

regionais. O processo de validação envolveu também discussões com as Diretorias dos 

DRS, com o Conselho Técnico Administrativo da SES, com a Diretoria do COSEMS e com 

a Câmara Técnica e, finalmente, contou com a Deliberação positiva do Conselho 

Intergestores Bipartite. 
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Os principais eixos de ação da PEH foram definidos considerando os princípios, método, 

diretrizes e dispositivos que orientam a Política Nacional de Humanização. 

 

Evolução ao longo dos anos 

2011 

O foco de trabalho de humanização em 2011 foi o processo de construção 

participativa e validação colegiada da Política Estadual de Humanização. Este 

processo se deu de forma integrada ao planejamento das ações para o quadriênio 

2012 - 2015 do Plano Estadual de Saúde. O grupo responsável pela coordenação da 

formulação bipartite da PEH foi constituído pelo Núcleo Técnico de Humanização e 

por representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 

São Paulo (COSEMS). Reuniu ainda profissionais responsáveis pelas ações de 

humanização de diferentes setores da SES (visando à articulação entre programas e 

ações já em andamento no Estado), e representantes das equipes técnicas da SES 

no nível central e regional e representante do Ministério da Saúde.19  

A formulação da PEH teve como objetivo primordial criar mecanismos de caráter 

organizativo para formação e organização em rede de grupos e de ações de 

humanização. Esta organização deu suporte institucional para que a Política 

Nacional de Humanização fosse implementada da maneira mais ampla possível no 

Estado de São Paulo, respeitando as características do sistema de saúde estadual e 

as necessidades locais de qualificação do SUS. Para isso, propôs-se nesta fase de 

elaboração da PEH três eixos de ação interdependentes: 1) Constituição dos Centros 

Integrados de Humanização nos diferentes níveis de atenção à saúde; 2) Apoio 

Técnico e Formação em Humanização para equipes de unidades de saúde do Estado 

que integravam esta primeira etapa da PEH e para equipes dos Centros de 

 
19  Deliberação CIB – 46, de 25-10-2011 que instituiu o Grupo Técnico Bipartite da Política Estadual de 
Humanização, para discussão e formulação da Política Estadual de Humanização. 
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Desenvolvimento e Qualificação para o SUS dos Departamentos Regionais de Saúde; 

3) Processo de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Resultados.20 

Na formulação da Política Estadual de Humanização foi de especial importância a 

discussão da proposta junto às Coordenadorias da SES, particularmente aquelas 

responsáveis pela gestão das unidades de saúde e pela coordenação das Regiões de 

Saúde. Neste processo foi fundamental a integração do trabalho com áreas técnicas 

da SES no nível central – especialmente equipe da Atenção Básica, os 

Departamentos Regionais de Saúde, e os gestores das unidades de saúde do Estado 

e suas respectivas equipes de humanização. 

Ainda em 2011, dois movimentos de integração do trabalho da equipe do Núcleo 

Técnico de Humanização (NTH) ao trabalho de áreas técnicas da SES foram de 

especial importância. O primeiro deles se refere à participação numa série de 

oficinas organizadas pela SES para a realização de discussões regionais do processo 

de regionalização da saúde no Estado, nas quais foi discutida e revista a gestão 

regional de Redes de Atenção à Saúde. A participação das equipes de humanização 

no processo de formação das redes regionais e na construção dos mapas de saúde 

se deu principalmente por meio do estímulo à inclusão neste movimento de 

regionalização da metodologia e dos dispositivos de humanização propostos pela 

PNH. Este processo se estendeu até 2012. 

O segundo movimento iniciou-se com a participação regular de representantes do 

NHT em reuniões mensais dos diretores das Regionais de Saúde que acontecem na 

Coordenadoria de Regiões de Saúde da SES. Esta participação teve como objetivo 

inicial fortalecer a integração do trabalho realizado pela equipe do NTH e pelas 

equipes dos Centros de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS – CDQ/DRS, 

especialmente dos Diretores de Humanização que integravam estes Centros.  

A principal estratégia de articulação e aproximação do trabalho realizado entre o 

NTH e as equipes regionais dos CDQ foi a realização de oficinas mensais para 

discussão das interfaces entre humanização e educação permanente (áreas que 

 
20 Os três eixos de ação propostos na PEH serão detalhados na parte 3 deste texto. 
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compõem as duas diretorias dos CDQ), com participação da equipe do NTH, da 

equipe de coordenação técnica central da educação permanente na SES e de 

equipes regionais dos CDQ. O planejamento conjunto destas oficinas, realizado 

pelas equipes de humanização e de educação permanente, e a definição das linhas 

de apoio para a articulação entre as duas políticas, consideravam sempre o desenho 

das macrorregiões definidas no processo de regionalização. 

Neste primeiro ano de construção da PEH foram ainda realizadas: visitas a hospitais 

com o objetivo de discutir a proposta da Política com diretores e equipes técnicas 

destas unidades; constituição de grupo de trabalho para reformulação da Pesquisa 

de Satisfação de Usuários; definição de parâmetros mínimos para a humanização da 

assistência ao parto e para o atendimento à população idosa; constituição de grupo 

de trabalho para a elaboração de parâmetros de ambiência em hospitais e demais 

unidades de saúde, com participação de técnicos do Ministério da Saúde, área de 

engenharia da SES e NTH. 
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2012 

Após a validação colegiada da PEH, foi dado início à sua implementação no Estado. 

O lançamento oficial ocorreu no dia 24 de maio de 2012.21 O período inicial de 

implementação consistiu em quatro movimentos: estruturação dos processos em 

humanização por meio da publicação de Resoluções que deram suporte aos eixos 

de trabalho; realização do processo de seleção e designação dos Articuladores 

Regionais de Humanização22; criação de ferramentas de apoio (Matriz para 

elaboração de Planos de Intervenção, Formulário de levantamento de ações de 

humanização, Pesquisa de Satisfação do Usuário etc.); e início do processo de 

Formação e Apoio dos Articuladores de Humanização.  

Seguindo a mesma lógica de formulação do Plano Estadual de Saúde (PES), na qual são 

definidas, a cada quatro anos, as ações e estratégias em saúde no Estado, a PEH definiu 

seus principais objetivos e campos de atuação para o período de 2012 a 2015. Nesta 

definição, considerou as diretrizes gerais da PNH, seus eixos de ação e as principais 

orientações determinadas pelo PES para o mesmo período. 

O planejamento quadrienal da PEH foi construído por meio de discussões regionais nas 

quais foram analisados os resultados alcançados nos períodos anteriores com a 

implantação de ações de humanização no Estado. As novas ações propostas, seus 

indicadores e metas para os quatro anos foram, pela primeira vez, incluídas no Plano 

Estadual de Saúde para 2012 - 2015 e validadas pelo Conselho Estadual de Saúde. Esse 

processo se deu de forma participativa, com contribuições de profissionais envolvidos 

nos movimentos de humanização nas regiões, municípios e unidades de saúde.  

 
21 O lançamento oficial da PEH se deu com base nas seguintes publicações: Resolução SS - 10, de 2-2-2012 
que dispõe sobre a composição do Núcleo Técnico de Humanização – NTH; Despacho do Secretário, de 4-
4-2012 que aprovou o Plano de Trabalho apresentado pelo Núcleo Técnico de Humanização; Deliberação 
CIB 23/2012 - DOE de 25/05/12 – Seção 1 - p.24 que aprovou a implementação da Política Estadual de 
Humanização, e na publicação da PEH no Portal Humanizases. 
22 O primeiro processo de seleção dos Articuladores de Humanização ocorreu de acordo com Resolução 

SS-7, de 20-1-2012 que dispõe sobre o Programa de Apoio Técnico e Formação em Humanização no 
Estado de São Paulo e com o Comunicado CRH–2, de 7-2-2012 que definiu os requisitos e funções dos 
Articuladores a serem selecionados, culminando com a designação dos aprovados no Diário Oficial Poder 
Executivo - Seção II, quinta-feira, 18 de outubro de 2012, Página 58. Foram realizados ainda mais dois 
processos seletivos para complementação do quadro de Articuladores em Comunicado CRH–12, de 27-6-
2014 e Comunicado CRH de 19-11-2015. 
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No período entre 2012 e 2015 o plano de trabalho da PEH teve como objetivos 

específicos estimular a integração, o diálogo e a cooperação entre as unidades, no 

âmbito regional e nos vários níveis da rede; estimular a criação e o fortalecimento de 

práticas de gestão e atenção humanizadas na saúde, considerando as diretrizes e os 

dispositivos da PNH; fortalecer mecanismos de utilização da voz do usuário como fator 

essencial para o aprimoramento dos processos de trabalho; qualificar e apoiar gestores 

e profissionais com foco no planejamento, implantação e avaliação das práticas 

humanizadas nos serviços de saúde do Estado e dos municípios; e contribuir para a 

multiplicação do conceito e da prática de humanização, oferecendo oportunidades de 

reconhecimento, publicação e disseminação das ações. 

Dentre estes objetivos, o principal movimento realizado em 2012 foi o 

desenvolvimento do processo de apoio e formação das equipes regionais de 

humanização nos DRS e das equipes de humanização nos 56 hospitais que foram 

integrados à PEH neste ano. Para o apoio às equipes regionais, foram fundamentais 

três aspectos: 1) a presença dos Articuladores de Humanização na implementação 

regional e local da PEH; 2) a organização do trabalho de acompanhamento por 

macrorregiões que favorece a integração de ações e trocas na aprendizagem; e 3) o 

apoio do NTH em nível central da SES que permitiu o distanciamento necessário 

para análise do trabalho local. Estes três aspectos são mutuamente dependentes e 

configuraram o início de um processo de fortalecimento do trabalho regional e de 

descentralização das ações da PEH.  

Para o apoio às equipes de humanização nos hospitais, a principal estratégia 

empregada pelos Articuladores no acompanhamento macrorregional foi a 

realização de visitas técnicas às unidades para levantamento de necessidades e 

discussão de propostas para formulação de Planos Institucionais de Humanização 

alinhados às diretrizes e dispositivos da PNH.23 Nesta etapa, por meio de resolução 

 
23 Foram realizadas 33 visitas técnicas de acompanhamento do NTH às unidades de saúde participantes. 
Parte fundamental do processo de Apoio Técnico e Formação para as unidades de saúde, as visitas foram 
iniciadas a partir de novembro de 2012 com a designação de Articuladores de Humanização, 
possibilitando o apoio sistemático in loco. Sem a oferta de apoio local, apenas 14 unidades de saúde, num 
total de 56, desenvolveram em 2012 seus Planos Institucionais de Humanização. 
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da SES24 que definiu o trabalho de humanização nos hospitais e com o início da 

presença dos Articuladores de Humanização para apoio local aos hospitais foi 

possível ampliar a discussão sobre os cenários do trabalho de humanização nas 

unidades de saúde. 

Com os mesmos objetivos de oferta de apoio, formação das equipes e 

compartilhamento do trabalho regional em humanização foram realizadas, ao longo 

de 2012, oficinas nas macrorregiões com presença de Diretores de Centro de 

Desenvolvimento e Qualificação/DRS, Diretores de Humanização, Articuladores de 

Humanização e equipe do NTH.25 O planejamento destas oficinas foi realizado em 

conjunto pelas equipes do NTH e da coordenação central da área técnica da 

educação permanente, de forma a garantir alinhamento de trabalho e integração 

das duas áreas.  

Neste ano o NTH iniciou o Programa Hospitais de Referência26. Este programa tem uma 

proposta metodológica que visa à organização e qualificação das ações de humanização 

já desenvolvidas nestas instituições e que consideram o referencial teórico das políticas 

nacional e estadual de humanização. A escolha de hospitais para atuarem como 

unidades de referência em humanização teve como propósitos o reconhecimento de 

unidades de saúde que realizavam ações de relevância, assim como promover 

compartilhamento destas experiências com outras unidades de saúde. Este programa, 

ao favorecer parcerias entre unidades de saúde, promove troca de experiências, 

fortalece ações e projetos exitosos, e dissemina boas práticas. Cabe ainda às unidades 

de referência, em conjunto com as equipes de humanização, oferecer apoio às demais 

unidades que demonstrem interesse em desenvolver ações de mesma natureza.27  

Em 2012 o processo de articulação junto às Coordenadorias da SES, foi continuado 

com o objetivo de fortalecer e aprofundar o apoio às unidades e regiões de saúde. 

 
24 A Resolução SS - 116, de 27-11-2012 dispõe sobre as diretrizes para implementação da Política Estadual 

de Humanização nos serviços hospitalares, ambulatoriais e outros tipos de serviços no âmbito da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 
25 Foram realizados 55 encontros macrorregionais. 
26 Hospital Geral de Itapecerica da Serra, Hospital Geral de Pirajussara, Hospital Regional de Cotia, 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP, Hospital 
Estadual São Mateus, Hospital Estadual Américo Brasiliense. 
27 Foram realizadas 5 oficinas de apoio e formação dos Hospitais de Referência. 
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Da mesma forma, a continuidade da participação do NTH nas reuniões mensais dos 

Diretores das Regionais de Saúde, promovidas pela Coordenadoria de Regiões de 

Saúde, buscou contribuir para a discussão das interfaces entre o trabalho das 

equipes do CDQ e dos Articuladores de Humanização, e para a definição de funções 

e atribuições específicas de cada uma dessas equipes. A questão da delimitação das 

diferenças e semelhanças entre as funções dos DRS – Diretores de Humanização e 

as funções dos Articuladores de Humanização no interior dos DRS está presente até 

hoje, em maior ou menor grau, no trabalho regional e na relação do NTH com os 

gestores das regionais. 

Destacaram-se neste processo de busca de aproximação e integração dos 

Articuladores ao trabalho das equipes técnicas dos DRS a importância da avaliação 

conjunta do trabalho realizado nas macrorregionais e a possibilidade de 

participação das equipes de humanização no processo de Regionalização e de 

funcionamento dos Grupos Condutores de Redes Temáticas. Neste ano a estratégia 

de aproximação se deu especialmente por meio de participação nos Grupos 

Condutores da Rede Cegonha, na Rede de Atenção Psicossocial e na Rede de 

Urgência e Emergência. Reconhecidamente, o grau de participação dos 

Articuladores de Humanização e da equipe do NTH junto aos Grupos Condutores 

variou muito de uma região para outra, assim como esteve dependente do grau de 

desenvolvimento local das redes e da abertura das equipes técnicas regionais para 

incorporação de outros profissionais na formulação e organização das redes. 

Todo o trabalho realizado neste ano inicial de implementação da PEH foi acompanhado 

e discutido pelo grupo de trabalho que participou da construção e validação da PEH. 

Este grupo, composto por profissionais da SES, COSEMS e Ministério da Saúde, teve 

como objetivo realizar constante revisão e potencialização da implantação das linhas de 

ação da PEH, assim como manter o alinhamento entre as diretrizes nacional, estadual e 

municipais em humanização. 
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2013 

Após mais de um ano de implementação da PEH, foram desenvolvidas estratégias 

para a qualificação do trabalho já realizado junto às equipes dos DRS e das unidades 

de saúde. Intensificou-se o trabalho de capilarização das ações por meio da 

formação de grupos e arranjos coletivos regionais e institucionais integrados ao 

processo de Regionalização e da organização das Redes Temáticas no sistema de 

saúde do Estado. Com isto, criou-se um deslocamento gradativo da articulação 

central para o apoio regional dos Articuladores de Humanização com suporte 

técnico do NTH. 

Como parte do fortalecimento da descentralização do processo de apoio 

institucional realizado pelos Articuladores, deu-se continuidade aos encontros 

macrorregionais, com participação cada vez mais ampliada das equipes técnicas dos 

DRS, dos hospitais e dos municípios priorizados.28 Neste ano, integrando este 

trabalho, os Articuladores de Humanização participaram ativamente junto às 

equipes dos DRS na realização dos Mapas de Saúde em cada região. O NTH elaborou 

 
28 Foram realizados 33 encontros macrorregionais com atividades de apoio às equipes técnicas dos DRS, 

e 53 reuniões e oficinas de acompanhamento e capacitação com os Articuladores e equipes do DRS. 
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uma Matriz de Análise dos Mapas de Saúde de forma a contribuir com a avaliação 

dos dados levantados. Ao participar do trabalho de elaboração dos Mapas, os 

Articuladores tiveram a oportunidade de levantar os principais movimentos e ações 

de humanização nos municípios, o que favoreceu a identificação e aproximação de 

alguns municípios que passaram posteriormente a ser priorizados para 

acompanhamento mais sistemático. 

Este primeiro ano em que os Articuladores de Humanização iniciaram um trabalho 

mais efetivo nos DRS, ampliando os esforços de aproximação às equipes técnicas 

dos DRS realizado em 2012, foi marcado por várias dificuldades de aceitação do 

apoio institucional oferecido para as equipes técnicas das regionais. Especialmente 

as equipes dos CDQ, que antes da chegada dos Articuladores eram as únicas equipes 

responsáveis nos DRS pelo acompanhamento das ações de humanização na região, 

apresentaram resistências à incorporação dos Articuladores nas equipes regionais. 

O grau de resistência variou muito de regional para regional, e exigiu um longo 

período de adaptação e reconhecimento da especificidade do trabalho em 

humanização realizado a partir da chegada dos Articuladores. 

Cabe destacar alguns aspectos que podem explicar dificuldades encontradas para a 

integração do trabalho dos Articuladores de Humanização às demais equipes 

técnicas dos DRS. Estes aspectos referem-se a modos de funcionamento e de 

organização do trabalho de apoio realizado pelos Articuladores que são pouco 

frequentes na relação entre a equipe central da SES e a equipe regional dos DRS, e 

que podem causar estranhamentos para profissionais acostumados a um modo de 

funcionamento mais setorializado e de gestão verticalizada, característico do 

sistema de saúde. 

Dentre estes aspectos estão a oferta de apoio constante da equipe do NTH aos 

Articuladores, com investimento na sua formação e capacitação em temas 

relacionados à humanização e na criação de oportunidades para troca de 

experiências entre Articuladores das diversas regiões. Estas estratégias estimulam 

a análise do contexto local e a reflexão crítica sobre o do dia a dia do trabalho, o 

que pode não ser adequadamente compreendido pelas equipes dos DRS.   
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Outras dificuldades podem advir da forma escolhida para gestão do trabalho dos 

Articuladores e da orientação do NTH para que eles busquem apoiar a organização 

e o fortalecimento das relações entre serviços e equipes. As funções técnicas dos 

Articuladores são definidas pelo nível central/NTH, com base na orientação 

metodológica da PEH para a formação de grupalidades como espaços de discussão 

e construção conjunta de planos de intervenção, garantindo maior autonomia na 

tomada de decisão dos Articuladores no planejamento, implementação e avaliação 

de suas ações. Além disso, o trabalho é definido prioritariamente pela função apoio 

e pelo funcionamento transversal, não setorializado e verticalizado, preservando a 

liberdade de trânsito dos Articuladores de Humanização em todos os pontos da 

rede, favorecendo o trabalho em rede e não apenas em um nível de atenção.   

Considerando estas dificuldades, uma das estratégias para buscar avanços na 

integração do trabalho do Articulador de Humanização com as equipes dos DRS foi 

propor sua participação nos Colegiados de Gestão Regional, Câmaras Técnicas e 

Núcleo de Educação Permanente e Humanização. Esta participação, quando possível 

e pertinente, favoreceu a aproximação dos Articuladores à equipe do DRS e aos 

gestores e representantes dos municípios da região. Esta estratégia confirmou sua 

importância não só para a integração dos Articuladores, mas também para o 

reconhecimento por parte dos Articuladores do cenário geral de necessidades dos 

municípios e equipamentos que compõem a região. 

A participação do NTH nas reuniões mensais dos Diretores dos Departamentos 

Regionais de Saúde na Coordenadoria de Regiões de Saúde também foi uma 

estratégia que buscou facilitar a integração regional dos Articuladores por meio de 

uma maior compreensão por parte dos gestores dos DRS do papel de apoio 

institucional dos Articuladores e da forma pela qual eles poderiam contribuir para o 

enfrentamento dos desafios do DRS na organização e acompanhamento dos 

serviços de saúde na região. Em 2013 foram apresentadas e discutidas nestas 

reuniões várias experiências de apoio institucional em humanização desenvolvidas 

nas macrorregiões e nas regiões de saúde, entre elas a experiência de utilização da 

Matriz de Análise dos Mapas de Saúde proposta pelo NTH. 
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As principais ações de apoio e formação realizadas neste ano junto às equipes dos 

hospitais dirigiram-se para a criação dos Centros Integrados de Humanização e para 

o desenvolvimento de estratégias de articulação entre as unidades de saúde de 

modo a favorecer a articulação em rede dos serviços locais. Assim como no ano 

anterior, o apoio às unidades de saúde se deu principalmente por meio de visitas 

técnicas com foco na implementação dos dispositivos da PNH, priorizados e organizados 

em um Plano Institucional de Humanização (PIH). A construção deste Plano foi orientada 

por diagnósticos realizados pelas equipes das unidades e buscou promover mudanças 

indicadas como necessárias nos diagnósticos.29  

Outra estratégia de apoio e formação, tanto para a equipe de Articuladores quanto para 

as equipes das unidades de saúde, ocorreu por meio da realização de oficinas de 

trabalho com participação das unidades de saúde integradas à PEH. Nestas oficinas, 

além da discussão conceitual das diretrizes, métodos e dispositivos da PNH, buscou-se 

favorecer a integração entre as unidades e oferecer oportunidades para a troca de 

experiências.  

O conhecimento produzido ao longo do ano de 2012 na continuidade do apoio intensivo 

aos Hospitais de Referência foi bastante significativo para que, em 2013, fosse possível 

estimular outras unidades para o desenvolvimento de ações de humanização e, 

portanto, para ampliar a disseminação da PEH às demais unidades participantes. 

Também com o objetivo de ampliar esta troca de experiências foi realizado o Seminário 

Hospitais de Referência para um número significativo de unidades de saúde 

interessadas em ampliar e qualificar suas ações de humanização. No seminário foram 

apresentadas de experiências de sete instituições de referência. 

Para avaliação e disseminação do trabalho realizado foi proposta a inclusão da 

tarefa de monitoramento dos indicadores de humanização nos contratos de gestão 

com as unidades geridas pelas Organizações Sociais de Saúde e o desenvolvimento 

ou qualificação de sistema para aplicação da Pesquisa de Satisfação dos Usuários. 

Foi ainda realizado o “I Fórum Paulista de Humanização nas Práticas de Saúde: 25 

 
29 Em 2013 foram realizadas 19 visitas técnicas de acompanhamento às unidades de saúde pelo NTH, com 
implementação de 20 Planos Institucionais de Humanização em um conjunto de 63 Unidades. 
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anos SUS”, que teve como objetivos favorecer a troca de experiências e estimular e 

disseminar ações de humanização em todo o Estado. 

 

2014 

A partir de 2014, houve uma intensificação do deslocamento do processo de 

formação e apoio, iniciado no ano anterior, do nível central para o nível regional por 

meio do trabalho dos Articuladores de Humanização, com suporte técnico da equipe 

do NTH.30 

A partir desta intensificação do apoio regional, e minimizada as resistências nos DRS 

quanto ao papel e funções dos Articuladores de Humanização, houve uma 

aproximação gradativa dos Articuladores às equipes - CDQ, Planejamento, Atenção 

Básica, Articuladores de Saúde da Mulher, Interlocutores de Saúde Mental  -, assim 

como maior aproximação aos grupos condutores das Redes Cegonha, Urgência e 

Emergência, Atenção Psicossocial, Oncologia etc. 

O principal foco do trabalho dos Articuladores no apoio regional passou a ser neste 

momento a qualificação do Acolhimento na Atenção Básica. Como estratégia, no 

segundo semestre de 2014, foram realizadas oficinas bimensais, alternando 

encontros presenciais de discussão conceitual e prática com atividades de 

dispersão. Esta estratégia visou promover discussão e análise de possíveis 

desdobramentos dos temas trabalhados nas oficinas com participação mais ampla 

das equipes locais dos municípios priorizados para este trabalho. Para apoio a estes 

municípios foram avaliados os desdobramentos alcançados com as oficinas de 

Acolhimento, o que permitiu o desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade 

das ações propostas por meio da continuidade da oferta de apoio local às equipes 

das unidades de Atenção Básica participantes. Este trabalho foi conduzido pelo NTH 

 
30 Em 2014 foram realizadas 449 visitas às unidades de saúde, 27 Encontros Macrorregionais, 79 Encontros 

Áreas Temáticas, 47 Reuniões com Diretores dos DRS e equipes técnicas do DRS, 84 Atividades na 
regulação e áreas temáticas, 97 Reuniões e oficinas de acompanhamento e capacitação com os 
Articuladores e equipes do DRS, 50 Visita/oficina aos municípios priorizados, e 36 Oficinas e Reuniões com 
Unidades de Saúde.  
 



43 
 

e pela Coordenação da Atenção Básica da SES/SP, em parceria com apoiadores da 

Política Nacional de Humanização/Ministério da Saúde.   

Para o apoio às unidades de saúde buscou-se, neste ano, o fortalecimento dos 

grupos de humanização e a qualificação dos Planos Institucionais de Humanização 

(PIH), conforme as diretrizes da PEH. Além dos hospitais foram incluídos os 

Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) aos grupos de unidades que 

recebiam apoio e acompanhamento.31 Esta inclusão de serviços de nível secundário 

de atenção, aliada ao trabalho junto a alguns municípios priorizados no âmbito do 

Acolhimento na Atenção Básica, trouxe uma importante oportunidade, tanto para 

os Articuladores quanto para as equipes técnicas dos DRS e das unidades de saúde, 

para o reconhecimento das dificuldades do usuário em seu percurso nas diversas 

etapas do cuidado na rede de serviços de saúde.  

Outro importante movimento iniciado neste ano foi o Projeto Maternidades.32 Como 

ponto de partida foi realizado um processo de formação dos Articuladores de 

Humanização e de profissionais de maternidades para o exercício de planejamento 

participativo em ações de humanização. O foco deste trabalho foi a elaboração de 

planos de ação relativos à diretriz Direito à Acompanhante e Visita Aberta como 

iniciativas fundamentais para a inclusão da rede afetiva e familiar das mulheres e bebês. 

Tendo como principal foco esta diretriz, o projeto foi realizado com participação das 23 

maternidades da região da Grande São Paulo, e permitiu uma reflexão conjunta sobre 

as realidades interna e externa das unidades de saúde e o desenvolvimento dos projetos 

específicos alinhados às necessidades de cada maternidade. 

Ainda em 2014 indicadores de humanização foram incluídos nos Termos de 

Compromisso do Programa Santas Casas Sustentáveis.33  Este é um dos programas 

 
31 Em 2014, a atuação sistemática dos Articuladores de Humanização junto às unidades de saúde 

(hospitais e AME) e a utilização de Matriz construída para auxiliar no desenvolvimento dos Planos de 
Intervenção favoreceram não só a ampliação do número de Planos como sua qualificação, passando a ser 
implementados 121 planos em um cenário de 182 unidades participantes. 
32 Contamos, ao longo da implementação deste projeto, com a parceria da Johnson&Johnson e com 
suporte técnico do Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão - CEALAG em 2014 e do Instituto 
de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social – IPADS nos anos de 2015, 2016 e 2017. 
33 A Resolução SS nº 13, de 05-02-2014 determina critérios para acompanhamento e manutenção dos 
repasses financeiros referentes ao Auxílio Financeiro às Instituições Filantrópicas - Santas Casas 
SUStentáveis e dá outras providências. 
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desenvolvidos pela Secretaria de Saúde do Estado no qual a adesão formalizada das 

unidades de saúde ocorre por assinatura de Termo de Compromisso, com definição de 

32 indicadores, incluindo indicadores de produção, financeiros e de qualidade. Nestes 

últimos, três indicadores passaram a ser acompanhados pela equipe de Articuladores 

de Humanização por meio de apoio técnico às unidades para a qualificação de sua 

implementação. São eles: implementação da Política Estadual de Humanização e dos 

dispositivos Acolhimento com Classificação de Risco e Alta Hospitalar Responsável.  

Em 2014 a equipe de Articuladores acompanhou a adoção do indicador implementação 

da Política Estadual de Humanização. Este indicador buscou apoiar o trabalho do NTH e 

dos Articuladores de Humanização na discussão e implementação da PEH nas unidades 

de saúde participantes do Programa. Buscou, além de estimular a discussão do conceito 

e da prática da humanização como política de saúde, oferecer uma forma de proposição 

e organização das ações que garantisse a participação de todos (gestores, trabalhadores 

e usuários) em sua realização e que promovesse a institucionalização destas ações. Este 

indicador focalizou um conjunto de dispositivos que devem ser compreendidos e 

operados à luz dos princípios, diretrizes e método de trabalho das Políticas Nacional e 

Estadual de Humanização. Seus principais parâmetros quantitativos e qualitativos de 

avaliação são a constituição do Centro Integrado de Humanização e a produção de Plano 

Institucional de Humanização (conforme Resolução SS 116 de 27/11/2012). 

O Programa Santas Casas Sustentáveis teve como principais objetivos favorecer a 

formação de redes regionais de atendimento e aumentar a eficiência do uso dos leitos 

dos hospitais integrantes do programa. Para tanto, propôs estratégias que buscavam 

garantir o encaminhamento adequado dos usuários aos serviços conforme o nível de 

complexidade exigido, respeitando os recortes regionais das regiões de saúde e 

definindo critérios para especialização das unidades segundo o nível de complexidade 

(alta, média e baixa complexidade). Propõe ainda, organização da rede de serviços por 

meio de gestão compartilhada e regulação cogerida, e integração dos sistemas de 

informações das unidades participantes.  As unidades foram classificadas como 

Hospitais Estruturantes, que atendem a Alta Complexidade, Hospitais Estratégicos, que 

atendem Baixa e Média Complexidade e Hospitais de Apoio, que atendem doenças 

crônicas. Para cada nível de classificação foi definida destinação de recursos 
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complementares de forma a garantir o aporte necessário para o atendimento aos 

usuários e para o desempenho de funções correspondentes a cada nível de 

complexidade. 

Desde 2014 o NTH trabalhou de forma articulada e bastante próxima às instâncias de 

avaliação do Programa Santas Casas Sustentáveis nos níveis central e regional, sempre 

com o objetivo de oferecer apoio à discussão dos indicadores, facilitando sua 

compreensão como oportunidade de qualificação do trabalho de assistência à saúde e 

de gestão das unidades. O modo como esta discussão foi desencadeada – como 

oportunidade para identificação de estratégias de melhoria e apoio à promoção de 

mudanças e não apenas como fiscalização burocratizada das ações – se mostrou 

bastante eficaz para a ampliação da responsabilidade de todos, para a aproximação das 

unidades de saúde entre si e delas à Coordenadoria Regional. Estes movimentos foram 

fatores essenciais para facilitação do acesso do usuário ao sistema de saúde, para 

garantia de continuidade de seu cuidado e para o fortalecimento do trabalho em rede 

entre as unidades de saúde.   

 

2015 

Em 2015 deu-se continuidade ao apoio dos Articuladores à qualificação do 

Acolhimento na Atenção Básica. Para isto, intensificou-se o processo formativo dos 

Articuladores para a disseminação e o aprimoramento do Acolhimento na Atenção 

Básica, mantendo-se a metodologia de oficinas presenciais e as atividades de 

dispersão para o desenvolvimento de projetos locais. O objetivo deste processo foi 

aprofundar junto aos municípios priorizados a temática das Redes de Saúde como 

eixo norteador para a qualificação de formas de comunicação e de tecnologias 

relacionais, para o fortalecimento da corresponsabilização entre profissionais, 

equipes e serviços. Foram apresentados e discutidos temas e experiências sobre 

Projeto Terapêutico Singular, Clínica Ampliada, Acolhimento à demanda 

espontânea, estratégias de articulação regional, Cuidado individual e integralidade, 
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Avaliação de Risco e Vulnerabilidade, Acolhimento com Classificação de Risco, entre 

outros.34  

Este objetivo atende especialmente orientações previstas nos eixos “Redes de Atenção 

à Saúde” e “Produção do Cuidado”, explicitadas no planejamento do NTH para o ano de 

2015. As oficinas presenciais de formação e apoio contaram com participação do NTH, 

dos Articuladores de Humanização, de Articuladores de Atenção Básica representantes 

dos DRS, de profissionais dos Centros de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS 

(CDQ/DRS), e do apoiador do Ministério da Saúde. Como resposta a este processo, e 

em decorrência das atividades de dispersão nas regiões e nos municípios participantes, 

foram desenvolvidos projetos locais de Acolhimento na Atenção Básica que 

contaram com apoio sistemático dos Articuladores de Humanização em seu 

desenho e implementação.35  

Neste ano foi bastante importante a intensificação de estratégias de aproximação 

da equipe de humanização regional aos Diretores e equipes técnicas dos DRS. Estas 

estratégias favoreceram o alinhamento das propostas de trabalho do HTH e dos 

Articuladores de Humanização às necessidades identificadas pela direção e pelas 

equipes técnicas regionais. Nestes encontros foram discutidas as propostas que 

compuseram o planejamento dos Articuladores de Humanização para o trabalho de 

apoio realizado em 2015. Foi dada ênfase à integração do trabalho do Articulador e 

da equipe do CDQ (equipe mínima de Humanização no DRS) com outras áreas 

técnicas do DRS, especialmente os Articuladores de Atenção Básica, Articuladores 

de Saúde da Mulher e Diretores de Planejamento .36  

 
34 O processo de formação de apoiadores em acolhimento com avaliação de risco e vulnerabilidade na 
atenção básica contou com a participação de 183 profissionais de saúde, incluindo representantes 33 
municípios. Foram realizados, em 2015, 18 Encontros Macrorregionais, 73 encontros microrregionais, 263 
visitas e oficinas nos municípios participantes, e 107 encontros entre equipes de Áreas Temáticas, com 
participação do NTH e dos Articuladores de Humanização.  
35 Participaram das oficinas 33 municípios e 183 profissionais das equipes regionais. A proposta 
metodológica das oficinas, envolvendo encontros, dispersão e visitas técnicas, permitiu a articulação do 
conhecimento técnico-científico ao saber e experiência trazidos pelos profissionais participantes, e 
estimulou que estes profissionais se comprometessem com a multiplicação dos conhecimentos nos 
espaços institucionais em que atuam. 
36 Foram realizadas 322 atividades de apoio interno aos DRS. 
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No processo de apoio às unidades de saúde, deu-se continuidade das ações realizadas 

nos anos anteriores e foram ampliados quatro principais movimentos. O primeiro se deu 

por meio das visitas técnicas às unidades de saúde integrantes à PEH, visando ao 

fortalecimento e à integração dos Grupos de Trabalho de Humanização e à qualificação 

dos Planos Institucionais de Humanização. Os Planos contaram em seu desenvolvimento 

com a participação de profissionais dos diversos setores e serviços da unidade e tiveram 

como principais fontes de orientação para suas propostas de ação a consideração das 

necessidades dos usuários e demandas dos profissionais de saúde na execução dos 

processos de trabalho.37  

O segundo movimento se deu na continuidade ao apoio na implementação de 

indicadores de humanização do Programa Hospitais de Referência com realização de 

oficinas para apresentação e discussão das experiências realizadas pelos hospitais 

integrantes do programa. Estas oficinas tiveram como objetivo incentivar a participação 

de outras unidades de saúde que demonstraram interesse em desenvolver ações 

inspiradas pelas experiências apresentadas ou pelas visitas locais às unidades de 

referência. No período compreendido entre as oficinas também estavam previstas 

atividades de dispersão e continuidade do apoio e acompanhamento sistemático dos 

Articuladores de Humanização às equipes participantes.38 

O terceiro movimento se deu por meio do acompanhamento às unidades integrantes 

do Programa Santas Casas Sustentáveis. Além do apoio à implementação do indicador 

implementação da “Política Estadual de Humanização”, iniciado no ano anterior, houve 

em 2015 a inclusão do apoio à implementação do indicador “Alta Responsável”.39  

Especialmente quando o campo de trabalho era a unidade hospitalar, contou-se com 

vários documentos oficiais que ressaltaram a necessidade de qualificação da alta 

 
37 Em 2015 foram realizadas 24 visitas técnicas de acompanhamento do NTH e 668 visitas técnicas de 

acompanhamento do AH. As visitas técnicas realizadas pelo NTH e pelos Articuladores de Humanização 
foram uma das principais estratégias de apoio ao desenvolvimento dos Planos de Intervenção em 
Humanização. Foram implementados 169 Planos Institucionais de Humanização em um cenário de 187 
unidades. 
38 Foram realizados 6 encontros entre unidades de saúde para exposição e debate das ações de referência, 
contando com uma média de 20 hospitais e 120 participantes em cada encontro. 
39 O indicador Alta Responsável no Programa Santas Casas Sustentáveis tem como referência conceitual 
a definição postulada pela Política Nacional de Atenção Hospitalar, estabelecida pela Portaria MS nº 3.390 
de 2013. 
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hospitalar visando à efetivação da integralidade e à continuidade do cuidado nos demais 

pontos das redes de atenção.40  

A Alta Responsável é compreendida como um processo e não uma etapa específica no 

momento de saída do usuário da unidade de saúde. Envolve, necessariamente, os vários 

atores das redes de atenção à saúde e está orientada por diversos aspectos, como: 

garantia da alta em tempo oportuno; corresponsabilização da família no cuidado; 

organização das portas de urgência com realização de contra referenciamento dos 

usuários para os demais serviços da rede com adequado fornecimento de relatório de 

alta; continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos 

de atenção, inclusive os Serviços de Atenção Domiciliar. 

O quarto movimento de apoio às unidades de saúde foi o desenvolvimento de mais uma 

etapa do Projeto Maternidades.  Em 2015 foram realizadas duas ações. Uma delas foi a 

realização de oficinas com o tema “Produção do Cuidado em Rede: Linha de cuidado da 

gestante no seu percurso pelas Redes de Atenção à Saúde”, com participação do Núcleo 

Técnico de Humanização, de Articuladores de Humanização, da equipe da área técnica 

da Saúde da Mulher da SES/SP e de profissionais das 23 maternidades da Grande São 

Paulo. Nestas oficinas foram apresentadas boas práticas na atenção ao parto e ao 

nascimento, e foram promovidas trocas de experiências e de conhecimentos, entre as 

unidades de saúde, sobre o cuidado realizado na rede interna (entre serviços e áreas da 

maternidade) e sobre a transição do cuidado para a rede externa (entre a maternidade 

e as unidades da rede de referência local).  

A segunda ação junto ao Projeto Maternidades se deu com a realização de processo 

formativo em Planejamento e Avaliação nas Maternidades da SES, por meio de 

encontros nos quais foi apresentada e discutida metodologia de planejamento e 

avaliação de políticas públicas de saúde. Esta ação teve como desdobramento a 

produção de 18 projetos de intervenção realizados pelas maternidades com apoio dos 

 
40Portaria nº 2.395, de 11 de outubro de 2011; 
Portaria nº 2.809, de 07 de dezembro de 2012; 
Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013; 
Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013; 
Resolução SS nº 13, de 05 de fevereiro de 2014. 
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Articuladores de Humanização, abarcando temas como acolhimento com classificação 

de risco nas maternidades, contato pele a pele, visita da gestante à maternidade, alta 

responsável e aleitamento materno. A formulação e implementação dos projetos foi 

realizada em trabalho conjunto que envolveu profissionais das maternidades e de 

Ambulatórios Médicos de Especialidades do Estado, e profissionais dos DRS e da 

Atenção Primária dos municípios envolvidos. Estes projetos permitiram o exercício de 

planejamento participativo na análise e revisão dos processos de trabalho nas 

maternidades, assim como o fortalecimento do cuidado em rede, atendendo, portanto, 

aos princípios definidos nos eixos Redes de Atenção à Saúde, Produção do Cuidado e 

Gestão Participativa propostos pela PEH. 

 

 

 

No segundo quadriênio de implementação da PEH - 2016 a 2019 - o plano de trabalho 

da PEH, da mesma forma que no quadriênio anterior, foi integrado ao novo Plano 

Estadual de Saúde. Com objetivos, indicadores e metas definidos para cada ano o plano 

foi orientado a partir da priorização de quatro responsabilidades básicas definidas pelo 

SUS para o gestor estadual: 1) Articular e organizar a gestão da atenção à saúde, com a 

participação dos municípios; 2) Responder, solidariamente com municípios e União, pela 

integralidade da atenção à saúde da população; 3) Formular e implementar políticas 
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para áreas prioritárias, entre elas Políticas de Gestão do Trabalho e de Educação 

Permanente; 4) Viabilizar participação e controle social. 

Considerando a priorização destas responsabilidades do Estado, o Plano de Trabalho 

para o quadriênio 2016-2019 propôs quatro eixos temáticos orientadores. Para cada 

uma das responsabilidades priorizadas foram sugeridos eixos específicos de ação: Redes 

de Atenção à Saúde, Produção do Cuidado, Gestão Participativa, Valorização do 

Trabalhador e Gestão Participativa, e Participação do Usuário. A proposição destes 

eixos considerou ainda a análise dos resultados alcançados no quadriênio anterior 

com a implementação da PEH nas regiões e unidades de saúde (especialmente a 

partir das informações levantadas nos Mapas de Humanização), dos resultados 

alcançados com a formação dos coletivos de humanização e da formulação e 

implementação dos Planos Institucionais de Humanização. 

A proposta de orientação dos processos de humanização em torno de eixos 

temáticos teve como objetivo facilitar a organização do trabalho por grandes temas 

e promover a integração dos principais movimentos e ações em sua complexidade, 

sem, no entanto, desconsiderar a interconexão e interdependência entre eles. Na 

prática, a indissociabilidade dos eixos temáticos é característica da lógica de 

políticas públicas de saúde que buscam qualificar e fortalecer processos de diálogo 

e interação entre programas, áreas, serviços, equipes e profissionais da rede pública 

de saúde. 

As prioridades acima indicadas foram validadas junto à gestão das Coordenadorias que 

compõem a Secretaria de Estado da Saúde e ao Gabinete do Secretário Estadual, assim 

como alinhadas ao Plano Estadual de Saúde para o quadriênio. Para cada 

responsabilidade priorizada e eixo temático correspondente foram definidos objetivos 

e estratégias de ação, descritas a seguir. 

Responsabilidade 1. Articular e organizar a gestão da atenção à saúde, com a 
participação dos municípios  

O primeiro eixo proposto para apoio à responsabilidade do Estado em articular e 

organizar a gestão da atenção à saúde foi o de fortalecimento das Redes de Atenção à 
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Saúde. Este movimento foi considerado na PEH como condição para o fortalecimento 

da organização do sistema de saúde. 

 

 

 

A efetividade da implementação das políticas públicas de saúde depende da integração 

entre instituições, programas e ações. A adoção de formas de trabalho em rede que 

garantam cuidados integrais e contínuos, e oferta consistente de ações de promoção e 

proteção à saúde não é responsabilidade apenas da Atenção Primária e sim do sistema 

como um todo. 

Na saúde, especialmente sob o ponto de vista da Política de Humanização, a organização 

em rede implica mais do que o conjunto de ofertas de serviços num mesmo território 

geográfico: envolve principalmente o aprimoramento da forma como estes serviços e 

equipes estão se relacionando. Rede, em saúde, é definida como organização complexa, 

aberta, dispersa, sem um único centro unificador, que permita e estimule o 

estabelecimento de conexões, trocas e interferências entre todos os envolvidos. Para a 

Política de Humanização, a questão essencial do funcionamento em rede está no 

exercício de formas de comunicação e de tecnologias relacionais orientadas pela 

qualificação do contato entre pessoas, pelo incentivo à autonomia e pelo fortalecimento 

de vínculos de respeito às singularidades.41 Os exercícios de qualificação dos encontros 

 
41 Merhy EE. Um ensaio sobre o médico e suas valises tecnológicas - contribuições para compreender as 
reestruturações produtivas do setor saúde. Interface - Comunicação, Saúde, Educação. Print version ISSN 
1414-3283 Interface (Botucatu) vol.4 nº.6 Botucatu, Feb. 2000 
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e de fortalecimento de vínculos de parceria e respeito são fundamentais para a 

conquista de maior colaboração entre diferentes serviços e profissionais de saúde, para 

a facilitação na distribuição de poderes e saberes, e para o fomento à 

corresponsabilização de todos na tarefa de produção conjunta do cuidado em saúde. 

Os temas Redes e Regionalização estão fortemente relacionados. Embora se reconheça 

as especificidades de cada em deles, é importante observar a mútua interferência entre 

eles como forças organizadoras do SUS, assim como a indissociabilidade entre seus 

problemas e potencialidades. 

O processo de Regionalização configura-se como o grande eixo norteador do 

desenvolvimento do SUS e como resultante da ação coordenada dos três entes 

federados (União, Estados e Municípios). É uma estratégia de hierarquização dos 

serviços de saúde que provoca importantes movimentos: 1) Complementaridade entre 

as regiões e seus serviços; 2) Ocorrência de ações cooperativas entre gestores do SUS; 

3) Favorecimento do controle social; 4) Estímulo à autonomia e ao respeito às 

singularidades dos territórios; 5) Ampliação do conhecimento dos problemas e 

condições de saúde dos usuários. Este processo, quando desenvolvido em consonância 

com a lógica do planejamento integrado, com definição de prioridades e valorização da 

heterogeneidade territorial, otimiza os recursos existentes, facilita o acesso dos usuários 

a ações e serviços de saúde e favorece a integralidade do cuidado. 

Apesar de este movimento de organização do SUS ser uma determinação legal, sua 

concretização efetiva depende do fortalecimento de uma cultura cooperativa entre os 

vários serviços e unidades de gestão regional da saúde, e do exercício de metodologias 

de trabalho em rede. 

Responsabilidade 2. Responder, solidariamente com municípios e União, pela 
integralidade da atenção à saúde da população 

 
O segundo eixo proposto para apoio à responsabilidade do Estado em responder 

solidariamente com os municípios e a União pela integralidade da atenção à saúde da 

população foi o de Produção do Cuidado. Este movimento foi considerado na PEH como 

inclusão efetiva dos usuários nos processos de atenção à saúde. 
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Sob o ponto de vista das Políticas de Humanização, a lógica assistencial da produção do 

cuidado valoriza primordialmente os processos de trabalho e não uma orientação 

centrada apenas em rotinas, repetições mecanizadas, protocolos e tarefas, ações estas 

cuja lógica subjacente é prescritiva e unidirecional.  

Esta consideração mais ampla e profunda dos processos de trabalho favorece o exercício 

de responsabilidade ética, técnica e social. Busca-se, portanto, exercer uma produção 

do cuidado orientada principalmente pela complexidade que caracteriza a vida dos 

usuários, considerando necessidades e sofrimentos para além do processo saúde-

doença, e incluindo aspectos sociais, familiares, culturais etc.  

O exercício da orientação do cuidado voltado para o respeito à complexidade da vida 

promove uma mudança na condição tanto do usuário quanto do profissional: o usuário 

deixa de ser agente passivo e objeto das ações de saúde e passa a ser agente ativo e 

sujeito na produção de sua saúde; o profissional deixa de ser trabalhador isolado e preso 

a rotinas para se tornar profissional que pode exercer sua capacidade e criatividade 

numa equipe de trabalho, adaptando o cuidado a cada nova situação e demanda. 

Este eixo reúne movimentos de caráter humanizador que favorecem a integralidade do 

cuidado por meio de práticas que estimulam trabalho interdisciplinar, apoio matricial, 

clínica ampliada etc. Busca-se aqui modificar ações em saúde caracterizadas pela 
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fragmentação, desarticulação e isolamento dos profissionais, que tendem a reduzir a 

pessoa à sua condição patológica. 

Responsabilidade 3. Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, entre 

elas Políticas de Gestão do Trabalho e de Educação Permanente 

O terceiro eixo proposto para apoio à responsabilidade do Estado em formular e 

implementar políticas para áreas prioritárias, entre elas Políticas de Gestão do Trabalho 

e de Educação Permanente foi o de Valorização do Trabalhador e Gestão Participativa. 

Este movimento foi considerado na PEH como envolvimento do trabalhador na 

organização e condução ativa e corresponsável no trabalho. 

 

 

 

A fragmentação das ações e serviços de saúde conduz muitas vezes à sensação de 

isolamento e à limitação do envolvimento do trabalhador nos processos de organização 

e condução ativa e criativa de seu trabalho.  

Valorizar o trabalhador significa, entre outros aspectos, garantir estratégias para sua 

participação efetiva na avaliação e revisão dos processos de trabalho em que está 

envolvido. Dessa forma, valorizar é avançar na perspectiva de reconhecer os 
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trabalhadores como sujeitos de seu saber e de seu fazer cotidiano, ampliando sua 

capacidade de análise, diálogo e participação coletiva. 

Do ponto de vista da valorização do trabalhador, este eixo reúne movimentos de 

humanização que evidenciam a importância da participação do trabalhador em 

instâncias colegiadas, do exercício do trabalho em equipe e do desenvolvimento de 

estratégias de facilitação do diálogo e comunicação. Reúne também, movimentos de 

democratização dos processos decisórios com corresponsabilização dos trabalhadores, 

de sua participação e apoio na implantação de processos de qualificação do trabalho, 

assim como de atividades voltadas à saúde e à qualidade de vida no trabalho. 

Do ponto de vista da gestão participativa, este eixo reúne estratégias para construção, 

organização e concretização de arranjos coletivos como conselhos locais e regionais, 

colegiados de hospitais, ambulatórios e unidades básicas de saúde, mesas de 

negociação permanente, contratos de gestão etc.; estratégias de incentivo e de 

organização coletiva dos processos de trabalho; estratégias de produção de saúde que 

colaboram para a autonomia do indivíduo e para sua corresponsabilização; experiências 

de análises, decisões e avaliações construídas coletivamente no cotidiano das práticas 

de saúde. 

Nesse sentido, o modelo de gestão enfatizado pela PEH apoiou-se numa postura 

administrativa na qual os diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde (usuários, trabalhadores e gestores) compartilham da responsabilidade pela 

promoção de uma assistência à saúde efetiva, solidária, integrada, afetiva, acolhedora 

e digna. 

A proposta de gestão participativa tem como premissa a compreensão de que o campo 

da gestão não está restrito a especialistas e de que cada profissional é também gestor 

de seu próprio trabalho e tem responsabilidade na forma como seu trabalho se articula 

ao processo de trabalho da equipe. Esse modo de gestão favorece a organização do 

trabalho em torno de objetivos comuns e não exclusivamente com base no saber das 

profissões e categorias profissionais. Prioriza o pensar e o fazer coletivo, com foco no 

trabalho em equipe e nos colegiados, produzindo sentido e motivação para quem 
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executa o trabalho, minimizando o corporativismo e maximizando o controle social no 

sistema de saúde. 

Responsabilidade 4. Viabilizar Participação e Controle Social 

O quarto eixo proposto para apoio à responsabilidade do Estado em viabilizar 

participação e controle social foi o da Participação do Usuário. Este movimento foi 

considerado na PEH como inclusão efetiva dos usuários na proposição e avaliação das 

políticas públicas de saúde. 

 

 
 

A participação dos usuários nesse processo é, sem dúvida, um dos maiores desafios do 

SUS. Embora avanços tenham ocorrido, tais como a criação da carta ao usuário, a 

instalação das ouvidorias nos serviços de saúde, a organização dos canais de 

atendimento de manifestações, a realização de pesquisa de satisfação, a implantação 

dos Conselhos de Saúde etc., muito ainda deve ser feito para ampliar a participação da 

população no controle das ações dos governos e na construção das políticas públicas 

que compõem o SUS. 

A sistematização das informações levantadas junto aos canais de participação e de 

escuta do usuário constitui uma excelente estratégia para a qualificação de uma 

administração pública que, desta forma, demonstra o seu comprometimento com a 
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participação popular e a gestão participativa. Ao lado da valorização dos canais 

institucionais de manifestação da população, a participação dos usuários no dia a dia 

dos serviços do SUS também deve ser valorizada como fonte de informações para 

reformulação dos processos de trabalho e para o aprimoramento de caminhos na 

produção do cuidado. O fortalecimento das relações entre usuários, familiares, rede 

social e equipes de saúde pode promover importantes mudanças para a melhoria da 

organização do trabalho.  

Em suma, este eixo reúne estratégias que dão visibilidade a ações de participação do 

usuário, estratégias de fortalecimento do controle social e de gestão participativa com 

presença do usuário, mecanismos de escuta do cidadão usuário e da população em 

geral, ações de disseminação do conceito e da dinâmica das ouvidorias do SUS. 

 

2016 -2017 

Após o primeiro ciclo dos quatro anos de implementação da PEH, no qual foram 

enfrentados os desafios de formação de grupalidades responsáveis pela realização e 

integração das ações de humanização (estratégias de caráter organizativo dos grupos e 

ações) e pela capilarização das ações (estratégias de regionalização das ações e 

articulação em rede), a nova tarefa assumida foi o fortalecimento dos movimentos de 

humanização como um processo contínuo de trabalho na atenção e na gestão em saúde. 

Com o objetivo de buscar o fortalecimento e a qualificação dos movimentos de 

humanização anteriormente promovidos, buscou-se, nos dois primeiros anos do 

segundo ciclo de implementação da PEH (201642 e 201743) dar continuidade aos 

processos desencadeados nos anos anteriores. Para tanto, decidiu-se propor as 

seguintes ações para o novo quadriênio:  

 
42 Em 2016 foram realizadas 352 visitas técnicas de acompanhamento, 179 encontros com foco nas áreas 

temáticas, 5 encontros macrorregionais, 79 encontros microrregionais, 592 atividades de apoio interno 
DRS, 327 visitas e oficinas nos municípios participantes, 607 oficinas e reuniões com unidades de saúde. 
43 Em 2017 foram realizadas 629 visitas técnicas de acompanhamento, 428 encontros com equipes de 
áreas temáticas, 26 encontros macrorregionais, 162 encontros microrregionais, 741 atividades de apoio 
interno DRS, 321 visita/oficina aos municípios, 1.212 oficinas e reuniões com unidades de saúde. 
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• Apoio e Formação para Articuladores de Humanização por meio de oficinas 

bimensais, com apresentação e discussão de experiências locais de apoio 

institucional realizadas pelos Articuladores junto às unidades de saúde, municípios 

priorizados e equipes técnicas dos DRS (temas focalizados: Estratégia de Apoio 

Integrado, Apoio e Formação de Rede, Integralidade do Cuidado, Alta Responsável, 

Acolhimento com Classificação de Risco, Cuidado em Rede, Coletivos de AME, 

Projeto Terapêutico Singular, Clínica Ampliada, Cuidado a mulheres em situação de 

violência, e Indicadores de Humanização);  

• Apoio e Formação para qualificação da implementação da PEH por meio da 

realização de oficinas macrorregionais e visitas técnicas às unidades de saúde sob 

gestão do Estado, visando à qualificação dos Planos Institucionais de Humanização 

nas unidades de saúde, municípios e regiões de saúde;  

• Ações de articulação do NTH com as Coordenadorias e áreas técnicas do nível central 

da SES; 

• Acompanhamento dos Hospitais de Referência em humanização com os objetivos 

de oferecer apoio intensivo às unidades e de disseminar a PEH para as demais 

unidades de saúde do Estado (as duas principais estratégias desenvolvidas foram: 

realização de visitas técnicas de profissionais das unidades de saúde aos hospitais de 

referência, e apoio e acompanhamento na proposição de novas ações nas unidades 

visitantes a partir das visitas realizadas);  

• Apoio para implementação e monitoramento dos indicadores de humanização nos 

hospitais integrantes do Programa Santas Casas SUStentáveis (os indicadores 

“Política Estadual de Humanização” e “Alta Hospitalar Responsável” continuaram a 

ser usadas no acompanhamento realizado pelos Articuladores de Humanização, 

tendo sido incluído o indicador “Acolhimento com Classificação e Avaliação de 

Risco”; 

• Apoio na continuidade do Projeto Maternidades, com as seguintes ações: apoio 

loco-regional às maternidades da Grande São Paulo, realização do curso “Atenção 

Integral à Gestante e Puérpera Usuária de Substâncias Psicoativas”, apoio à gestão 

e à equipe assistencial da Maternidade Interlagos para qualificação desta instituição 

como maternidade de referência, criação e validação do Índice de Humanização no 

cuidado materno-infantil. 
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Entre as ações acima indicadas, vale destacar mais detalhadamente dois projetos que 

tiveram lugar bastante significativo no trabalho de humanização nos anos de 2016 e 

2017: Projeto Maternidades e apoio e acompanhamento aos indicadores de 

humanização no Programa Santas Casas Sustentáveis. 

No Projeto Maternidades foram realizadas em 2016 duas ações. A primeira foi a 

continuidade ao apoio loco-regional por meio do trabalho conjunto dos Articuladores 

de Humanização, do Núcleo Técnico de Humanização e das equipes locais das 

maternidades da Grande São Paulo. Esta ação permitiu o acompanhamento de 14 

experiências realizadas na rede materno-infantil cujos principais focos foram a 

ampliação da participação do usuário (paciente e acompanhante) no processo de 

cuidado, e o aprimoramento do trabalho em equipe multidisciplinar, ambos visando à 

garantia da presença de acompanhantes durante o cuidado e à ampliação do horário de 

visitas.44 Este movimento teve ainda como resultado o fortalecimento do vínculo entre 

Articuladores de Humanização e equipes dos hospitais acompanhados, vínculo este 

essencial para o desenvolvimento do apoio institucional. 

Uma das estratégias desta primeira ação foi a realização de uma visita técnica ao 

Hospital Sofia Feldman de Belo Horizonte, da qual participaram a equipe do Núcleo 

Técnico de Humanização, a Articuladora de Humanização da região sul do município de 

São Paulo e as equipes da Maternidade de Interlagos e do Hospital Geral de Pedreira. 

Esta visita foi bastante importante porque revelou que é possível oferecer um excelente 

cuidado à saúde materno-infantil quando os modelos de atenção e gestão são pautados 

prioritariamente pelo fortalecimento da relação entre usuários, profissionais e gestores, 

pelo estímulo ao protagonismo e o investimento na capacitação das equipes, e pela 

valorização da mulher. Desta visita nasceu a proposta de formulação de um plano de 

ação para que a Maternidade de Interlagos viesse a ser qualificada como referência no 

Estado para o cuidado materno-infantil humanizado.  

A segunda ação foi a realização do curso “Atenção Integral à Gestante e Puérpera 

Usuária de Substâncias Psicoativas” realizado pela equipe técnica do Centro de 

 
44 As experiências desenvolvidas foram apresentadas em encontro realizado no final de 2016, com 
participação de cerca de 50 maternidades do Estado. 
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Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas – CRATOD, com os objetivos de qualificar 

o acolhimento desta população e de oferecer capacitação às equipes assistenciais no 

manejo de gestantes e puérperas usuárias de substâncias psicoativas nas maternidades 

da Grande São Paulo.45 

Em 2017, dando continuidade ao trabalho realizado nos três anos anteriores, o Projeto 

Maternidades desenvolveu outras duas ações. A primeira delas foi desenvolvida no 

Hospital e Maternidade Interlagos e teve como objetivo oferecer apoio à gestão e à 

equipe assistencial para a qualificação do cuidado às gestantes. Este trabalho foi 

orientado por dois focos: 1) sensibilizar, qualificar e efetivar os processos de 

humanização na cultura de gestão da unidade e nas práticas cotidianas do cuidado; e 2) 

garantir a participação de quatro profissionais de enfermagem em cursos de 

emergências obstétricas e cardiovascular. A participação nestes cursos foi indicada pela 

equipe da unidade como uma importante estratégia para atender a principal 

necessidade de formação da enfermagem, considerando o número de partos de alto 

risco realizados pela maternidade e os novos desafios decorrentes da proposta de se 

tornar uma maternidade de referência no Estado. 

O processo de sensibilização, qualificação e multiplicação das ações de humanização na 

Maternidade Interlagos foi desenvolvido por meio de oficinas e reuniões técnicas que 

contaram com ampla participação das equipes assistenciais e de gestão na análise 

compartilhada do material empírico levantado junto aos profissionais. Este processo 

teve como resultados: ampliação do GTH da instituição, que passou a contar com a 

participação de profissionais de suas diversas áreas; qualificação do Plano Institucional 

de Humanização para os anos de 2017 e 2018; constituição de Grupo de Multiplicadores 

de ações de humanização junto aos trabalhadores responsáveis pela assistência direta 

à gestante; criação de espaços de diálogo e de discussão da prática cotidiana do cuidado 

e da gestão dos processos de trabalho; implementação de estratégias de integração, 

corresponsabilização e disseminação das informações; desenvolvimento de protocolo 

 
45 Neste curso participaram 93 profissionais de saúde das 23 maternidades estaduais da Grande São Paulo, 
das seguintes especialidades: neonatologistas, ginecologistas e obstetras, clínicos gerais, enfermeiros, 
psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. 
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de planejamento familiar; melhoria da ambiência; aplicação de Pesquisa sobre Clima 

Organizacional; e maior integração dos profissionais terceirizados. 

A segunda ação do Projeto em 2017 se deu por meio da construção e validação de um 

Índice de Humanização no cuidado materno-infantil que é realizado nos momentos do 

pré-parto, parto e pós-parto. Este índice, composto por indicadores que expressam as 

principais dimensões da humanização na atenção à gestante e ao bebê, busca 

fundamentar formas objetivas de acompanhamento e avaliação do cuidado ofertado 

nas maternidades e favorecer a análise compartilhada de resultados, a proposição de 

mudanças e a qualificação do modo como o cuidado é realizado. 

No Programa Santas Casas Sustentáveis, em 2016 o foco de trabalho foi a qualificação 

dos Planos Institucionais de Humanização e do dispositivo Alta Responsável. Para este 

último, no segundo ano de implementação houve uma intensificação do apoio dos 

Articuladores de Humanização às equipes das unidades de saúde para revisão dos 

processos de trabalho implicados na melhoria da transferência e continuidade do 

cuidado dos usuários. Este foco estimulou a discussão do trabalho em rede, tanto entre 

os profissionais de uma mesma equipe e serviços existentes na unidade, quanto entre a 

unidade e as referências para os demais serviços de saúde da região. 

Uma das estratégias propostas no apoio à implementação da Alta Responsável foi a 

construção de um plano de ação regional envolvendo a criação de espaço de troca e 

discussão sobre o dispositivo, no âmbito regional, com participação de representantes 

das unidades de saúde da região, técnicos do Departamento Regional de Saúde da SES 

e municípios de referência na região. Nestes espaços coletivos de discussão, buscou-se 

produzir alinhamento sobre a concepção da Alta Responsável e realizar levantamento e 

compartilhamento de experiências já realizadas nesta área. No âmbito das unidades de 

saúde, foi realizado investimento na organização de equipes de Alta Responsável e/ou 

gestão de altas, com funcionamento articulado aos Núcleos Internos de Regulação – 

NIR46, com a finalidade de articular áreas da unidade, rever instrumentos de registro e 

 
46 Segundo a Portaria GM/MS nº 3.390/2013, o Núcleo Interno de Regulação (NIR) constitui a interface 
com as Centrais de Regulação para delinear o perfil de complexidade da assistência e disponibilizar 
consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, além dos leitos de internação, 
segundo critérios pré-estabelecidos para o atendimento, sendo também sua tarefa a busca de vagas de 
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encaminhamento à rede de atenção, aprimorar informações sobre o histórico do 

usuário, realizar plano terapêutico, planejar a alta etc. 

Em 2017 o dispositivo Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) foi incluído como 

mais um indicador a ser acompanhado pela equipe de humanização. Este indicador 

toma como referência conceitual e prática a diretriz Acolhimento proposta pela PNH e 

está preconizado pelo Ministério da Saúde, desde 2002, como ferramenta de gestão da 

urgência por meio de regulamentação técnica dos Sistemas Estaduais de Urgência e 

Emergência.47 

A implementação do ACCR considera os seguintes parâmetros quantitativos e 

qualitativos de avaliação do indicador: a) criação de protocolo por equipe 

multiprofissional; b) realização de relatório quantitativo dos atendimentos com 

descritivo das classificações; c) registros em ata de reuniões de equipe para discussão 

dos protocolos, fluxogramas, registro de alta e encaminhamento; d) produção de 

manuais de orientação a usuários e familiares/cuidadores; e) construção de eixo 

estruturante para organização dos processos de trabalho que estabeleça a lógica do 

acolhimento e da integralidade da atenção; f) implementação de processo de integração 

à rede de atenção a saúde, buscando garantir a continuidade do cuidado; e g) registro 

em ata de reuniões de equipe para análise dos resultados da implantação do indicador. 

A formulação ou a revisão de protocolos que orientam o ACCR e que organizam os 

processos de trabalho a ele associados são partes integrantes do trabalho de apoio às 

unidades que é realizado pelas equipes de humanização. Estes processos de formulação 

e de revisão, sempre que realizados de forma conjunta e considerando necessidades dos 

profissionais que encaminham e dos profissionais que recebem os usuários, contribui 

para que os protocolos pactuados sejam mais bem aceitos e incorporados como parte 

integrante dos processos de trabalho.  

A experiência de apoio e acompanhamento à PEH e aos dispositivos “Acolhimento com 

Classificação de Risco” e “Alta Responsável” no Programa Santas Casas Sustentáveis tem 

 
internação e apoio diagnóstico e terapêutico fora do hospital para os pacientes internados, quando 
necessário. 
47 Portaria GM 2048 de 05 de novembro de 2002. 
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sido estendido às demais unidades de saúde que participam da PEH e recebem apoio 

dos Articuladores de Humanização. 

 

Considerações Finais 

Podemos afirmar que o processo de implementação da humanização como política 

pública de saúde no Estado de São Paulo trouxe importantes aprendizagens. Os 

resultados alcançados nestes primeiros anos reforçaram a importância de um 

investimento contínuo e sistemático nos movimentos de humanização instalados nas 

unidades de saúde, municípios, Departamentos Regionais de Saúde, e Coordenadorias 

e Áreas Técnicas do nível central da SES. A manutenção do apoio institucional ao longo 

do tempo realizado pelo NTH e pelos Articuladores de Humanização permitiu o 

desenvolvimento de uma aprendizagem compartilhada sobre os avanços e as 

dificuldades do dia a dia do cuidado em saúde, fundamental para a sustentabilidade das 

ações de humanização e para que estas ações provocassem mudanças efetivas no modo 

de se fazer o cuidado e a gestão em saúde.  

O apoio sistemático favoreceu uma ampliação progressiva da integração entre serviços, 

áreas técnicas e gestores, e evidenciou que um investimento contínuo e persistente traz 

respostas e mudanças mais amplas, efetivas, consistentes que têm maior chance de 

sustentabilidade e disseminação. Da mesma forma, a avaliação e monitoramento 

integrados ao investimento contínuo de apoio, formação e planejamento conjunto 

permitiram que as propostas desenvolvidas se ancorassem nas principais aprendizagens 

alcançadas com o acúmulo do trabalho realizado ao longo do tempo.  

A história da implementação da PEH, descrita por meio da indicação dos principais 

movimentos realizados a cada ano, revela os processos que receberam maior 

investimento ao longo do tempo, aqueles que foram priorizados ou descontinuados, 

aqueles mais restritos a um período ou, ainda, aqueles que se tornaram fios condutores 

das ações e dos processos de trabalho. A descrição histórica aponta também os 

movimentos comuns a todas as regiões do Estado e permite reconhecer 

desdobramentos diferenciados e específicos gerados em cada região, tanto em termos 
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de intensidade quanto de amplitude de participação de equipes e unidades, e de campos 

de atuação.  

Sabemos que os percursos, intensidades e ritmos de desenvolvimento e de 

descontinuidade desses movimentos podem sofrer interferências de fatores locais, 

tendências políticas, divergências conceituais, estilos de gestão, alterações no comando 

de pontos de atenção da rede ou de áreas técnicas no município ou no Estado. 

Ao longo deste processo, a temática da Produção do Cuidado em Rede foi o eixo 

norteador do trabalho de apoio regional e local. Nas regiões e localidades, os principais 

movimentos de humanização provocados ou intensificados a partir da PEH foram:  

• Apoio e formação dos Articuladores de Humanização realizados pelo Núcleo Técnico 

de Humanização e por técnicos convidados, tanto no nível central quanto regional;  

• Formação e articulação de grupalidades responsáveis pela análise crítica dos 

processos de trabalho e pela proposição de Planos Institucionais de Humanização 

que visem mudanças efetivas na forma de fazer cuidado e gestão em saúde;  

• Parceria entre equipes de humanização e equipes técnicas dos DRS para o 

desenvolvimento de Planos Regionais de Humanização e acompanhamento do 

processo de regionalização e implementação das Redes Temáticas;  

• Exercício de implementação conjunta de estratégias de integração do trabalho de 

equipes técnicas regionais e locais, e de fortalecimento na articulação entre 

municípios e unidades de saúde de cada região;  

• Apoio às equipes das unidades de saúde por meio de visitas técnicas locais, 

encontros de coletivos de unidades e oficinas de trabalho para implementação da 

PEH e monitoramento dos indicadores de humanização;  

• Acompanhamento dos Hospitais de Referência em humanização com objetivo de 

oferecer apoio intensivo às unidades e disseminar a PEH para as demais unidades de 

saúde SES;  

• Trabalho de qualificação do cuidado materno infantil realizado por meio do Projeto 

Maternidades; 

• Articulação entre o Núcleo Técnico de Humanização e as Coordenadorias e áreas 

técnicas no nível central da SES, como movimento facilitador da inclusão da PEH 

como processo transversal ao funcionamento das diversas áreas da SES.  
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A metodologia empregada teve como principais propósitos a organização do trabalho 

de forma coletiva, a descentralização progressiva do apoio institucional e a 

disseminação de experiências. As principais estratégias foram visitas técnicas, encontros 

e oficinas macrorregionais para discussão conceitual associada à análise da prática 

cotidiana do trabalho, e posterior dispersão para formulação e implementação de 

planos de intervenção. 

O apoio institucional desenvolvido pela equipe do Núcleo Técnico de Humanização e 

dos Articuladores de Humanização foi o principal diferencial no processo de 

implementação da PEH. Em sua atuação nas regiões de saúde, junto às equipes 

técnicas dos DRS, das unidades de saúde e dos municípios, os Articuladores 

estiveram sempre focados na disseminação qualificada da política de humanização 

no Estado e na facilitação das relações entre profissionais, serviços e unidades de 

saúde, condição fundamental para a organização da assistência em rede.  

O Articulador, no desempenho de suas funções, traduziu um modo de gestão na 

saúde pautado pela ampliação da participação de todos os segmentos da rede de 

assistência (gestores, trabalhadores e usuários), pelo respeito ao conhecimento de 

cada um na organização de seus processos de trabalho e pela corresponsabilização 

para o bom funcionamento e integração das várias etapas do cuidado. Esta postura 

repercutiu na gestão da rede de assistência regional. Ao buscar coerência entre 

conhecer, analisar, planejar, operar e avaliar, o trabalho dos Articuladores 

contribuiu positivamente tanto para o fortalecimento das tarefas de 

acompanhamento técnico, quanto para a organização das tarefas de natureza 

administrativa. 

Esta forma de fazer gestão está sintonizada com a normativa do SUS. Seus princípios 

doutrinários e organizativos, amparados e regulamentados legalmente, apontam 

para a necessidade de uma gestão participativa e democrática. A estrutura de 

funcionamento tripartite do SUS (que demanda integração dos três níveis gestão: 

federal, estadual e municipal), com suas instâncias deliberativas, é incompatível 

com um modelo tradicional de gestão no qual as relações são marcadas por decisões 

isoladas, centralizadas, com pouco diálogo e participação. 
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A implantação da gestão participativa, democrática e descentralizada, tanto seja no 

cotidiano das unidades de saúde como nas instâncias estaduais e municipais de 

organização do sistema de saúde, demanda um esforço permanente de todos na 

construção de uma cultura de diálogo. A experiência de implantação da PEH 

mostrou que essa é uma condição fundamental para a qualificação dos serviços em 

saúde, pois fortalece os vínculos de corresponsabilidade entre todos os envolvidos, 

contribui para o ajuste da oferta dos serviços às reais necessidades de saúde da 

população e confere sentido ao trabalho cotidiano de enfrentamento dos desafios 

da atenção à saúde. 

É importante destacar ainda a forma pela qual os Articuladores de Humanização 

foram inseridos nas regiões de saúde e o modo como eles ofereceram apoio às 

unidades. Os Articuladores de Humanização desempenharam funções buscando 

oferecer apoio institucional à rede de saúde como um todo, visando 

especificamente ao fortalecimento do funcionamento desta rede. Para isso, 

empregaram estratégias que favoreceram a integração e o diálogo colaborativo 

entre equipes, unidades de saúde e municípios. Os Articuladores de Humanização 

buscaram fortalecer relações, integrar ações, estimular a criação de espaços de 

discussão e de alternativas de mudanças que visam à qualificação do cuidado. Não 

tiveram atribuições de caráter técnico específico nem operaram ações que caberiam 

a outros profissionais. Foram essencialmente mobilizadores de encontros e de 

ampliação da participação de trabalhadores, gestores e usuários nos processos de 

avaliação e reorganização dos serviços de saúde.48 

Para exercer essas funções, os Articuladores de Humanização receberam apoio do 

Núcleo Técnico de Humanização. Análises conjuntas do trabalho realizado 

regionalmente foram feitas sistematicamente, buscando-se uma análise crítica da 

realidade local e do trabalho de apoio desenvolvido junto às unidades de saúde e 

junto às áreas técnicas dos DRS. Este movimento de mergulho local nas ações e de 

distanciamento para análise dos avanços e desafios foi absolutamente necessário 

para que novas alternativas de trabalho e novas estratégias de apoio fossem 

 
48 O detalhamento do papel e das funções dos Articuladores de Humanização é descrito mais à frente, no 
item 3 deste texto. 
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reconhecidas. A lógica do “apoio aos apoiadores”, seja entre o Núcleo Técnico de 

Humanização e os Articuladores de Humanização, seja entre estes últimos e as 

equipes locais, ofereceu um respaldo necessário a um trabalho que exige, ao mesmo 

tempo, aproximação e distanciamento reflexivo. A aproximação propicia 

reconhecimento e respeito às diferenças; distanciamento reflexivo ajuda no 

enfrentamento construtivo dos eventuais desafios decorrentes da aproximação. 

Esteve 

 envolvida neste processo uma forma de “apoio circular”, na qual todos são 

responsáveis por se reconhecerem como apoiadores entre si. Ao longo do caminho 

trilhado entre 2012 e 2017 desenvolveu-se um deslocamento gradativo da 

articulação central para o apoio regional, com continuidade e fortalecimento do 

processo de apoio local. Os resultados positivos que foram alcançados nas relações 

entre o Núcleo Técnico de Humanização e os Articuladores, entre estes e os 

profissionais das equipes dos DRS, dos municípios e das unidades de saúde, assim 

como entre estes profissionais e os demais membros das equipes locais decorreu 

essencialmente da busca contínua de coerência com os princípios orientadores da 

Política Estadual de Humanização em todos estes espaços de apoio. 

 

3. Metodologia e Eixos de Ação da Política Estadual de Humanização  

 

Metodologicamente a PEH seguiu a mesma lógica nos diferentes níveis da rede de 

saúde: 1) formação de grupalidades por meio de estratégias que favorecessem a 

integração de profissionais em grupos técnicos de humanização e a articulação entre 

estas grupalidades para fortalecimento do trabalho em rede; 2) realização de processos 

de formação e apoio às equipes que compõem os grupos técnicos de humanização para 

formulação ascendente de planos de intervenção em humanização. O trabalho de apoio 

realizado pelas equipes central e regional de humanização da SES na organização dos 

grupos e na formulação dos planos foi orientada pelos princípios, diretrizes e método 

da Política Nacional de Humanização. 
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Essa proposta metodológica buscou oferecer modos de organização do trabalho de 

humanização no Estado, articulando em rede os grupos de trabalho e integrando ações 

que, apesar sua importância, podem ter efeitos limitados se não estiverem articuladas 

entre si. Contribuiu para esta integração a realização de planos de trabalho construídos 

de forma ascendente, com ampla participação de todos os envolvidos, e orientados por 

um diagnóstico de necessidades e oportunidades locais.  

A implementação desta forma de trabalho permitiu que ações pontuais sustentadas 

quase que exclusivamente pela vontade de alguns profissionais, pudessem ser 

reconhecidas institucionalmente e incorporadas gradualmente ao modo de se ofertar 

cuidado e ao processo de gestão das instituições de saúde. 

Os movimentos de constituição e de articulação em rede dos grupos de humanização, 

assim como os de formulação, acompanhamento sistemático e avaliação conjunta de 

resultados dos planos de intervenção, fizeram parte dos recursos metodológicos da 

estratégia de apoio institucional adotada pela política de humanização. Este apoio 

favoreceu a qualificação das discussões regionais e locais sobre as necessidades de 

saúde e estimulou a criação de espaços de encontro e troca de experiências, fatores 

estes importantes para a proposição de novas práticas em saúde. 

Fez parte deste processo o desenvolvimento de estratégias de articulação e de 

integração entre a coordenação da PEH, por meio do Núcleo Técnico de Humanização, 

e a coordenação central da Secretaria da Saúde, especialmente as assessorias do 

Gabinete, as Coordenadorias e os responsáveis pelas áreas técnicas da Secretaria no 

nível central. Estas estratégias facilitaram a comunicação entre as áreas que compõem 

o sistema de saúde do Estado, a integração de ações da política de humanização às ações 

das demais áreas, ampliando assim a possibilidade de sustentabilidade e disseminação 

das ações. 

Os três principais eixos de ação implementados pela PEH, descritos a seguir, são a 

formação e integração de Centros Integrados de Humanização nos diferentes níveis de 

atenção à saúde, o desenvolvimento de processos de Apoio Técnico e Formação em 

Humanização, e a implementação de estratégias de Monitoramento, Avaliação e 

Disseminação de Resultados. 
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3.1. Formação dos Centros Integrados de Humanização nos diferentes níveis de 

atenção à saúde 

 

Na PEH, a formação de grupalidades foi o dispositivo fundamental para proposição e 

organização do trabalho em humanização. Grupalidades são espaços de encontro e 

discussão em que se busca identificar, analisar e priorizar conjuntamente necessidades 

e oportunidades de melhoria dos processos de trabalho em saúde e de articulação em 

rede de equipes e serviços. Tais espaços oportunizam troca de experiências que 

acontecem em cada local e interlocução entre gestores, profissionais e usuários. 

Uma das principais formas de organização e funcionamento destes grupos, proposta 

pela PEH, são os Centros Integrados de Humanização. Estes Centros têm por objetivo 

garantir a disseminação do conceito e da prática de humanização, favorecendo o 

trabalho em rede e contribuindo para o fortalecimento da integração, do diálogo e da 

cooperação entre as unidades de saúde, no âmbito regional e nos vários níveis da rede. 

Os Centros também promovem a multiplicação e a capilarização dos processos de apoio 

e formação, assim como das ações de humanização. 

Os grupos são espaços nos quais as singularidades podem se manifestar e reafirmar 

positivamente suas diferenças, e ao mesmo tempo, que favorecem a construção de uma 

proposta comum para orientação de seus principais movimentos. Nestes espaços, a 

análise compartilhada dos contextos e a produção de projetos comuns de intervenção 

rompem momentaneamente modos tradicionais de discussão e de tomada de decisões, 

nos quais impera o saber/poder de alguns sobre os outros, permitindo que a definição 

de ações resulte da composição de várias perspectivas e experiências.  

A formação de grupos de humanização desde as unidades de saúde até o nível central 

da SES, e sua organização em rede, promove um modo de articulação que estimula a 

comunicação e a troca de experiências entre profissionais, equipes e unidades. Neste 

modo de participação e de conectividade no interior dos grupos (microprocessos e 

práticas cotidianas de trabalho) e na intercessão com outros grupos (macroprocessos 
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de gestão), todos assumem uma função de gestão de seu proprio trabalho, ampliando 

a capacidade de reflexão e análise da realidade cotidiana no fazer em saúde.  

Uma das principais responsabilidades dos grupos de humanização foi a elaboração de 

Planos Institucionais de Humanização. Estes planos buscavam promover intervenções e 

mudanças no fazer dos serviços de saúde alinhados às diretrizes, método e dispositivos 

da PNH. A gestão dos planos de intervenção, da mesma forma que sua proposição e 

planejamento, foi realizada pelos grupos de humanização com participação de todos os 

envolvidos. Sua elaboração e qualificação favoreceram o reconhecimento da 

consistência do trabalho das equipes de humanização, facilitando a interlocução com 

gestores e aumentado as chances de sustentabilidade das ações.  

A figura a seguir ilustra a disposição dos Centros Integrados de Humanização para 

envolver atores em todos os níveis de atenção da estrutura do sistema de saúde, e a 

direção na qual foram formulados os planos de intervenção em humanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nível central da Secretaria de Estado da Saúde, o Núcleo Técnico de Humanização 

(NTH)49 foi responsável pela articulação em rede dos Grupos de Humanização, buscando 

promover integração entre eles. Foi também responsável pelo alinhamento do trabalho 

das equipes de humanização às diretrizes de gestão da SES, pela disseminação do 

 
49 O NTH foi criado em Resolução SS 03, de 09 de janeiro de 2012 e está vinculado diretamente ao 
Gabinete do Secretário da SES. 
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conceito de humanização nas diversas áreas da SES, nas unidades estaduais de saúde, 

nos DRS e municípios. 

Para que a política de humanização pudesse ser implantada de forma capilarizada no 

Estado, foi constituída a rede de Articuladores da PEH. Como representantes regionais 

do NTH, os Articuladores de Humanização foram responsáveis localmente pelo fomento 

à elaboração, implantação e avaliação de planos regionais e institucionais de 

humanização, conforme as diretrizes da PEH. Formaram, regionalmente, a rede de apoio 

e cooperação entre unidades e municípios.  

As principais atribuições dos Articuladores de Humanização50 foram: 

• Oferecer apoio institucional ao gestor do DRS, favorecendo a integração e 

articulação entre áreas técnicas e projetos regionais; 

• Disseminar e potencializar as diretrizes e os dispositivos da PNH na sua região;  

• Contribuir para o desenvolvimento do trabalho em equipe e sensibilização dos 

diversos atores, com comunicação transversal e qualificação do apoio ofertado pelo 

DRS ao território; 

• Analisar o contexto local e os processos de trabalho em conjunto com as equipes 

técnicas do DRS, os municípios e as unidades, para identificação e categorização dos 

pontos críticos que as equipes enfrentam no cotidiano;  

• Propor estratégias de articulação entre as áreas do DRS e formas de integração local 

das Políticas de Saúde, fortalecendo vínculos com Articuladores de Atenção Básica e 

de Saúde da Mulher, Interlocutor de Saúde Mental, áreas técnicas do DRS, 

Ouvidorias e demais áreas de interface;  

• Estimular a formação de Centros Integrados de Humanização nos municípios e 

unidades de saúde, que são responsáveis pela formulação de Planos Municipais e 

Institucionais de Humanização;  

 
50 As atribuições dos Articuladores de Humanização estão descritas na Resolução SS-7, de 20-1-2012 que 

dispõe sobre o Programa de Apoio Técnico e Formação em Humanização no Estado de São Paulo e na 
Resolução SS – 98, de 6-12-2017 que complementa a primeira. 
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• Facilitar a integração e o intercâmbio entre os diversos Centros Integrados de 

Humanização nos DRS, municípios e unidades de saúde;  

• Promover ou participar de iniciativas de apoio e formação/capacitação nas regionais 

(encontros, oficinas, visitas, acompanhamento remoto e documental), para 

discussão conceitual e prática da PNH e PEH, com metodologia ativo-participativa 

como preconizam as Políticas de Humanização e a Política de Educação Permanente;  

• Elaborar o Plano Regional de Humanização, de forma coletiva e ascendente, 

considerando as necessidades levantadas nas Câmaras Técnicas – CT e na Comissão 

Intergestores Regional - CIR, as propostas dos Planos Municiais de Humanização e 

dos Planos de Ação Regional de Educação Permanente em Saúde – PAREPS, os 

relatórios da Ouvidoria, as propostas regionais de Humanização, assim como o perfil 

e as necessidades de cada região;  

• Planejar formas de participação nas Câmaras Técnicas e nas Comissões Intergestores 

Regionais, garantindo inserção das propostas e experiências de Humanização na 

pauta das reuniões;  

• Promover discussão local e regional sistemática para monitoramento e avaliação dos 

Planos Regionais de Humanização, de forma a retroalimentar a formulação desses 

planos;  

• Divulgar e disseminar conhecimentos, ações, programas e resultados dos planos de 

humanização.  

No nível local, a política de humanização se concretizou com a contribuição dos grupos 

formados nas unidades de saúde e nos municípios (Centro Integrado de Humanização - 

CIH e Centro Integrado de Humanização Municipal - CIHM).  

Os Centros Integrados de Humanização – CIH foram constituídos nas unidades de saúde 

que estão sob a gestão da SES. Tiveram em sua composição profissionais que estavam 

diretamente vinculados à alta direção das unidades e responsáveis pelas tarefas de 

disseminação do conceito e das práticas de humanização, assim como de formulação e 

implementação de Plano de Institucional de Humanização, considerando as diretrizes e 

os dispositivos da PNH e as linhas de ação e indicadores da PEH.  
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A PEH sugere que os Centros Integrados de Humanização contem com equipe composta 

por profissionais com dedicação exclusiva para as atividades de humanização. A prática 

de constituição dos CIH tem confirmado que a dedicação exclusiva dos profissionais que 

compõem o CIH favorece a implementação da PEH na unidade e, especialmente, 

favorece a articulação da unidade à rede de serviços de saúde da região. Esta integração 

dos serviços foi reconhecida como bastante importante para a facilitação do acesso e 

continuidade do cuidado que deve ser oferecido ao usuário. 

Foram atribuições dos CIH: 

• Potencializar as seguintes diretrizes e dispositivos da PNH nas unidades de saúde: 

ambiência, clínica ampliada, acolhimento, gestão participativa e cogestão, 

valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários;  

• Apoiar a implantação e/ou fortalecimento das Comissões de Humanização ou 

Grupos de Trabalho de Humanização; 

• Formular Plano Institucional de Humanização assentado nas propostas e linhas de 

ação da PEH, e orientado pela análise de informações expressas na voz do usuário e 

do profissional, assim como nas informações levantadas junto às Comissões de 

Humanização ou ao GTH; 

• Favorecer o trabalho em rede, seja na articulação interna entre equipes e serviços, 

seja entre a unidade e os demais serviços de saúde na região de referência. 

 

No entanto, embora a constituição do CIH tenha comprovado valor para a 

implementação da PEH, é inegável que somente a articulação do CIH às Comissões de 

Humanização (ou Grupos de Trabalho de Humanização – GTH) e a outros grupos ou 

equipes técnicas da unidade, amplia, de fato, sua capacidade para promover revisões e 

mudanças nos processos de trabalho e no cotidiano da assistência à saúde. A 

participação de gestores e representantes de áreas assistenciais e da gestão da unidade 

é fator essencial não só para a sustentabilidade dessas mudanças, mas, especialmente, 

para o enfrentamento do desafio de promover a integração entre as diversas áreas e 

serviços da unidade, e desta com os demais serviços de referência e contrarreferência 

da região. 
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O apoio e o acompanhamento realizados pelos Articuladores de Humanização junto às 

unidades de saúde reforçaram a importância de que a elaboração do Plano Institucional 

conte com ampla participação de profissionais dos diversos setores e serviços, e da 

Comissão de Humanização ou GTH, tendo como principais fontes de orientação para 

suas propostas de ação as necessidades dos usuários e dos profissionais de saúde que 

conduzem os processos de trabalho. 

No nível municipal, a sugestão de criação dos Centros Integrados de Humanização 

Municipais – CIHM se constituiu como uma alternativa para formação e fortalecimento 

de grupos com funções de caráter mobilizador, integrador, articulador e organizativo de 

coletivos locais e institucionais de humanização. Suas tarefas foram formular um plano 

de intervenção municipal a partir de diagnóstico local de necessidades e oportunidades, 

oferecer apoio aos grupos locais na constituição e operacionalização de espaços de 

reflexão e proposição de ações, e apoiar esses grupos na formulação e no 

acompanhamento de Planos Institucionais de Humanização nas unidades de saúde sob 

gestão municipal. 

A constituição dos CIHM dependeu das características e oportunidades de cada contexto 

local. Em sua composição foi importante a presença de profissionais indicados pelos 

gestores municipais e a participação de representantes das unidades de saúde, de 

representante do Núcleo de Educação Permanente e Humanização - NEPH e de 

Articuladores de Atenção Básica. 

Os grupos municipais, por sua vez, contaram com o apoio dos Núcleos de Educação 

Permanente e Humanização (NEPH) e dos demais grupos regionais de humanização 

(Centro Integrado de Humanização Regional - CIHR).    

Para apoiar e acompanhar a implementação da PEH os grupos regionais foram 

organizados em nove macrorregionais e contaram com o apoio dos Articuladores de 

Humanização e do Núcleo Técnico de Humanização. Os processos de formação dos 

grupos de humanização e de formulação dos planos de intervenção tiveram movimento 

ascendente, no qual tanto necessidades locais quanto experiências com bons resultados 

puderam ser referências para a proposição dos planos regionais e macrorregionais.  
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A figura abaixo mostra a proposta de distribuição dos Grupos de Humanização, o âmbito 

dos planos de intervenção desenvolvidos e sua instância de validação e inserção 

estratégica:  

No nível regional, a PEH propôs a criação dos Centros Integrados de Humanização 

Regional (CIHR). Estes grupos, constituídos nos Departamentos Regionais de Saúde, 

tiveram como composição mínima a equipe de humanização nos DRS (Diretor de 

Humanização e Articulador de Humanização). No entanto, a concretização da proposta 

da PEH para a composição da equipe de humanização nos DRS teve grande variação de 

região para região. A integração do trabalho dos Articuladores e Diretores de 

Humanização ocorreu apenas em algumas regionais nas quais o apoio dos diretores dos 

DRS e sua compreensão a respeito das propostas da PEH foram mais bem incorporados. 

Na grande maioria das regionais, o grupo de humanização foi formado pelo Articulador 

de Humanização e por profissionais de áreas técnicas diversas: Saúde da Mulher, Saúde 

Mental, Atenção Básica, Planejamento, Ouvidoria etc. 

Os grupos regionais tiveram essencialmente duas funções complementares:  

1. Função técnica voltada à potencialização do conhecimento e da discussão nos 

Colegiados, com os objetivos de qualificar e embasar a discussão dos temas e dos planos 

de humanização, e de mapear lideranças e ações de humanização;  
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2. Função política voltada à garantia de espaço institucional de representação das 

propostas coletivas de humanização, com objetivos de induzir a implementação das 

propostas e planos de intervenção em humanização, e de contribuir para a gestão e a 

organização dos processos de trabalho.  

Os grupos regionais tiveram como principais atribuições disseminar o conceito e as 

práticas de humanização, estimular a existência de coletivos de discussão e proposição 

de ações, e facilitar a integração entre as áreas do DRS e as unidades de saúde, no 

âmbito regional e nos vários níveis da rede. Contribuíram, por meio de seu método 

inclusivo de trabalho e da oferta dos diversos dispositivos facilitadores da gestão 

participativa, para que os DRS desempenhassem suas funções de apoio aos municípios, 

de regulação da oferta de serviços regionais e de desenvolvimento de programas 

estratégicos na região de saúde. Neste trabalho, os grupos regionais e, especialmente, 

os Articuladores de Humanização contaram com apoio, orientação técnica e 

acompanhamento sistemático do Núcleo Técnico de Humanização.  

Houve dificuldades para implementação de duas propostas da PEH junto aos grupos 

regionais: a proposta de integração intersetorial e a proposta relativa a uma das 

estratégias de formação de grupos regionais e locais para capilarização das ações. 

A proposta de articulação e integração intersetorial, especialmente no que se refere ao 

envolvimento das áreas de assistência social e participação da comunidade (Assistência 

e Desenvolvimento Social, Conselhos, grupos organizados da sociedade civil etc.) não foi 

priorizada pelas equipes regionais e pela equipe central. A articulação entre o grupo de 

humanização e outros setores de atenção teria como principal objetivo facilitar o fluxo 

integrado de atendimento e acompanhamento à população, primordialmente àqueles 

segmentos com maior vulnerabilidade e que sofrem com mais intensidade os efeitos da 

segmentação intersetorial e da fragmentação do cuidado e do sistema de proteção.  

No entanto, no processo de implementação da PEH até este momento, ainda não foi 

possível organizar estratégias de articulação regional para a facilitação de fluxos 

complementares entre as áreas da saúde, assistência social, justiça, educação e outras 

para a qualificação da atenção à população que se encontra em situação de maior 

vulnerabilidade social. Regionalmente houve uma priorização de ações no interior da 
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área da saúde, que ainda apresenta muitas necessidades de aprimoramento. Mesmo 

em nível central, apesar de algumas tentativas de integração de ações das respectivas 

Secretarias, foram encontradas dificuldades de diversas ordens, como mudança de 

equipes responsáveis, descontinuidade de encontros, fragilidade no apoio oferecido 

pelos gestores, e pouco reconhecimento pelas equipes técnicas da necessidade de 

articulação intersetorial. Estas dificuldades verificadas em nível central, com certeza, 

tiveram forte impacto no avanço da integração no trabalho regional.   

A segunda proposta da PEH cuja implementação foi difícil no âmbito regional diz 

respeito à inclusão das questões e do método da humanização nos Núcleos de Educação 

Permanente (NEP). Considerando a afinidade de objetivos e métodos entre a PEH e os 

NEP, esta proposta visava favorecer a capilarização das ações e a construção ascendente 

de planos de intervenção em humanização com o apoio de um grupo que pudesse 

contribuir para a articulação dos grupos regionais e dos grupos municipais e 

institucionais de humanização. A proposta inicial da PEH foi a de que os NEP, em 

conjunto com os grupos regionais de humanização, apoiassem o processo de 

sensibilização e formação dos municípios e unidades de saúde de sua região para a 

constituição de grupos locais de humanização – Centros Integrados de Humanização 

Municipais – CIHM e Centros Integrados de Humanização nas unidades de saúde – CIH, 

assim como para a formulação dos planos de intervenção municipal e institucional.  

Houve dificuldades e resistências para a adoção desta estratégia. Em geral, os Núcleos 

de Educação Permanente não incluíram representantes da humanização em sua 

composição ou, quando o fizeram, mantiveram o foco quase que integralmente nas 

ações de educação permanente, abrindo pouco ou quase nenhum espaço para 

propostas associadas à humanização. Em geral, na formação destes grupos as equipes 

de humanização tiveram que buscar sua incorporação a outros grupos já constituídos 

nas regiões de saúde.  

Em face desta última dificuldade, a capilarização das ações e a construção ascendente 

de planos de intervenção em humanização acabaram ocorrendo, na maioria das vezes, 

de forma direta entre o grupo regional e os municípios e unidades de saúde. Neste 

processo, várias estratégias foram empregadas. No âmbito da articulação interna no 
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DRS, estimulou-se a aproximação dos Articuladores de Humanização à direção do DRS e 

o alinhamento do trabalho de apoio com os processos de implementação das Linhas de 

Cuidados e das políticas públicas prioritárias, e com o trabalho dos articuladores das 

áreas técnicas (especialmente Atenção Básica, Saúde da Mulher e Saúde Mental), de 

forma a contribuir com os processos de gestão interna. No âmbito da articulação externa 

junto aos municípios, propôs-se, sempre que pertinente, a participação em reuniões da 

Comissão Intergestores Regional - CIR51 e em oficinas de elaboração dos planos 

municipais e regional de saúde, com alinhamento dos planos de intervenção e demais 

ações aos instrumentos de pactuação e planejamento (Programação Pactuada e 

Integrada - PPI, Plano Municipal de Saúde etc.) etc.  

Tanto para municípios quanto para unidades de saúde, os grupos regionais de 

humanização realizaram apoio aos grupos municipais e institucionais de humanização 

(Centro Integrado de Humanização Municipal - CIHM e Centro Integrado de 

Humanização - CIH), para constituição e operacionalização de espaços de proposição e 

acompanhamento de planos de intervenção municipais e institucionais em 

humanização, inseridos, conforme seu âmbito, no planejamento estratégico do 

município ou das unidades de saúde. 

 

3.2. Apoio e Formação em Humanização 

 

Os processos de Apoio Técnico e Formação em Humanização fundamentaram-se em 

princípios metodológicos nos quais o conhecimento, a discussão e a troca de 

experiências sobre necessidades e oportunidades locais são definidos como condições 

indispensáveis para o aprimoramento dos serviços de saúde.  

O objetivo do Programa foi desenvolver, a partir da análise das experiências concretas 

das equipes de humanização, a capacidade de reflexão crítica e permanente sobre a 

realidade dos serviços de forma a promover mudanças na atenção e na gestão em 

 
51 A Comissão Intergestores Regional - CIR é uma instância de cogestão no espaço regional com o objetivo 
de constituir um canal permanente e contínuo de negociação e decisão entre os gestores municipais e o 
Estado para constituição de rede regionalizada de saúde. Configura-se como um espaço de pactuação, 
cooperação e fortalecimento da região de saúde. 
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saúde. O conhecimento e manejo dos conceitos relativos à humanização fizeram parte 

desse processo.52  

Na PEH o processo de formação das equipes ligadas direta ou indiretamente à 

implementação das ações foi realizado por meio de estratégias que buscavam promover 

discussão coletiva sobre conceitos e práticas de humanização, e conhecer contextos 

regionais e locais da rede de saúde. Neste processo a oferta de apoio foi uma 

possibilidade de ampliação do campo de análise e de intervenção.53 

Na PEH apoio é uma estratégia metodológica que reformula o modo tradicional de se 

fazer planejamento, coordenação e avaliação em saúde. São tarefas primordiais do 

apoio: promover processos de mudança nas organizações, integrando e articulando 

conceitos e tecnologias advindas da análise institucional e da gestão participativa; 

ofertar suporte ao movimento de mudança deflagrado por grupos de profissionais, 

buscando fortalecê-los no exercício da produção de novas capacidades e atitudes. Nesta 

medida, o trabalho do apoiador é sempre uma “tarefa em ato”, em intervenção, uma 

estratégia metodológica para uma ação clínica, institucional e politicamente orientada 

pela normativa do SUS.54 

O conceito de apoio, criado por Campos (2000), pressupõe um regime de relação entre 

pessoas, baseado em lateralidade e compartilhamento do planejamento, execução e 

avaliação das ações. Sua prática busca produzir um espaço comum no qual seja possível 

aprimorar o processo comunicativo e estabelecer espaços de pactuação de 

compromissos e corresponsabilização na execução do trabalho. Para isso, é importante 

que as pessoas compartilhem suas visões, problematizem questões cotidianas do 

 
52 Resolução SS 07 de 20 de janeiro de 2012: Dispõe sobre o Programa de Apoio Técnico e Formação em 

Humanização no Estado de São Paulo e Resolução SS – 98, de 6-12-2017 que complementa o Programa 
de Apoio Técnico em Humanização e detalha as atribuições dos Articuladores de Humanização no 
acompanhamento e monitoramento da implementação da Política Estadual de Humanização – PEH. 
53 Campos GWS, Figueiredo MD, Pereira Júnior N, Castro CP. A aplicação da metodologia Paideia no apoio 
institucional, no apoio matricial e na clínica ampliada. Interface (Botucatu). 2014; 18 supl.1:983-95. 
54 BARROS, Maria Elizabeth Barros de; ROZA, Mônica Maria Raphael da; GUEDES, Carla Ribeiro 

and OLIVEIRA, Gustavo Nunes de. O apoio institucional como dispositivo para a implantação do 
acolhimento nos serviços de saúde. Interface (Botucatu) [online]. 2014, vol.18, supl.1: 1107-1117. 
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trabalho, identifiquem forças e criem estratégias de inclusão e de formação de 

alianças.55 

Tendo como referência esta compreensão do valor da função apoio para a identificação 

de oportunidades de mudanças visando à qualificação da atenção e da gestão na saúde, 

a PEH propôs como um dos eixos de ação a implementação de um processo sistemático 

de formação para a prática desta função. Para isto, foi composta uma equipe de 

Articuladores de Humanização distribuídos em todas as regiões do Estado, de forma a 

ampliar e qualificar o apoio às ações regionais de humanização, atingindo uma série de 

municípios e trabalhando coletivamente o caráter singular das práticas de saúde em 

cada local. 

Uma das principais estratégias de formação e apoio foi a realização de oficinas regulares, 

mensais ou bimensais, e de encontros de acompanhamento regional nos quais a equipe 

do Núcleo Técnico de Humanização e de Articuladores discutiam os principais temas de 

humanização emergentes no cotidiano do trabalho regional. Nestas oficinas, e no 

acompanhamento a cada um dos Articuladores, foram analisados os contextos locais 

(com foco nas necessidades e oportunidades das regiões e unidades de saúde) e 

desenvolvidas propostas para disseminação do apoio local.  

A definição dos temas discutidos nestes encontros atendeu as demandas de formação 

identificadas pelos Articuladores no processo de apoio à região, às unidades de saúde e 

aos municípios. Entre estes temas estão: perfil e papel das equipes de humanização, 

função apoio, diretrizes e dispositivos em humanização, estratégias para 

reconhecimento de necessidades e oportunidades nas macrorregiões para ações de 

humanização, processo de regionalização e formação de rede, metodologia de 

construção conjunta para planejamento e implementação da PEH, planos de 

intervenção, sistema de monitoramento e avaliação, estratégias de disseminação das 

ações. A composição das equipes que participavam das oficinas dependeu dos temas 

discutidos e das experiências locais apresentadas, podendo incluir equipes de unidades 

de saúde que integravam os grupos de humanização nestas unidades, profissionais dos 

 
55 CAMPOS GW. Um método para análise e cogestão de coletivos. São Paulo: Hucitec; 2000. 
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DRS e dos municípios que recebiam apoio prioritário, técnicos convidados da Secretaria 

de Saúde ou de outras instituições. 

Estas oficinas ofereciam oportunidade para discussão compartilhada dos contextos 

regionais e locais, integração de ações, ampliação da comunicação entre equipes e 

unidades de saúde, e oportunidade para proposição de novas estratégias de qualificação 

do trabalho de apoio realizado pelos Articuladores e pelas equipes locais. Fez parte 

desta estratégia a proposta de continuidade do trabalho de apoio no período entre as 

oficinas, por meio de dispersão do trabalho pós-oficina e de um trabalho de ampliação 

e multiplicação local da discussão dos temas e experiências contemplados nas oficinas. 

No processo de dispersão contava-se com participação ampliada da equipe local e, 

muitas vezes, inclusão de equipes de outras unidades de saúde e de outros municípios. 

Este movimento de alternância entre a realização da oficina e o período de dispersão 

permitiu a criação de novos projetos de humanização que foram apoiados localmente 

pelos Articuladores de Humanização e demais profissionais que participantes das 

oficinas. 

O apoio oferecido aos Articuladores pela equipe do Núcleo Técnico de Humanização, 

tanto nas oficinas quanto no acompanhamento individual, mostrou-se uma estratégia 

bastante importante para análise da realidade regional, desdobramento das ações e 

capilarização do apoio local. O apoio, como possibilidade de olhar que conjuga 

movimentos de pertencimento e de distanciamento (em sua dimensão de olhar 

externo), exerceu uma função que contribuiu para que os grupos nas instituições 

possam, mais além de seu conhecimento, pudessem alcançar um relativo 

distanciamento necessário à reflexão crítica do fazer cotidiano. O apoio do Núcleo 

Técnico de Humanização em muito contribuiu para este movimento de pertencimento 

dos Articuladores às regiões de saúde, aliado ao necessário distanciamento propiciado 

pelos momentos de análise crítica dos contextos locais. 

A capilarização do processo de apoio e formação foi organizada segundo um desenho 

que agrupou as regiões do Estado em nove macrorregiões. Esta forma de organização 

teve por objetivo a disseminação das estratégias de formação e de apoio, favorecendo 

a integração das regiões e promovendo troca de conhecimentos e informações sobre as 
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práticas realizadas. A composição dos grupos de macrorregionais considerou o desenho 

das Redes Regionais de Atenção à Saúde no Estado e dos Departamentos Regionais de 

Saúde. 

Os Grupos de Macrorregionais de 01 a 05 foram formados pelo agrupamento de DRS 

com proximidade geográfica e, em geral, com histórico de integração de fluxos no 

sistema de saúde:  
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Os Grupos de Macrorregionais de 06 a 09 foram formados pela subdivisão da DRS I 

Grande São Paulo conforme indicado abaixo. Essa divisão orientou o apoio  

 técnico e acompanhamento oferecido pelos Articuladores e pelo Núcleo Técnico de 

Humanização para implementação das estratégias de ação na macrorregião, assim 

como facilitou o monitoramento e avaliação dos resultados alcançados. 

A equipe de humanização no DRS I ofereceu apoio e acompanhamento respeitando a 

composição dos 06 (seis) Colegiados que compõem a macrorregião. O município de São 

Paulo, em função de seu porte e densidade de serviços, teve suas propostas de 

intervenção desenhadas conforme a divisão das 06 (seis) regiões do município - norte, 

leste, centro, oeste, sudeste e sul. 
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O apoio local realizado sistematicamente pelos Articuladores de Humanização às 

unidades de saúde e aos municípios favoreceu o desenvolvimento de planos regionais e 

institucionais de humanização, construídos e implementados de forma colaborativa e 

com participação dos grupos de trabalho de humanização e, muitas vezes, com 

participação de profissionais de diversas áreas técnicas das unidades. Neste trabalho foi 

bastante importante a discussão de questões como: “Existem oportunidades, a partir 

dos problemas do cotidiano local, de se buscar alternativas para reorganização dos 

processos de trabalho?”, “Há autonomia das equipes para pensar ou propor novos 

caminhos?”, ”Temos espaço para análise compartilhada da realidade e para negociação 

na tomada de decisões?”, “De que forma são realizados os convites para a participação 

em encontros que reúnam profissionais e gestores para discussões sobre oportunidades 

de mudança?”, “Como o apoio às unidades e aos municípios dialoga com os desafios do 

funcionamento em rede?”.  

No desenvolvimento das ações de apoio e formação, além das oficinas e encontros de 

acompanhamento do trabalho regional dos Articuladores de Humanização, foi realizada 

uma série de estratégias definidas e pactuadas pelo conjunto de profissionais envolvidos 

em sua execução. Entre estas estratégias estavam:  
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• Encontros em nível central e regional, com objetivos de promover discussão dos 

principais temas pertinentes à humanização e difundir experiências exitosas 

realizadas pelos municípios e unidades de saúde;  

• Oficinas para equipes regionais, com objetivos de oferecer apoio e formação em 

humanização para constituição ou fortalecimento de grupos de humanização nos 

DRS (CIHR) e nas regiões de saúde (NEPH), e de promover reflexão e alinhamento 

sobre os principais conceitos e práticas em humanização; 

• Oficinas com unidades de saúde SES, para integração de Hospitais Estaduais, 

Ambulatórios Médicos de Especialidades - AMES e Centros de Referência, com 

objetivos de apoiar e acompanhar a formação ou fortalecimento dos CIH e 

Comissões de Humanização, apoiar a formulação e implementação dos Planos 

Institucionais de Humanização e facilitar a integração dos hospitais estaduais aos 

demais equipamentos de saúde na rede de atenção à saúde; 

• Encontros de Coletivos de Unidades de saúde, com objetivos de levantar 

necessidades e oportunidades de cooperação nas regiões, municípios e unidades de 

saúde em relação a ações de humanização, promover discussão e difusão de 

experiências, desenvolver metodologia de cooperação e de registro e disseminação 

de informações; 

• Acompanhamento focal de unidades de saúde de referência, com objetivo de apoiar 

a qualificação do trabalho de humanização em unidades estaduais que têm a função 

de contribuir para a disseminação das ações nas demais unidades de saúde; 

• Encontros e oficinas municipais, com objetivos de promover a capilarização da PEH 

nos municípios e unidades de saúde, oferecer apoio matricial aos municípios para 

constituição e fortalecimento de grupos de humanização (CMIH e CIH) e para 

construção e implementação de Planos Municipais e Institucionais de Humanização 

a partir das necessidades e oportunidades dos municípios; 

• Visitas técnicas a unidades de saúde e municípios, com objetivos de levantar 

necessidades e oportunidades nos municípios e unidades de saúde com relação a 

ações de humanização, apoiar e acompanhar a elaboração e implementação de 

planos de intervenção nas unidades de saúde, apoiar a implementação de 

indicadores de humanização como condição para discussão da realidade local e para 
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proposição de mudanças nos processos de trabalho e no fluxo de usuários na rede 

de atenção; 

• Acompanhamento remoto documental e eletrônico, com objetivos de manter 

comunicação sistemática entre as equipes de humanização, ampliar informações 

para formulação de planejamento e preparação de material de orientação para 

encontros, oficinas e visitas, monitoramento de resultados, levantamento de 

informações para divulgação no Portal HumanizaSES, e análise e produção de textos 

de referência sobre o conceito e a prática da humanização no Estado; 

• Criação e alimentação do Portal HumanizaSES, com objetivos de favorecer a 

coletivização de notícias sobre ações realizadas e resultados alcançados, garantir 

agilidade na divulgação de novas metodologias e estratégias de implantação de 

ações, permitir visibilidade e disseminação de boas práticas, favorecer a formação 

de parcerias e descoberta de novas oportunidades de ações e experiências, seja 

entre instituições de saúde ou entre instituições de outros setores e a comunidade. 

Nestas estratégias estava implícita uma busca de sintonia entre o que se propunha, o 

que se fazia e como se fazia. Conceito, ação e método são indissociáveis na função apoio. 

Nesta função, o primeiro movimento do Articulador/apoiador foi o de aproximação e 

conhecimento da realidade na qual participaria, deixando-se modificar por esta 

realidade ainda estranha para si e buscando ampliar sua capacidade de interpretar as 

novas informações. Foi a partir deste conhecimento do contexto local e do 

reconhecimento das demandas do grupo que o apoiador fez ofertas (por exemplo: 

delimitação de um campo de análise, discussão de conceitos, apresentação de 

estratégias e de dispositivos, construção de contratos). Todo este processo e a dinâmica 

do apoio oferecido pelo Articulador se desenvolveram sempre com a devida 

consideração das singularidades locais e das necessidades emergentes no contexto 

local, incluindo as necessidades do gestor, do trabalhador e do usuário.  

Neste sentido, o apoiador assume uma postura de participação ativa, sem, contudo, 

impor alternativas ou modelos prévios, e sem cobrar resultados a partir de uma lógica 

externa. Sua função é a de colocar-se disponível para ampliar o campo de discussão, 

incluindo elementos e pessoas que possam agregar novas percepções sobre as questões 

em foco. Esta postura contribuiu para que as diferenças fossem compreendidas sob 
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outros ângulos de visão e para que surgissem, a partir delas, diversificadas propostas de 

ação.  

É possível dizer que no processo de apoio o “como fazer” assume lugar especial. Não é 

suficiente discutir um conceito e ofertar estratégias para sua implementação, mesmo 

que estes sejam aspectos fundamentais nas ações de humanização. O conceito precisa 

estar incorporado ao modo de fazer do apoiador, precisa fazer parte de suas habilidades 

em fazer apoio. Por exemplo, não é suficiente falar da importância do respeito à 

singularidade e da corresponsabilização pelo emprego de um dispositivo, sem ser capaz 

de reconhecer em si mesmo o estranhamento pela diferença e ainda assim manter a 

capacidade de ouvir, respeitar e incorporar na medida do possível uma outra forma de 

olhar a realidade. Esta coerência entre proposta e ação, entre conceito e postura, facilita 

o compartilhamento de ideias e práticas, assim como a produção de acordos e contratos 

que são essenciais para a corresponsabilização de todos e para a sustentabilidade das 

ações. Mais ainda, esta coerência, na medida em que expressa uma atitude de abertura 

para aprendizagem em conjunto com o outro e para ampliação do conhecimento de si, 

provoca mudanças mútuas em quem apoia e em quem é apoiado. 

Sabemos que fazer apoio não é tarefa fácil. Não é panaceia para todos os males, nem 

tarefa possível de se realizar em todas as situações e momentos. Na prática do dia a dia 

do fazer apoio, nos depararmos com equipes com resistências e submetidas a um 

funcionamento burocrático e repetitivo. Por outro lado, é provável que, como 

apoiadores, muitas vezes transitemos de uma postura mais diretiva para uma postura 

mais flexível. Mas se pretendermos produzir mudanças mais sustentáveis na melhoria 

do cuidado e na forma de se fazer gestão, é preciso considerar estes conflitos e tensões 

gerados pelas resistências e pelas dificuldades inerentes ao lugar do apoio. É preciso 

construir coletivamente objetivos, abrir espaço para que as diferenças sejam 

evidenciadas e para que as propostas façam sentido para quem as realiza. Produzir 

sentido no trabalho aumenta o desejo por mudanças, fortalece a aposta em projetos e, 

consequentemente, amplia a realização pessoal e profissional. Para isso, o apoio 

demanda delicadeza e calma na descoberta de novas oportunidades e na identificação 

de tempos oportunos para mudanças.  
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Um dos principais desafios do Articulador de Humanização é perceber necessidades e 

facilitar a inclusão de todos que, direta ou indiretamente, estão envolvidos neste 

processo de questionamento e proposição de novas formas de funcionamento e de 

integração dos serviços. Essa inclusão permite uma ampliação de visões e de 

conhecimentos que facilita o aprofundamento da análise das questões do trabalho em 

saúde. Facilita a promoção de um diálogo mais colaborativo, fundamental para a 

superação de conflitos, para a ampliação de entendimentos e negociações, para a 

construção de consensos e acordos entre os diversos atores. 

A forma como esse processo se desenvolve supõe um exercício colaborativo e de 

integração entre equipes de humanização, equipes técnicas (nos níveis regional, 

municipal e nas unidades de saúde), articuladores, ouvidores, gestores, profissionais de 

instituições de ensino, além de, sempre que possível, representantes dos usuários e da 

comunidade.   

É fundamental a qualificação dos grupos de trabalho para que estes cumpram sua tarefa 

de fomentar a criação e sustentação de espaços coletivos de discussão e cooperação, 

assim como de indução de movimentos de mudança e de implementação das propostas 

coletivas de humanização.  

A experiência de implementação da PEH teve como elementos decisivos no processo de 

apoio e formação: a potência dos grupos de humanização formados por profissionais 

das mais diversas áreas, setores e serviços dos diferentes níveis de atenção na rede; a 

presença firme e participativa dos gestores, das coordenações e lideranças; a 

implantação de dispositivos e arranjos pensados de forma articulada e interdependente, 

como exercício prático de inclusão de profissionais e usuários nos processos de 

qualificação do cuidado. O apoio oferecido pelas equipes de humanização (NTH e 

Articuladores) favoreceu o exercício de um olhar com distanciamento relativo 

necessário à reflexão crítica do fazer cotidiano, permitindo um duplo movimento de 

instalação das propostas da PEH: ascendente para levantamento de necessidades e 

prioridades; descendente para capilarização e multiplicação das ações de humanização. 
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3.3. Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Resultados 

 

Processos de avaliação participativa dos resultados das políticas de saúde são 

fundamentais para a qualificação das ações e para a correção dos rumos do trabalho. 

Assim como são indissociáveis formação, conhecimento e transformação da realidade, 

são também indissociáveis planejamento e avaliação dos processos de intervenção e 

melhoria das práticas de saúde.  

O desenvolvimento de novas estratégias e a sustentação das ações alinhadas às Políticas 

de Humanização dependem em grande parte da análise das mudanças alcançadas e do 

grau de disseminação destas ações. A PEH desenvolveu um sistema de monitoramento 

e avaliação permanente e participativo, com definição de indicadores e metas. Tais 

indicadores foram discutidos e acordados com as áreas técnicas e Coordenadorias da 

Secretaria de Estado da Saúde e incorporados aos contratos que regulam a prestação 

dos serviços das unidades de saúde. Sua implementação e análise foram inseridas no 

apoio regional e institucional realizado pelos Articuladores de Humanização, 

considerando as diferenças locais em termos de necessidades e oportunidades regionais 

e institucionais.  

Na PEH o apoio às unidades de saúde no acompanhamento dos indicadores se 

confirmou como oportunidade para promover reflexão conjunta entre as equipes de 

saúde sobre o contexto local e para fazer do diagnóstico local uma referência para a 

melhoria dos processos de assistência à saúde e para a busca de modos de gestão mais 

participativos e corresponsáveis. 

A adoção dos indicadores de Humanização foi proposta como parte integrante do 

trabalho de apoio às unidades e regiões de saúde. As informações geradas a partir dos 

indicadores foram discutidas permanentemente com as equipes envolvidas, buscando-

se ampliar a compreensão das necessidades da região e das unidades de saúde. O modo 

como os indicadores foram acompanhados pela equipe de humanização, e a forma 

como sua análise foi compartilhada entre todos os profissionais, contribuiu 

enormemente para a formação de vínculos de confiança e apoio mútuo. Tais vínculos 

facilitaram a mudança de processos de trabalho, assim como facilitaram a 
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responsabilização pelos pactos regionais e institucionais organizadores das redes 

internas (constituídas pelas equipes dos serviços existentes nas unidades de saúde) e 

das redes externas (que envolvem unidades e municípios).  

Para a PEH, os indicadores de humanização devem: 

• Favorecer processos compartilhados de análise e tomada de decisões; 

• Fomentar a autonomia e o protagonismo de coletivos profissionais; 

• Agregar-se à análise de processos para que possam nortear a busca de melhorias, 

evitando configurar-se como base de uma atividade com fim em si mesma; 

• Propiciar recortes da realidade que sejam sempre referidos a contextos locais. 

O apoio para o uso dos indicadores pelas equipes locais procurou sempre orientar essas 

equipes para a realização periódica de levantamentos de dados e análises, 

reconhecendo a interdependência entre os indicadores e considerando o campo de 

necessidades e as características específicas da instituição e do contexto local. O uso 

isolado ou descontínuo deste ou daquele indicador pouco acrescenta para a 

compreensão da realidade da unidade e dos serviços, e para a orientação quanto a 

mudanças nos processos de trabalho.  

A proposta de construção de indicadores sempre esteve condicionada às diretrizes de 

planejamento da PEH e acompanhou as mudanças de objetivos e campos de atuação 

que gradualmente foram sendo redefinidos à medida que a complexidade do trabalho 

se ampliava, ou em face de mudanças nos focos de atenção.  

Nos Planos Estaduais de Saúde dos quadriênios 2012-2015 e 2016-2019 foram 

propostos os seguintes indicadores de estrutura e de processos para os eixos de ação da 

PEH:  

• Formação dos Centros Integrados de Humanização conforme metodologia proposta 

pela PEH: funcionamento integrado às atividades dos Grupos de Trabalho de 

Humanização, com participação de profissionais de diversas áreas técnicas e com o 

objetivo de estimular a integração, a cultura do diálogo e a cooperação entre as 

equipes das unidades de saúde e das unidades entre si; 
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• Desenvolvimento e implementação de Planos de Institucionais de Humanização 

incorporados ao planejamento institucional, formulados com base em diagnósticos 

locais e análises de manifestações da voz do usuário, que busquem estimular a 

criação, o fortalecimento e a integração de práticas de gestão e atenção 

humanizadas; 

• Implementação de Pesquisa de Satisfação dos Usuários, que busquem utilizar a voz 

do usuário como ferramenta de gestão e forma de participação social; 

• Participação regular das equipes no processo de Apoio e Formação em Humanização, 

com o objetivo de qualificar e apoiar gestores e profissionais para planejamento, 

implantação e avaliação das práticas humanizadas nos serviços de saúde do Estado 

e dos municípios. 

As principais orientações para a revisão e complementação dos indicadores de 

humanização foram formuladas a partir da criação do Programa Santas Casas 

Sustentáveis e do Projeto Maternidades. 

Os três indicadores de humanização incluídos nos contratos que regulam o Programa 

Santas Casas Sustentáveis – implantação da PEH, Alta Responsável e Acolhimento com 

Classificação de Risco – foram implementados pelas unidades com apoio e 

acompanhamento sistemático dos Articuladores de Humanização por meio de visitas, 

reuniões técnicas, acompanhamento remoto, apoio técnico e relatórios trimestrais de 

monitoramento. O objetivo deste acompanhamento foi desenvolver, junto com as 

equipes das unidades, oportunidades de revisão dos processos de trabalho que 

contribuíssem para a melhoria da qualidade do cuidado e o fortalecimento da 

articulação em rede entre as unidades de saúde. 

O trabalho conjunto de acompanhamento dos indicadores, envolvendo a equipe do 

NTH, os Articuladores de Humanização e as equipes de avaliação do Programa nos níveis 

central e regional, contribuiu claramente para o fortalecimento do trabalho em rede e 

da integração regional, para melhorias nos processos de trabalho nas unidades de saúde 

e para a integração do Articulador de Humanização no cotidiano do trabalho dos 

Departamentos Regionais de Saúde.  
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No âmbito do trabalho em rede, o modo de acompanhamento conjunto dos indicadores 

proposto pelas equipes de humanização ajudou no alcance dos seguintes avanços: 

• Maior integração entre as áreas técnicas da SES no nível central de gestão e entre as 

áreas técnicas dos Departamentos Regionais de Saúde; 

• Ampliação de processos de comunicação e formação de parcerias entre os 

profissionais para acompanhamento dos indicadores; 

• Criação de novas oportunidades de trabalho articulado e colaborativo, com 

discussão e divisão de responsabilidades relativas ao apoio regional a municípios, 

unidades de saúde do Programa e unidades integrantes de outros programas e 

ações; 

• Maior aproximação do DRS aos municípios e às unidades de saúde de sua região. 

Do ponto de vista das repercussões nos processos de trabalho das unidades de saúde, o 

acompanhamento in loco dos indicadores pelo Articulador de Humanização, ou por 

meio do apoio às equipes locais e aos coletivos de unidades, tem favorecido que as 

unidades:  

• Reconheçam-se como parte da rede de serviços local, ampliando sua composição 

com os demais serviços de referência na região e deixem de funcionar de forma 

isolada;  

• Discutam e revejam a oferta de serviços, reconhecendo e considerando as 

necessidades locais de saúde e os recursos já disponíveis na unidade ou na rede de 

serviços regional;  

• Facilitem a inserção do Articulador de Humanização para apoio institucional em 

situações nas quais a participação desse profissional é mais difícil; 

• Ampliem sua compreensão do trabalho em humanização enquanto política pública 

de saúde, abrindo espaço institucional para o grupo de humanização e para a 

qualificação dos planos de humanização. 
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No que se refere à integração do Articulador de Humanização no cotidiano do trabalho 

dos Departamentos Regionais de Saúde, o modo como o apoio institucional é realizado 

pelos Articuladores tem gerado: 

• Reconhecimento da importância da inserção institucional do Articulador de 

Humanização e autorização para que ele participe nos espaços coletivos regionais; 

• Ampliação da interlocução com gestores e abertura para novas inclusões de 

profissionais nas tomadas de decisão regional; 

• Minimização de resistências à integração dos Articuladores, favorecida pelo 

compartilhamento da responsabilidade pelo monitoramento dos indicadores entre 

eles e as equipes técnicas dos DRS; 

• Reconhecimento de que os Articuladores podem compor a equipe do DRS mesmo 

que recebam orientação técnica externa.  

Gradualmente, o apoio externo aos Articuladores de Humanização, oferecido pelo 

Núcleo Técnico de Humanização, foi sendo reconhecido não mais como uma 

desconsideração às orientações de gestão do DRS, mas sim como uma oportunidade de 

receber contribuições externas para a análise da realidade local e para a busca de 

alternativas no desdobramento do apoio às equipes locais. 

A forma como os Articuladores apoiaram as equipes técnicas dos DRS no uso dos 

indicadores ajudou essas equipes a reconhecer que esta não é apenas uma tarefa 

burocrática e administrativa, mas uma atividade que oportuniza o encontro entre 

equipes e a discussão da qualidade dos serviços prestados e de possíveis melhorias. A 

ênfase no apoio ao uso de indicadores para a formação e o fortalecimento do trabalho 

em rede (entre os serviços da unidade e entre as unidades da rede regional), muda 

processos de trabalho no interior das unidades e cria, no DRS, uma oportunidade de 

integração dos serviços e de melhoria da organização do sistema de saúde local. 

No Projeto Maternidades, a estruturação dos indicadores de humanização se deu por 

meio da construção de um Índice de Humanização para o cuidado que é realizado nos 

momentos do pré-parto, parto e pós-parto. Este índice foi composto por indicadores 
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que expressavam as principais dimensões da humanização na atenção à gestante e ao 

bebê, buscando oferecer formas objetivas de acompanhamento e avaliação 

compartilhada do cuidado materno-Infantil. 

O processo de elaboração e validação do índice foi realizado em várias etapas.56 A 

primeira delas foi a revisão e atualização dos indicadores de humanização, por meio de 

levantamento bibliográfico relacionado à temática da humanização. Foram consultados: 

bases de dados com revisões sistemáticas ou integrativas já realizadas e atualizadas, 

manuais técnicos de referência das diversas profissões, legislação em saúde, diretrizes 

técnicas produzidas por associações e ou organizações nacionais e internacionais de 

saúde, guidelines atualizados, entre outros documentos de referência. Esta revisão foi 

discutida e validada com a equipe técnica do NTH, chegando-se a uma delimitação das 

dimensões da humanização presentes no parto humanizado, entre elas: direito a 

acompanhante, acolhimento com classificação de risco, privacidade no atendimento, 

consideração aos direitos das usuárias, respeito ao plano de parto, orientação na alta, 

capacitação dos profissionais, entre outros.  

A segunda etapa de construção do índice foi a definição e validação de variáveis e 

indicadores a partir de formação de consensos entre especialistas na atenção à saúde 

materno-infantil, considerando-se os eixos: “Cuidado”, “Usuário” e “Gestão 

Participativa e Trabalho”. Para tanto foram utilizadas duas metodologias de construção 

de consensos: Oficina Técnica de Construção de Consenso e Oficina de Validação por 

Especialistas. Realizadas presencialmente por especialistas no assunto e por gestores do 

Sistema de Saúde, as oficinas permitiram um amplo debate sobre os indicadores que 

considerou as diferentes realidades regionais e as diferentes perspectivas dos setores 

representados. No período entre as oficinas os especialistas participantes definiram os 

pesos dos indicadores conforme seu grau de importância no cuidado humanizado, 

empregando técnicas estatísticas para priorização das variáveis consideradas mais 

importantes.  

 
56 O processo de elaboração e validação do Índice de Humanização para o cuidado materno infantil foi 
realizado com apoio e suporte técnico da equipe do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento 
Social – IPADS em projeto de parceria entre SES/SP e Johnson&Johnson. 
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Para finalização deste processo o índice foi validado por meio de teste realizado no 

Hospital Maternidade Interlagos. O teste foi feito por avaliadores externos por meio da 

aplicação de instrumento de captação de dados relativos aos indicadores validados. Este 

teste possibilitou a realização de ajustes necessários para a aplicação do índice em 

outras maternidades estaduais que já realizam ou buscam realizar ações de 

humanização alinhadas à Política de Humanização. 

 

O dispositivo/indicador como indutor do trabalho em rede: Acolhimento com 

Classificação de Riso e Alta Responsável 

Finalmente, cabe fazer algumas considerações a respeito do Acolhimento como diretriz 

e como dispositivo/indicador (Acolhimento com Classificação de Risco - ACCR e 

Avaliação de Risco e Vulnerabilidade - ACCRV) e do dispositivo/indicador Alta 

Responsável. Esses indicadores são indutores de movimentos de formação e 

fortalecimento do trabalho em rede. Tais considerações têm fundamento conceitual, 

mas decorrem principalmente da experiência prática das equipes de humanização no 

apoio à implementação dos dispositivos/indicadores junto às unidades de saúde 

participantes da PEH. 

Embora a noção de Acolhimento se encontre bastante difundida, ela ainda é muitas 

vezes compreendida como uma ação pontual, restrita ao momento de acesso do usuário 

ao serviço de saúde, realizada no espaço físico da recepção, relacionada à oferta de 

ambiência confortável e operada sob a responsabilidade única da equipe de porta de 

entrada das unidades. Muitas vezes sua prática se confunde com triagem administrativa 

ou encaminhamento formal para outro serviço especializado. 

A preocupação com a qualidade do Acolhimento foi um dos primeiros movimentos 

institucionais no campo da humanização do sistema de saúde. O trabalho de 

humanização foi desencadeado a partir do reconhecimento de que, do ponto de vista 

dos usuários, o Acolhimento é um componente fundamental para a melhoria do 

cuidado.  
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Especialmente nas unidades hospitalares, fazia-se necessário o reconhecimento, pelas 

equipes de profissionais, do conjunto de necessidades trazidas pelos usuários e não 

apenas de suas queixas biológicas. O modo de atendimento tradicional continuava 

baseado quase que exclusivamente na avaliação técnica, sem inclusão do ponto de vista 

do usuário. A comunicação entre profissionais e usuários continuava limitada e pouco 

acolhedora. A ampliação da capacidade de escuta e a oferta de atenção orientada pelas 

necessidades relatadas emergiram, então, como elementos fundamentais para a 

melhoria dos serviços. 

Deste reconhecimento surge inicialmente a proposta do trabalho de humanização com 

ênfase no Acolhimento entendido como disposição para escuta e oferta de cuidado 

integral. Hoje, após vários anos de experiência no apoio às unidades para 

implementação do Acolhimento, encontramos outros desafios.  Em grande parte das 

unidades de saúde já contamos com o conhecimento do conceito de Acolhimento e a 

adoção da estratégia de Classificação de Risco para priorização e organização da 

chegada do paciente à unidade, assim como contamos com várias experiências práticas 

de sua implantação. Estamos atualmente frente à necessidade de reorganização mais 

ampla dos processos de trabalho implicados no Acolhimento. Hoje, o desafio reside na 

implementação qualificada do Acolhimento como diretriz na organização e qualificação 

do cuidado e na facilitação do trabalho em rede. 

A partir da formulação das Políticas de Humanização, a compreensão do Acolhimento 

se torna uma diretriz para o modelo de atenção que prioriza a escuta ampliada das 

necessidades do usuário, que envolvem aspectos biológicos, psicológicos, familiares e 

sociais. Traduz uma postura de produção do cuidado atenta às singularidades dos 

usuários em qualquer momento do atendimento e disposição para um trabalho cuja 

responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os envolvidos. 

Esta forma de escuta orienta a organização da oferta de serviços em função das 

necessidades dos usuários e favorece a integração das equipes interprofissionais para 

consideração dos diferentes aspectos que compõem estas necessidades. Também ajuda 

a definir o fluxo de atendimento dos usuários conforme priorização de riscos e 

vulnerabilidades. Ativa a conexão entre os serviços ao longo de todo o processo de 
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atenção, buscando garantir continuidade do cuidado. Entendido desta forma, o 

Acolhimento deve ser inserido no modo de funcionamento e organização institucional 

para estar presente em todas as etapas do atendimento, contribuindo para a formação 

de vínculos e acontecendo sob a responsabilidade de todos os envolvidos na produção 

do cuidado.  

Nesse sentido, funciona como um disparador de movimentos do funcionamento em 

rede, tanto por meio da articulação de equipes e serviços no interior das unidades de 

saúde, quanto pela integração entre unidades nos diferentes níveis de atenção da rede. 

Como diretriz, o Acolhimento se concretiza em interface com as demais diretrizes da 

Política de Humanização – clínica ampliada, gestão compartilhada, produção de redes, 

defesa dos direitos dos usuários, ambiência etc. Como dispositivo, é produzido em 

articulação com outros dispositivos ou arranjos nos processos de trabalho: equipe 

multiprofissional de referência, projeto terapêutico singular, espaços democráticos de 

discussão e revisão dos processos de trabalho, grupos de trabalho etc. 

Os dispositivos são arranjos práticos que concretizam os princípios e as diretrizes da 

política de humanização na realidade cotidiana dos serviços de saúde, organizando os 

processos de trabalho e qualificando a forma de se oferecer o cuidado. É importante ter 

em mente que a implementação dos dispositivos/indicadores deve ocorrer sempre a 

partir de uma avaliação das necessidades da unidade e deve ser feita de forma articulada 

(implementação conjunta dos vários dispositivos). 

O dispositivo Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR, entendido como parte do 

processo de Acolhimento, organiza o acesso dos usuários não por ordem de chegada, 

mas por possibilidade de risco, com atendimento imediato daqueles que se encontram 

em situação mais grave. Determina o tempo e o fluxo de atendimento dos demais 

usuários conforme avaliação da gravidade de sua situação e da possibilidade de 

complicações de seu quadro.  

A classificação de risco acontece primordialmente nas portas de urgência como 

procedimento de inclusão do usuário quando ele acessa o serviço. O atendimento 

realizado nas emergências demanda uma equipe técnica com capacitação específica e 
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agilidade no cuidado. A responsabilidade pela realização da classificação de risco é da 

equipe de enfermagem, que faz uma rápida avaliação e encaminha o usuário para 

intervenção imediata conforme análise do risco. Já a Avaliação de Risco e 

Vulnerabilidade – ACCRV acontece primordialmente na Atenção Primária e orienta o 

encaminhamento prioritário a partir de uma análise do potencial de risco segundo 

critérios mais amplos de vulnerabilidade, incluindo aspectos familiares, sociais e 

econômicos. É, portanto, uma avaliação mais longa e detalhada, que exige escuta 

bastante ampliada e resposta técnica resolutiva, mas nem sempre imediata.   

A classificação de risco - ACCR e a avaliação de risco e vulnerabilidade – ACCRV, mesmo 

que utilizadas primordialmente em momentos específicos do cuidado, podem ser 

implementadas ao longo de todo o processo de cuidado, seja no atendimento 

ambulatorial ou de internação, seja como um dos critérios orientadores no 

encaminhamento da alta. As situações de risco e de vulnerabilidade podem estar 

mantidas ou modificadas ao longo das etapas do atendimento; por isso, cabe 

reavaliação sistemática que indique o tempo adequado e a oferta necessária para o 

cuidado em qualquer momento do processo. 

Desta forma, o ACCR e o ACCRV se caracterizam como práticas efetivas na coordenação 

e organização do cuidado nas redes de atenção à saúde. Sua implementação pressupõe 

não só a definição de protocolos e a capacitação das equipes, mas a realização de 

análises conjuntas dos processos de trabalho e a revisão constante nos modos 

cotidianos de operar a atenção. Estas mudanças demandam revisão constante de 

acordos, ofertas e fluxos, e se refletem, portanto, nas relações dos profissionais com os 

usuários, dos profissionais entre si, e ainda, nas relações entre serviços e unidades na 

rede de saúde. 

Na Política Estadual de Humanização, o Acolhimento com Classificação de Risco é um 

dos indicadores que compõem o conjunto de indicadores que regulam as relações entre 

a SES e as unidades de saúde participantes do Programa Santas Casas Sustentáveis. 

Neste programa, conforme preconiza a PNH, o ACCR é utilizado para a priorização do 

acesso de pacientes mais críticos, sem, contudo, deixar de indicar a importância da 

responsabilização pelo atendimento de todos os usuários, independentemente de sua 
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classificação de risco. Todos os que buscam o serviço devem sempre receber uma 

resposta, seja por meio do atendimento direto às suas necessidades de saúde, seja por 

meio de orientação e encaminhamento para outros serviços de forma pactuada e 

responsável, garantindo-se deste modo o atendimento em forma e tempo adequados e 

a continuidade do cuidado. 

A análise do ACCR na urgência e emergência (especialmente para usuários classificados 

como categoria verde e azul que apresentam menor risco) pode oferecer importantes 

indicativos para mapeamento da origem do encaminhamento dos pacientes que 

deveriam estar sendo melhor e mais adequadamente atendidos na rede primária de 

atenção. Esta análise e mapeamento podem, portanto, orientar a criação de canais de 

comunicação e de interface entre unidades de diferentes níveis de atenção, visando 

aprimorar a organização da rede de serviços e a oferta de apoio àquelas unidades que 

mais encaminham pacientes às unidades terciárias, os quais poderiam ser atendidos em 

unidades de nível primário ou secundário. 

A discussão junto às unidades de saúde, em conjunto com as equipes técnicas de saúde 

regionais, sobre o quantitativo dos atendimentos com descritivo de ACCR tem-se 

mostrado um valioso instrumento para planejamento da oferta de atenção regional e 

revisão de acordos dos fluxos de referência e contrarreferência. Além disto, a análise 

das classificações de risco oferece informações importantes para o aprimoramento das 

formas de orientação dos usuários sobre os fluxos e o funcionamento da rede de 

serviços, e sobre as necessidades de apoio e capacitação de equipes dos serviços de 

saúde em todos os níveis de atenção.  

A Alta Responsável, no contexto da PEH, é compreendida como um dispositivo que 

potencializa o planejamento e o aprimoramento de serviços e de formas de gestão. O 

processo de alta responsável (hospitalar ou ambulatorial), entendida como 

transferência e continuidade do cuidado em saúde, convoca, necessariamente, o 

conjunto dos atores para o trabalho em rede, para a discussão de projetos terapêuticos 

e para a organização de fluxos, referências e processos de trabalho nas equipes, serviços 

e redes de atenção.  
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O indicador Alta Responsável, definido como dispositivo essencialmente voltado para o 

cuidado em rede, orienta os Articuladores, em seu trabalho de apoio, a buscar 

estratégias que favoreçam a articulação entre os profissionais de uma mesma equipe e 

outros serviços existentes no interior dos hospitais, bem como entre as diferentes 

unidades de saúde que compõem as Redes de Atenção à Saúde. Este apoio atende à 

necessidade de revisão dos processos de trabalho nos hospitais e demais pontos das 

redes de atenção que, em geral, operam de forma relativamente fragmentada, 

dificultando a articulação entre equipes e serviços. Portanto, a implementação deste 

dispositivo fortalece o trabalho em equipe, condição fundamental para se alcançar a 

integralidade do cuidado. 

A oferta de cuidado com qualidade depende da conjugação de um modelo de atenção 

orientado para atender as necessidades dos usuários com o fortalecimento da 

capacidade do sistema para identificar e oferecer recursos que atendam estas 

necessidades. Esta conjugação entre necessidade e oferta exige planejamento e 

pactuação entre os responsáveis pelo funcionamento e articulação dos serviços 

disponíveis na rede. Na prática, isso implica no desenvolvimento de ações que garantam 

o planejamento da alta em qualquer ponto da rede (terciária e secundária) e a 

continuidade do cuidado na rede de atenção primária à saúde. 

O Acolhimento com Classificação de Risco e a Alta Responsável são trabalhados pelos 

Articuladores de Humanização junto às equipes das unidades como diretrizes 

operacionais para o trabalho em saúde. Sua adequada implantação pressupõe: 

• Postura de escuta e compromisso com necessidades de saúde trazidas pelo usuário;  

• Realização de discussões coletivas que ajudem a aprimorar os processos de trabalho 

relacionados à consolidação do Acolhimento e da Classificação de Risco e da Alta 

Responsável; 

• Aprimoramento dos processos de orientação dos usuários e de seus 

familiares/cuidadores, de modo a produzir corresponsabilização pelos cuidados em 

saúde; 
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• Reorganização dos serviços a partir da problematização dos processos de trabalho, 

de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional encarregada 

da escuta, organização de fluxos e resolução do problema do usuário; 

• Mudanças na forma de gestão das unidades, com ampliação dos espaços de 

discussão e decisão coletiva e, de discussão de projetos terapêuticos; 

• Proposição de estratégias de articulação da rede de referência para produção de 

acordos, construção conjunta de protocolos de encaminhamento e fortalecimento 

dos vínculos entre os agentes. 

 
Na prática, a implementação dos dispositivos/indicadores promove a integração das 

equipes; orienta a revisão compartilhada de normas, instrumentos e fluxos de trabalho; 

auxilia na tomada de decisões; orienta o planejamento da atenção a partir do histórico 

do usuário e a continuidade do cuidado; ajuda na definição de estratégias de orientação 

dos usuários e de seus familiares para que adotem condutas adequadas e ativas durante 

e após a alta. Promove, ainda, o aprimoramento das formas de comunicação e vínculo 

entre a unidade de saúde, o Departamento Regional de Saúde e as demais unidades da 

rede de referência regional. 

Garantia de acesso, acolhimento e alta responsável ao longo de todo o processo de 

cuidado são fundamentais. Reconhecer quais são as necessidades do usuário, atendê-lo 

em tempo e local adequados e garantir resolução ou resposta que atenda suas queixas 

são enormes desafios. No modelo de cuidado orientado por um conceito ampliado de 

saúde, reconhecer necessidades significa estar atento a questões que podem dizer 

respeito a condições físico-biológicas, emocionais, familiares, profissionais, sociais, 

culturais, econômicas. Para isso, o trabalho interprofissional é condição essencial, assim 

como a integração entre áreas e serviços no interior das unidades de saúde. 

Cabe destacar, ainda, que a alta de um serviço pode se desdobrar no acesso do usuário 

a outro serviço para continuidade do cuidado. Portanto, pensar em acesso, acolhimento 

e alta responsável significa pensar também na necessidade de articulação entre serviços 

e na lógica de organização da rede de serviços que compõem o sistema de saúde.  Para 

que tenha suas necessidades atendidas, o usuário frequentemente precisa transitar 

entre equipes e serviços nos diferentes níveis de atenção à saúde, e possivelmente ser 
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atendido em outras áreas – assistência social, segurança, justiça, educação, cultura etc. 

A qualidade deste trânsito é responsabilidade de todos. 

Uma atenção humanizada no processo de interação entre usuários e profissionais de 

saúde depende da capacidade de escuta e de compreensão das necessidades do outro 

(que se dá no acolhimento), da qualidade do vínculo e dos afetos que se estabelecem 

entre usuários e profissionais, entre profissionais e equipes, entre serviços e rede de 

serviços, da integração dos conhecimentos dos vários profissionais que compõem as 

equipes interdisciplinares e do reconhecimento de que a responsabilidade de cada 

serviço se estende para além dos limites de seus muros. 

 

Considerações Finais 

Os três eixos de ação da PEH – Formação e integração dos Centros Integrados de 

Humanização nos diferentes níveis de atenção à saúde; Apoio e Formação em 

Humanização; Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Resultados – fazem parte 

de um único processo de fortalecimento e qualificação do trabalho em rede.  

O fortalecimento da rede de produção de saúde (formal e informal) não acontecerá 

espontaneamente. O avanço nessa direção dependerá de fomento, apoio e organização 

descentralizada. O que define uma rede não é a simples existência de suas partes, mas 

sim as relações que se estabelecem entre elas. A forma como as relações se desenvolve 

pode ser mais ou menos produtora de saúde. A atuação em rede pressupõe a integração 

técnica e afetiva entre as pessoas, e a criação de laços que sustentem encontros. 

Relações de parceria, com conexões que permitam encontros criativos, nos quais haja 

respeito às singularidades e favorecimento à autonomia de todos, têm mais chances de 

produzir saúde. Cada ponto da rede é em si uma multiplicidade que se conecta com 

outros pontos. Rede é, portanto, uma multiplicidade de conexões nas quais qualquer 

alteração em uma das conexões deve provocar ressonâncias nas demais.57  

 
57 Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humanização. Cartilha da 

PNH: Redes de produção de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
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Vale ainda destacar que a proposta de eixos orientadores de ações como forma de 

organização do trabalho e do apoio em humanização desencadeou processos singulares 

em cada região do Estado. A experiência de implementação da PEH por meio destes 

eixos de ação em todas as regiões mostrou que orientações assentadas em objetivos 

comuns e compartilhados, sintonizadas com os princípios e diretrizes da PNH, podem 

desencadear em cada região processos significativos de melhoria da atenção à saúde. 

Esses processos serão tanto mais sustentáveis, quanto mais forem estruturados com 

respeito e consideração às particularidades, potências e limites de cada território.  

A formação de grupos de humanização em nível local e regional contribuiu para o avanço 

da integração, do diálogo e da cooperação entre as unidades de saúde. A proposição de 

espaços de discussão e troca de experiências do cotidiano do trabalho em saúde foi uma 

estratégia central do trabalho desses grupos e muito colaborou para o exercício de 

estratégias que têm por objetivo favorecer um modo de gestão mais participativa. O 

resultado foi o avanço no compartilhamento de responsabilidades e no mútuo apoio 

entre equipes e serviços, necessário para o bom funcionamento dos fluxos a serem 

percorridos pelos usuários na continuidade do cuidado.  

O processo de Apoio Técnico e Formação em Humanização contribuiu para o 

aprimoramento da integração entre profissionais, equipes e serviços, favorecendo 

movimentos e parcerias fundamentais para o trabalho em rede.  

A existência de um sistema de acompanhamento de ações, baseado em indicadores 

entendidos não como instrumentos de controle burocrático, mas como base para o 

compartilhamento e a discussão qualificada do cotidiano do trabalho, criou perspectivas 

para o reconhecimento e implantação de ações necessárias e sustentáveis no cuidado 

em saúde. A realização de processos de avaliação permanente e participativa, 

integrados ao planejamento e à implementação das iniciativas, favoreceu a 

responsabilização de profissionais e equipes pelas mudanças necessárias no fazer 

cotidiano em saúde, além de promover autonomia e reconhecimento do papel de cada 

um como elo fundamental para o funcionamento em rede.  

Em suma, os três eixos de ação propostos pela PEH concretizaram-se, até aqui, como 

processos de mudança interdependentes, mostrando-se efetivos no fortalecimento e 
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qualificação do cuidado e do trabalho em rede. Há, portanto, plenas razões para que a 

Política Estadual de Humanização seja cada vez mais disseminada e, como implícito em 

sua concepção, permanentemente aprimorada. 


