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RESUMO

Trata da construção e implementação da Política de

Humanização da Assistência à Saúde - PHAS, da Secretaria

Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. Apresentaremos

o impacto que a implantação da PHAS produziu para

profissionais e usuários, a metodologia de implantação e a

motivação decorrente da possibilidade em tornar visíveis

as mais variadas ações de humanização em

desenvolvimento.  Mostraremos, também, as diferentes

etapas na construção do processo de humanização, bem

como a consolidação de espaços que dão visibilidade ao

SUS que dá certo.

PALAVRAS-CHAVE

Assistência à saúde, humanização.

ABSTRACT

It is about the construction and implementation of the

Health Care Humanization Policy (PHAS) by the Rio

Grande do Sul State Health Department. We will show

the PHAS implementation impact on professionals and

users, this implementation and motivation methodology

arising out of the possibility of making visible the various

developing humanization actions. We will also show the

different steps in the construction of the humanization

process, as well as the consolidation spaces, which enhance

the SUS that is successful.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos dez anos, o termo “huma-
nização” tomou contornos inimagináveis,
pautando as discussões no campo da saúde,
pois define ações que valorizam e qualificam
a prestação de serviços de saúde. Este movi-
mento “Humanizador” ganha maior visibili-
dade quando, em maio de 2000, o Ministério
da Saúde lança o Programa Nacional de Hu-
manização da Ass istência Hospita lar
(PNHAH), e, também no mesmo ano, é tema
da 11ª Conferência Nacional de Saúde. O
PNHAH, substituído pela Política Nacional de
Humanização, em 2003, é justificado por um
diagnóstico que mostra a insatisfação dos usu-
ários quanto ao relacionamento com os pro-
fissionais de saúde.

[...] na avaliação do público, a forma do

atendimento, a capacidade demonstrada

pelos profissionais de saúde para compre-

ender suas demandas e expectativas são

fatores que chegam a ser mais valorizados

que a falta de medicação, a falta de espa-

ço nos hospitais, a falta de medicamentos

(BRASIL apud DESLANDES, 2004, p. 9).

No Rio Grande do Sul, a Secretaria Esta-
dual da Saúde constituiu a Política de Huma-
nização da Assistência à Saúde (PHAS) em
consonância com a Política Nacional de Hu-

manização (PNH), que propõe “interagir com
todas as instâncias da rede SUS, articulando
as ações de humanização, co-responsabilizan-
do todos os atores envolvidos na direção de
consolidar o SUS como direito universal à
saúde com qualidade” (RIO GRANDE DO
SUL, 2003, p. 7).

A PHAS-SES/RS encontra eco nas Con-
ferências Municipais de Saúde, em 2003, que
definiram, com 38% das indicações no que-
sito capacitações, o tema relações entre pro-
fissionais e usuários – humanização, a ser de-
senvolvido nas capacitações dos profissionais
do SUS pela Escola de Saúde Pública – (ESP/
SES-RS). Desta forma, a Política de Humani-
zação da Assistência à Saúde propõe práticas
de saúde que garantam mais do que o acesso
aos bens e serviços, mas sim que:

Essas práticas profissionais norteadas pela

dimensão ético-política devem enfatizar o

conhecimento técnico–científico, as vivên-

cias cotidianas que incidem nas especifici-

dades sociais e culturais de cada espaço,

nas experiências dos sujeitos, suas crenças,

estilos de vida e subjetividade. (RIO GRAN-

DE DO SUL, 2003, p. 5).

É neste contexto que, sob a coordena-
ção da Escola de Saúde Pública, passa a ser
desenvolvida, no Rio Grande do Sul, a Políti-
ca de Humanização da Assistência à Saúde,
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inicialmente focando a rede hospitalar, onde
cerca de três dezenas de equipes de humani-
zação dos hospitais integrantes do PNHAH já
acumulam experiências. No decorrer de 2004,
verifica-se a adesão de quase três centenas de
hospitais vinculados ao Programa Parceria
Resolve da SES/RS, quando é formalizada a
constituição de mais de duzentos Grupos de
Trabalho de Humanização.

se constituem num dos seguimentos imprescindí-
veis no desenvolvimento da PHAS.

GTHS – MULTIPLICADORES
NAS INSTITUIÇÕES

Os Grupos de Trabalho de Humanização fo-
ram formados, a partir do lançamento da PHAS,

em novembro de 2003, para os dirigentes dos
hospitais, para os quais foram apresentados os
princípios e diretrizes propostos para o desen-
volvimento do processo de humanização. Deste
encontro, resultaram a formação de 204 GTHs,
formados com, no mínimo, as representações
dos profissionais  propostos no documento base
da PHAS, ou seja, com a representação da di-
reção, representante da área médica, repre-
sentante das chefias dos setores/serviços, re-
presentante dos técnico-científicos e repre-
sentante do pessoal de apoio. Como a huma-
nização é um processo de inclusão e não de
exclusão, a grande maioria dos GTHs  consti-
tuiu-se com mais integrantes do que o míni-
mo recomendado.

Os GTHs assumem importância fundamen-
tal no desenvolvimento da PHAS, nos seus lo-
cais de trabalho, pois estes são os multiplica-
dores deste processo e que desenvolverão as
ações de humanização. Porém, era necessário
entender o significado dos GTHs, que são defi-
nidos como “espaços coletivos, organizados,
participativos e democráticos, que se destinam
a instaurar uma política institucional de resgate

TABELA  1 –  NÚMERO DE PARTICIPANTES POR EVENTO PROMOVIDO PELA PHAS

ESPEC. LANÇAMENTO I OFICINA I ENC. II OFICINA II ENC.  ENCONT. TOTAL

(19CRS) (19CRS) (7REG) (19CRS) (7REG) ESTADUAL

Participantes 399 611 573 629 397 396 3.043

Instit. Repres. 247 223 223 266 193 144 #

Fonte: Dados HCR

MUDANÇA DE CULTURA

A Política de Humanização da Assistência à Saú-
de – PHAS foi desenvolvida durante o ano de 2003/
2004, focando, principalmente, a rede hospitalar, e
o desafio inicial que se colocava era: qual o entendi-
mento de humanização, pois o que a PHAS propõe
é uma nova prática de saúde, ou seja, ver o sujeito
na sua totalidade e não como um corpo ou a frag-
mentação deste, sem que este seja sujeito na pro-
dução de saúde. Muitas vezes, é denominado como
humanização um quarto pintado ou um quadro na
parede, quando deve ser visto como,

[...] um processo de transformação da cultura ins-

titucional que reconhece e valoriza os aspectos sub-

jetivos, históricos e culturais dos profissionais e pa-

cientes para melhorar as condições de trabalho e

qualidade do atendimento (FAIMAN et al., 2003).

Com o objetivo de promover uma reflexão
quanto ao conceito de humanização, foram realiza-
das oficinas nas dezenove Coordenadorias Regio-
nais de Saúde, com os Grupos de Trabalho de Hu-
manização (GTHs) formados pelos hospitais, que
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da humanização na assistência à saúde, em be-
neficio dos usuários e dos profissionais de saú-
de” (RIO GRANDE DO SUL, f.11, 2004).

Atualmente, os 204 Grupos de Trabalho de
Humanização constituídos totalizam 1.530 pro-
fissionais de saúde, diretamente comprometi-
dos com o desenvolvimento da humanização
nas instituições hospitalares no RS, tendo, es-
tes, a atribuição de liderar a construção do pro-
cesso de humanização nas instituições; traçar
as estratégias de comunicação; avaliar projetos
quanto ao enfoque humanizador, consideran-
do os parâmetros da PHAS; estabelecer par-
cerias; promover a interação com os gestores
municipais; coordenar o voluntariado, entre
outros.

A DESCENTRALIZAÇÃO DA PHAS

A PHAS tem constituído as suas instâncias
de desenvolvimento, que visam à descentrali-
zação, considerando as especificidades de cada
região, pois, “desta forma, busca-se garantir o
respeito às características regionais e à organi-
zação ética do SUS” (HumanizaSAÚDE, 2003).
Estas instâncias de discussão, planejamento,
acompanhamento e proposição são fundamen-
tais e serão constituídas de Comitê Estadual de
Humanização, Comitês Regionais de Humani-
zação e Comitês Municipais de Humanização,
conforme definido na PHAS.

Os diferentes atores que compõe o Siste-
ma Único de Saúde – SUS estão representados
no Comitê Estadual formado no inicio de 2004,
que fica assim constituído: representante do
Conselho Estadual de Saúde; representante da
Escola de Saúde Publica; representante da As-
sociação dos Secretários e Dirigentes Munici-
pais de Saúde; representante do Departamen-
to de Assistência Hospitalar Ambulatorial; re-
presentante do Ministério da Saúde e repre-

sentante do Departamento de Coordenação
das Regionais de Saúde.

Também, durante o ano de 2004, foram
constituídos os dezenove Comitês Regionais de
Humanização, garantindo a descentralização, e
que tem, na sua composição, representante dos
hospitais referenciais; representante das Coorde-
nadorias Regionais de Saúde; representante do
Conselho Regional de Saúde e da Associação dos
Secretários e dirigentes municipais de saúde.

Os Comitês Municipais de Humanização
estão em fase de estruturação, e é, neste mo-
mento, que a rede básica na prestação de ser-
viços de saúde passa a desenvolver a PHAS,
constituindo-se, assim, na política que perpas-
sa todo o Sistema Único de Saúde.

ENCONTROS DA PHAS
COMO DIFERENCIAL

O desenvolvimento da PHAS seguiu o prin-
cipio da descentralização, cuja agenda previu
oficinas regionais (realizadas 38, em 2004), en-
contros microrregionais (realizados 14, em
2004) e encontros estaduais (realizado um, em
2004), sendo que o planejamento do segundo
semestre de 2004 foi realizado juntamente com
os Comitês Regionais de Humanização, no I En-
contro Estadual destes, garantindo assim a “co-
responsabilidade de todos os atores”, (RIO
GRANDE DO SUL, 2003, p. 7). A primeira ofi-
cina, realizada nas 19 Coordenadorias Regio-
nais de Saúde, com os Grupos de Trabalho de
Humanização – GTHs, teve como tema “Como
implantar o processo de humanização”, ocasião
em que foram abordados os passos a serem
desenvolvidos para orientar a construção da
PHAS, que consiste na sensibilização da gestão
e do staff funcional para o processo de huma-
nização, na consolidação do GTHs como refe-
rência da humanização, na realização de avalia-
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ção situacional, enfocando os projetos em de-
senvolvimento e situações de conflitos, na pro-
posição de ações de melhoria e do acompa-
nhamento dos resultados. Nestes encontros,
também foram discutidos os parâmetros de
humanização, pois é fundamental, no desenvol-
vimento do processo, avaliar, de forma coletiva,
se as ações propostas promovem a humanização
do atendimento aos usuários e das condições de
trabalho dos profissionais, pois “é preciso cons-
truir uma nova filosofia organizacional, uma cul-
tura de humanização” (Rio Grande do Sul, 2004).
A construção desta cultura pressupõe a partici-
pação de todos durante a discussão, elaboração,
implementação e análise das ações, campanhas e
programas, e é sempre bom lembrar que “hu-
manizar é verbo pessoal e intransferível, pois nin-
guém pode ser humano em nosso lugar. E é mul-
tiplicável, pois é contagiante” (RIO GRANDE DO
SUL, p. 5, 2004).

Porém, quando falamos de humanização e
do desenvolvimento de seu processo de cons-
trução, é bom lembrar que este não pressupõe
a tolerância frente a absurdos praticados na
prestação de serviços de saúde ou a falta de
condições adequadas para o desenvolvimento
das atividades dos profissionais em nome de
uma pretensa “humanização”. É importante que
lembremos que humanização também pressu-
põe que não podemos perder o poder da in-
dignação frente a estas situações.

nitoramento e avaliação; PHAS e PNH; regimen-
to da PHAS, entre outros, o que garantiu o inte-
resse e a participação, bem como a aprovação.

VOLUNTARIADO:
REALIZAÇÃO DO SER HUMANO

“O homem é feito de sonhos, ideais, e com-

promissos” (CAMARGO, [200-?]).

O trabalho voluntário tem conquistado
cada vez mais visibilidade e respeito, e é cada
vez maior o número de pessoas que partici-
pam de ações que têm, por objetivo princi-
pal, a defesa de uma causa, de um princípio,
de um ideal, visando ao bem coletivo. Quan-
do desenvolvido de forma organizada, com
critérios e objetivos claros, o trabalho volun-
tário significa uma fonte de recursos e com-
petências qualificadas, além de promover a
participação direta da comunidade no desen-
volvimento do processo de humanização, já
que “pode responder com mais visibilidade
e credibilidade às necessidades e expectati-
vas dos usuários” (Manual PHAS-2004).

Contudo, é necessário, ainda, superar
preconceitos quanto ao voluntariado. Isto irá
acontecer com a divulgação de experiências
exitosas e a integração dos voluntários e dos
Grupos de Trabalho de Humanização e das
instituições prestadoras de serviços de saú-
de para gerenciar adequadamente o poten-
cial do trabalho voluntário.

No Rio Grande de Sul, são diversas as
instituições nas quais encontramos experiên-
cias bem sucedidas de voluntariado, que vão
desde a confecção de materiais e/ou recur-
sos, participação em programas, projetos das
instituições, ou o inverso, à integração dos
profissionais de saúde em ações da comuni-
dade, onde disponibilizam seus conhecimen-

TABELA  2 –  AVALIAÇÃO DOS TEMAS APRESENTADOS NOS
ENCONTROS DA PHAS

ESPEC. BOM RUIM NÃO RESPONDEU

Pertinência dos temas 97,8% 0,5% 1,8%

A agenda de encontros de 2004 abordou
diversos temas que atenderam a sugestões dos
participantes, tais como: rede – estratégias de
articulação; indicadores – mecanismos de mo-
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tos em orientações, palestras e campanhas
educacionais. Experiências exitosas, que
mostram como, por exemplo, a diminuição
do tempo médio de internação, decorrente do
trabalho voluntário desenvolvido por profissi-
onais da saúde e professores da rede escolar,
cuja ação consiste na visita do professor, quan-
do da internação do aluno, com o objetivo de
mantê-lo atualizado e com vínculo com sua rede
social, assim como a redução de doenças sexu-
almente transmissíveis, decorrentes das orien-
tações e palestras realizadas pelos profissionais
de saúde em escolas, conforme agenda esta-
belecida pelos mesmos.

São experiências como esta que motivam e
dão novo ânimo, e que nos remetem a uma pro-
funda reflexão quanto à substituição de atribui-
ções por contribuições, sem considerar que é,
em ações de voluntariado, que podemos retri-
buir um pouco do tanto que a vida nos oferece.

HUMANIZAÇÃO NA FORMAÇÃO –
FATOR DE TRANSFORMAÇÃO

A humanização dos serviços de saúde, da
atenção aos usuários, do trabalho dos profissio-
nais é discutida permanentemente. É necessário
que se promova uma profunda discussão quanto
à formação dos futuros profissionais de saúde,
pois é necessário, além da formação técnica,
imprescindível para a prestação de serviços de
saúde, preparar estes futuros profissionais para
um novo olhar sobre a produção do cuidado
em saúde, onde o paciente não seja visto de
forma fragmentada, negando sua subjetividade,
ou seja, é necessário “desenvolver a sensibili-
dade dos profissionais da saúde para conhecer
melhor a realidade do paciente, ouvir suas quei-
xas e encontrar, junto com ele, estratégias que
facilitem a aceitação e a compreensão da do-
ença” (BACKES, 2004, f. 23).

É neste contexto, e baseada num dos prin-
cípios da Política de Humanização da Assistên-
cia à Saúde, de propor novas ações que visem
à humanização do Sistema Único de Saúde –
SUS, que a Escola de Saúde Pública, coordena-
dora da PHAS no RS, e também responsável
pela capacitação dos recursos humanos da saú-
de da Secretaria Estadual da Saúde, tomou a
iniciativa, em 2004, no sentido de promover
uma reavaliação do conteúdo curricular dos seus
cursos de formação técnica, objetivando a inclu-
são do tema humanização, sendo, assim, pionei-
ra nesta proposição, acreditando que a constru-
ção de uma cultura de humanização dos serviços
de saúde deve começar no preparo dos profissi-
onais ainda na formação técnico/acadêmica.

CONCLUSÃO

Ao participar da construção do processo de
implantação e implementação da PHAS-RS, acom-
panhando o desenvolvimento de todas as etapas,
desde a proposição pelo Ministério da Saúde do
Programa Nacional de Humanização da Assistên-
cia Hospitalar - PNHAH, até o presente momen-
to, que, como coordenador da PHAS no RS, es-
tamos convencidos de que a Política de Humani-
zação da Assistência à Saúde – PHAS/SES-RS, ao
propor um novo olhar na produção de saúde,
convidando e comprometendo todos os atores
que compõe o Sistema Único de saúde – SUS e
visando à construção deste processo de forma
descentralizada, assume definitivamente o cará-
ter de ser uma política que perpassa todo o siste-
ma de saúde, estimulando a discussão e a propo-
sição de soluções para os problemas enfrentados
na construção de um Sistema Único de Saúde que
garanta seus princípios de equidade, integralida-
de e universalidade.

Os princípios da PHAS de apoiar, incenti-
var e propor ações de humanização são fato-
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res de integração entre profissionais, usuários e
gestores, uma vez que já tem consolidado um
espaço no sentido de dar visibilidade ao SUS que
dá certo, fato que leva ao reconhecimento e à
valorização das instituições prestadoras de ser-
viços de saúde e dos profissionais de saúde que
desenvolvem ações de humanização bem suce-
didas, motivando, assim, a todos, à construção
de uma política que qualifique a prestação dos
serviços de saúde em beneficio de todos.
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