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RESUMO

Tem se demonstrado crescente a importância em se adotar a

Política de Humanização da Assistência à Saúde e também da

responsabilidade social da empresa. O Hospital Escola - HE da

Universidade Federal de Pelotas -  UFPel, e a Fundação de

Apoio Universitário - FAU são instituições que buscam cumprir

com ambos os papéis: a humanização e a responsabilidade

social. O Projeto Abraço é um projeto social, desenvolvido

pelas referidas instituições a fim de promover uma integração

junto à comunidade de Pelotas/RS, através de ações educativas,

preventivas e sociais. Diversas atividades já vêm sendo

desenvolvidas e, até o momento, tanto o grupo que tem

recebido este tipo de atenção, quanto o grupo que tem

oferecido seus serviços, têm se demonstrado satisfeitos com

os resultados. A avaliação que fica é de que a qualidade de vida

dos sujeitos melhora através destas ações.
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ABSTRACT

It has been shown the increasing importance of adopting

the Health-Care Humanization and the Company's Social

Responsibility Policies. The School Hospital of the State

University of  Pelotas - UFPel and the Foundation of

Academic Support are institutions aiming at accomplishing

both purposes: the humanization and the social

responsibility. The Hug Project is a social project,

developed by the institutions listed above, in order to

promote integration with the community of Pelotas/RS

through educational, preventive and social actions. Several

activities have already been developed and, so far, both

the group that has been receiving this kind of care, and

the group that has been offering its services, have shown

to be satisfied with the results. The final evaluation is that

the individual's life quality has improved with these actions.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2002, o Ministério da Saúde pu-
blicou o Manual do Programa Nacional de Hu-
manização da Assistência Hospitalar - PNHAH,
no qual era reforçada a importância em se esta-
belecer uma relação mais humana entre gesto-
res, usuários e profissionais do atendimento hos-
pitalar, além de estimular as instituições hospi-
talares a implantar o programa e a se integra-
rem à Rede Nacional de Humanização (RNH).

Os princípios fundamentais propostos provi-
nham da experiência produzida pela implantação
do Programa Nacional de Humanização da Assis-
tência Hospitalar (PNHAH), que se referiam à sin-
gularidade dos hospitais e à estreita cooperação
entre os diversos agentes que compunham o Sis-
tema Único de Saúde (SUS). A constituição de
Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) e a
RNH seriam espaços para se promover a co-
municação entre as instituições públicas de saú-
de e consolidar o processo de humanização nos
hospitais.

O enfoque dado neste material referia-se
ao atendimento nos serviços hospitalares, mas
colocava, também, como um desafio à melhoria
da qualidade dos serviços prestados à popula-
ção, em termos de eficácia e produção de saúde
(Ministério da Saúde, 2002). Afirmava, ainda, que
a possibilidade de eficácia do atendimento esta-
va relacionada à forma como se dá a integração,
a comunicação, o vínculo e reconhecimento

mútuo entre profissionais e usuários, equipes de
profissionais e gestores de diversas instâncias.

No presente ano, foi lançada, então, a Polí-
tica de Humanização da Assistência à Saúde
(PHAS), tendo propósitos semelhantes ao pro-
grama citado anteriormente. No documento
publicado pela Secretaria de Saúde do Estado
do Rio Grande do Sul, o trabalho voluntário é
tratado como uma das formas mais efetivas da
aliança da instituição com a comunidade, incor-
porando, através do voluntariado, uma parcela
de sua responsabilidade no atendimento reali-
zado em saúde. Entretanto, neste sentido, pa-
rece que este programa enfoca o desenvolvimen-
to deste trabalho ocorrendo sempre dentro da
instituição hospitalar ou de atendimento.

Ao se encarar o hospital enquanto empre-
sa, outros fatores se fazem presentes neste pro-
cesso de humanização. Em 2001, a Social Accoun-

tability International (SAI) publicou um documen-
to sobre a responsabilidade social – o SA 8000.
Trata-se de um padrão ético desenvolvido para
promover a idéia de uma empresa socialmente
responsável, apresentando requisitos que pos-
sibilitam à empresa desenvolver e manter uma
política ética de responsabilidade social.

Sob este aspecto, Neto (1999) entende que,
se a instituição obtém recursos da sociedade,
ela deve também restituir, à mesma, não só em
forma de produtos, mas, especialmente, atra-
vés de ações educativas e sociais voltadas para a
solução de problemas nas áreas que afligem esta
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mesma comunidade. Quando uma empresa decide
contribuir para a melhoria de um quadro social lo-
cal, ela ganha internamente, pois gera motivação e
dedicação de seus colaboradores. A instituição pas-
sa a ser vista com mais simpatia, e traduz uma ima-
gem de comprometimento com a comunidade.

Enquanto instituição de saúde, percebemos
que nosso produto é o bem-estar do usuário e,
para tal, o processo de humanização é funda-
mental. Entretanto, fomos além da humaniza-
ção que se dá apenas no ambiente hospitalar, e,
pensando em unir o nosso compromisso com a
sociedade enquanto empresa a este processo, é
que surgiu então a idéia do Projeto Abraço.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Difundir a importância da gestão socialmen-
te responsável pela instituição e seus colabora-
dores através do desenvolvimento de ações edu-
cativas, preventivas e sociais.

Objetivos Específicos

– Fortalecer o espírito da cidadania insti-
tucional;

– Promover a satisfação e o respeito en-
tre os colaboradores da instituição;

– Oportunizar a participação de colabo-
radores em ações preventivas, educati-
vas e sociais promovidas pela instituição;

– Promover laços que visem a mobilizar,
capacitar e reconhecer as práticas de
responsabilidade social;

– Promover qualidade de vida à comu-
nidade pelotense, a partir das deman-
das trazidas pela mesma, via contato
com a instituição;

– Difundir a importância da gestão soci-
almente responsável pela instituição e
seus colaboradores, através do desen-
volvimento de ações educativas, pre-
ventivas e sociais.

METODOLOGIA

É importante destacar que o Hospital Es-
cola - HE funciona com recursos exclusivamen-
te provindos do Sistema Único de Saúde (SUS),
não possuindo outros convênios, não visando a
fins lucrativos. Logo, para o desenvolvimento de
algumas ações, recursos financeiros por vezes
foram buscados em outras instituições locais,
promovendo uma aproximação com outras
empresas interessadas em colaborar.

Pretendendo-se, então, desenvolver ativida-
des que promovessem uma integração entre insti-
tuição e comunidade, levando, na medida do pos-
sível, recursos que colaborassem para a qualidade
de vida da comunidade de Pelotas de uma maneira
humanizada, fez-se necessária a seguinte logística.

Inicialmente, foi realizada uma divulgação
interna do projeto aos funcionários do hospital,
informando-os sobre as atividades que poderiam
ser realizadas, formas de participação e inscrição,
e maneiras como tais atividades poderiam ser
adaptadas ao horário de trabalho. Após esta eta-
pa, ficou a cargo do Departamento de Recursos
Humanos e Psicologia do Trabalho, o recruta-
mento dos colaboradores interessados.

Uma divulgação externa também aconte-
ceu, a fim de recrutar instituições da comunida-
de com interesse no trabalho, visando a estabe-
lecer vínculo e avaliar as necessidades dos gru-
pos interessados.

Conforme dito anteriormente, a busca de
parcerias com outras empresas aconteceu – e ain-
da acontece - a fim de arrecadar recursos financei-
ros, políticos e técnicos que o hospital não possua.
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Após o recrutamento, procedeu-se a apre-
sentação dos programas e cronograma das ações
a serem desempenhadas, dentro das necessida-
des previamente trazidas pelas instituições vin-
culadas. Faz-se importante ressaltar que as ati-
vidades se referem, em especial, às questões de
saúde geral e educação, áreas nas quais a insti-
tuição possui recursos técnicos.

Ao término de cada atividade, procedeu-se
à avaliação das atividades desenvolvidas, objeti-
vando um feedeback pela instituição e/ou comu-
nidade beneficiada.

Destacamos que o público referenciado res-
tringe-se à comunidade de Pelotas/RS, represen-
tada ou não por instituições diversas, como asilos,
escolas especiais, presídio municipal, bairros, etc.

CONCLUSÃO E RESULTADOS

Desde a implantação do projeto, diversas
atividades foram realizadas pelos setores do HE/
FAU. Os colaboradores da instituição efetivaram
atividades vinculadas à sua área de atuação, re-
forçando sua identidade com o trabalho contra-
tado, veiculado ao desafio de ampliar sua práxis
como ferramenta de transformação, vinculação
e intervenção, abrindo espaço para o conheci-
mento e reconhecimento de diferentes sujeitos
e talentos, na produção coletiva em saúde.

A abordagem deste projeto reforça o apro-
veitamento de habilidades próprias do colabo-
rador, bem como a promoção de uma rede de
suporte social entre grupos e instituições para
troca de informações, orientações e experiên-
cias na busca de alternativas para possíveis mo-
dificações, não só na esfera microssocial de saú-
de, como também na ampla gama de fatores
macrossociais que determinam e constituem a
rede básica de saúde.

Do ponto de vista social, é importante re-
conhecer que têm sido privilegiados  aspectos

relevantes em saúde, interagindo com esferas
do biológico , afetivo e social como também a
inter-relação entre trabalho e saúde numa cons-
trução recíproca.

A partir desta premissa, o Serviço de Nutri-
ção do HE e alunos da Faculdade de Nutrição/
UFPel atuaram em asilos e escolas especiais, ten-
do como finalidade avaliar o estado nutricional
dos usuários destas instituições, com posterior
intervenção dietética e atendimento individuali-
zado nos casos específicos, além de possibilitar
a capacitação de técnicos oriundos de tais lo-
cais, incentivando os cuidados de higiene no pre-
paro de alimentação, realizando diagnóstico nu-
tricional e orientação aos gestores das institui-
ções atendidas sobre questões referentes às ins-
talações, equipamentos, sistema de exaustão e
recolhimento do lixo.

Técnicos das áreas da medicina, psicologia,
serviço social, enfermagem, comunicação, peda-
gogia e outras, integraram-se em ações que ins-
trumentalizavam os beneficiados do projeto so-
bre os cuidados com o corpo e a mente. Foram
realizadas dinâmicas de grupos, palestras educa-
tivas e preventivas, enfocando a importância de
uma vida saudável e valorização do ser humano.

Atividades de estética e recreação também fo-
ram desempenhadas, promovendo uma integração
no âmbito interinstitucional e intrainstitucional.

Parcerias com outras instituições acontece-
ram, objetivando buscar recursos humanos e eco-
nômicos não disponíveis na instituição, mas que
faziam parte das demandas expostas, incluídas no
cronograma das atividades.

Um dos dados marcantes para a instituição
promotora, bem como para os colaboradores,
foi a experiência e convívio com outras realida-
des e, ainda, a possibilidade de serem reconhe-
cidos com diferentes habilidades que no traba-
lho diário não era possível exercitar.

Todo o trabalho desenvolvido teve impor-
tante participação para o exercício do papel social
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corporativo e para a aproximação e vinculação de
indivíduos e/ou grupos de trabalho, que, por vezes,
devido às exigências diárias, estavam distanciados.

Os esforços empreendidos pelo Hospital
Escola/FAU, com o objetivo de nortear ações
no âmbito da saúde e qualidade de vida no mu-
nicípio de Pelotas, vêm gradativamente sendo
reconhecidos e valorizados pela população.

O Projeto Abraço tem comprovado este
dado através de manifestações formais (ofícios de
agradecimentos das instituições beneficiadas),
bem como em publicações dos jornais locais que,
além de divulgarem o projeto, informando à po-
pulação sobre as ações realizadas, ainda avalia-
vam as mesmas como positivas e muito válidas
no processo de promover a qualidade de vida e a
saúde da população. Além disso, depoimentos
pessoais e informais sobre o trabalho realizado, e
também avaliações realizadas após o término de
cada atividade, têm apontado as iniciativas como
muito satisfatórias para todos os envolvidos.
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