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INTRODUÇÃO

O setor da saúde caracteriza-se por disponibi-
lizar serviços de consumo coletivo, que buscam aten-
der a demandas complexas, por vezes indetermi-
nadas, e que impõem práticas profissionais articula-
das a saberes diversos e em instâncias também di-
versas.

Essas práticas profissionais, norteadas pela di-
mensão ético-politica, devem enfatizar o conheci-
mento técnico-científico, as vivências cotidianas, que
incidem nas especificidades sociais e culturais de cada
espaço, nas experiências dos sujeitos, suas crenças,
estilos de vida e subjetividade.

A Política de Humanização da Assistência à Saú-
de - PHAS preocupa-se com a qualidade da presta-
ção de serviços de saúde, buscando garantir os as-
pectos acima mencionados, bem como afirmar o
direito universal e igualitário do acesso aos bens e
serviços em saúde.

Para tanto, a PHAS pretende ampliar progra-
mas/projetos já desenvolvidos como o Programa
Nacional de Humanização da Assistência Hospita-
lar (PNHAH) e o Parto Humanizado, para que pos-
sam servir de referência na implementação de no-
vas ações no campo da humanização do sistema de
saúde.

A Secretaria Estadual da Saúde entende ser fun-
damental a humanização dos serviços da saúde e,
sob a coordenação da Escola de Saúde Pública –
ESP/RS, assume a responsabilidade de desenvolver,
no Rio Grande do Sul a POLÍTICA DE HUMANI-

ZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PHAS, en-
volvendo todos os agentes que integram o Sistema
Único de Saúde – SUS, com o intuito de construir
um serviço público cada vez mais humanizado.

POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PHAS

O que é a PHAS?

É a política que, ao articular as práticas na
área da saúde, impõe, como característica ou
qualidade fundamental, a humanização dessas
práticas em todas as instâncias.

Quais são as características principais

da PHAS?

Interagir com as instâncias da Rede do SUS,
articulando as ações de humanização, corres-
pon-sabilizando todos os atores envolvidos vi-
sando a consolidar o SUS como direito univer-
sal à saúde com qualidade.

Quem são os atores?

Representantes do Ministério da Saúde, da
Secretaria Estadual da Saúde, das Coordena-
dorias Regionais de Saúde, das Secretarias Mu-
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nicipais de Saúde, do Controle Social, dos Pres-
tadores de Serviço.

Quais são os princípios da PHAS?

– Apoiar, incentivar e propor ações que
visem à humanização do sistema de saú-
de no RS.

Quais são os objetivos da PHAS?

– Melhorar a qualidade e a eficácia da
atenção dispensada aos usuários

– Modernizar as relações de trabalho nos
serviços de saúde pública.

– Capacitar os profissionais da saúde para
o novo conceito de atenção à saúde.

– Estimular a realização de parcerias e in-
tercâmbio de conhecimentos, experi-
ências e pesquisas em humanização da
assistência. Fortalecer e articular todas
as iniciativas de humanização já existen-
tes nos serviços de saúde.

– Conceber e implantar novas iniciativas
de humanização que venham a benefi-
ciar os administradores, os profissionais
de saúde e os usuários do sistema de
saúde.

– Desenvolver um conjunto de parâme-
tros de resultados e um sistema de
incentivo ao serviço de saúde huma-
nizado.

– Estimular o trabalho voluntário.

Como será desenvolvida a PHAS?

A PHAS será desenvolvida em regiões, res-
peitando as dezenove Coordenadorias Regionais.
Desta forma, busca-se garantir o respeito às ca-

racterísticas regionais e a organização já existen-
te, com vistas à descentralização ética da saúde.
A constituição das instâncias regionais de plane-
jamento, acompanhamento, discussão e propo-
sição são fundamentais e serão compostos por:

– Comitê Estadual
– Comitês Regionais
– Comitês Locais de Humanização
– Grupos de Trabalho de Humanização

Qual a composição do Comitê Estadual

da PHAS?

– Conselho Estadual de Saúde
– Associação dos Secretários e Direto-

res da Saúde
– Escola de Saúde Pública
– Departamento de Coordenação das

Regionais
– Departamento de Assistência Hospita-

lar e Ambulatorial
– Ministério da Saúde

Qual a composição dos Comitês

Regionais da PHAS?

– Coordenadorias Regionais de Saúde
– Hospitais Referenciais
– Secretarias Municipais de Saúde
– Conselho Regional de Saúde
– Assedisa

Qual a composição dos Comitês Locais

da PHAS?

- Secretaria Municipal da Saúde
- Entidades Prestadoras de Serviço
- Conselho Municipal de Saúde
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Qual a composição dos Grupos de

Trabalho de Humanização (GTH)?

– Representante da gestão (Direção)

– Representante das chefias dos serviços/

setores

– Representante da área médica

– Representante da área não médica (Téc-

nicos)

– Representante do pessoal de apoio

Obs: Os componentes, que farão parte dos

Comitês, deverão ser indicados por Portaria na

origem, que  será encaminhada à Escola de Saúde

Publica – Coordenação da PHAS, para posterior

publicação da composição destes Comitês.

DESENVOLVIMENTO DA PHAS NAS
INSTITUIÇÕES

1º Passo - Sensibilização da gestão quanto

aos processos de trabalho.

2º Passo - Constituir dos Grupos de Traba-

lho de Humanização.

3º Passo - Realizar diagnóstico situacional

quanto aos serviços de saúde.

4º Passo - Elaborar e implantar um plano

operacional de ação de humanização.

5º Passo - Avaliar resultados da implanta-

ção da política de humanização da assis-

tência.

Atribuições dos GTHs

– Liderar a política de humanização nas

instituições.

– Traçar estratégias de comunicação/inte-

gração entre setores.

– Avaliação de projetos em desenvolvi-

mento ou a serem desenvolvidos, de

acordo com os parâmetros de humani-

zação propostos.

- Estimular a participação da comunidade.

- Promover a interação com o gestor mu-

nicipal (agenda/ ações).

- Estabelecer os padrões de atendimento

ao usuário.

- Participar dos encontros de humanização.

- Coordenar voluntariado.

Parâmetros Para Humanização do

Atendimento – Usuário

– Condições de acesso e presteza dos

serviços.

– Qualidade das instalações, equipamen-

tos e condições ambientais do serviço.

– Qualidade da relação entre usuários e

profissionais.

Parâmetros para a Humanização do

Trabalho – Profissionais

– Gestão e participação dos profissionais.

– Condições de trabalho.

– Condições de apoio aos profissionais.

– Qualidade da comunicação.

– Relacionamento interpessoa.l

– Valorização do trabalho e motivação

profissional.

VALORIZAÇÃO DA PHAS

A valorização e o reconhecimento de ações

de humanização são  fundamentais no processo

de humanização dos serviços de saúde. Com este

propósito, a Secretaria Estadual da Saúde/Esco-

la de Saúde Pública/RS institui o prêmio “HU-

MANIZA SAÚDE”, ao qual poderá concorrer
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todo participante (instituições) da Política de

Humanização da Assistência à Saúde, cuja pre-

miação será anual e dividida em duas categorias:

A – Atenção hospitalar;

B – Atenção Básica (OS, PAS, APHS, outros).

Premiação

As categorias terão premiação em três níveis:

Nível 1 – Certificação Categoria Bronze;

Nível 2 – Certificação Categoria Prata;

Nível 3 – Certificação Categoria Ouro.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Categoria “A” – Nível 1

– Ter desenvolvido os passos I, II, III, IV

do desenvolvimento do processo de

humanização.

– Ter instituído mecanismos básicos de

escuta e participação do usuário e fun-

cionários. (Ouvidoria).

– Ter estabelecido seus padrões de aten-

dimento ao cidadão.

– Ter participado de treinamento / encon-

tros de humanização.

– Ter realizado a pesquisa de satisfação

do usuário.

Categoria “A” – Nível 2

– Ter desenvolvido os cinco passos do de-

senvolvimento do processo de huma-

nização.

– Ter instituído o Serviço de Acolhimen-

to ao Cliente/Cidadão.

– Ter estabelecido padrões de atendi-

mento ao cidadão.

– Ter participado de treinamento/encon-

tros de humani-zação.

– Ter realizado pesquisa de satisfação do

usuário, que indique tendência de me-

lhoria da satisfação.

– Ter criado agenda comum – ações de-

senvolvidas com gestor municipal.

– Ter desenvolvido um plano de educa-

ção permanente com temas de huma-

nização.

– Ter desenvolvido voluntariado.

– Ter realizado pesquisa do clima institu-

cional.

Categoria “A” – Nível 3 (Ouro)

– Ter desenvolvido os cinco passos do de-

senvolvimento do processo de huma-

nização.

– Ter instituído o Serviço de Acolhimento

ao Cliente/Cidadão.

– Ter estabelecido padrões de atendimento

ao cidadão.

– Ter participado de treinamento/encontros

de humanização.

– Ter realizado pesquisa de satisfação do

usuário, que indique tendência de melho-

ria da satisfação.

– Ter criado agenda comum – ações desen-

volvidas com gestor municipal, que indi-

quem melhoria dos indicadores de saúde.

– Ter desenvolvido um plano de educação

permanente com temas de humanização.

– Ter desenvolvido voluntariado.

– Ter realizado pesquisa do clima institucio-

nal com ações e resultados positivos.

– Ter desenvolvido projeto / experiên-

cia humanizadora com função multi-

plicadora.
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