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RESUMO 
 
 

Humanizar a atenção e a gestão em saúde é meio para a qualificação das práticas 
de saúde melhorando o acesso com acolhimento, atenção integral e equânime com 
responsabilização e vínculo, sendo também uma oportunidade para a valorização 
dos trabalhadores e usuários. Este trabalho tem como objetivo propor um projeto de 
intervenção para melhoria da humanização da assistência na unidade de saúde da 
família padre Hubert Grossheim, Tarauacá, Acre. Para fundamentação teórica foi 
feita uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde 
para levantar as evidências existentes sobre o tema. A pesquisa foi realizada por 
meio dos seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família, Humanização e 
Promoção da Saúde. O Projeto de Intervenção foi elaborado seguindo os passos do 
planejamento estratégico situacional. Espera-se, com ações propostas implantadas, 
sensibilizar os profissionais sobre a importância de prestar uma assistência 
humanizada aos pacientes, assim como capacitá-los esse processo. 
 
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Humanização. Promoção da Saúde.  

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

 

Humanizing health care and management is a means to qualify health practices by 
improving access with welcoming, comprehensive and equitable care with 
accountability and bonding. It is also an opportunity to value workers and users. This 
work aims to propose an intervention project to improve the humanization of care in 
the health unit of the father Hubert Grossheim, Tarauacá, Acre. For theoretical 
foundation, a bibliographic search was made in the databases of the Virtual Health 
Library to raise the existing evidence on the subject. The research was carried out 
through the following descriptors: Family Health Strategy, Humanization and Health 
Promotion. The Intervention Project was elaborated following the steps of the 
situational strategic planning. It is hoped that, with proposed actions in place, to 
sensitize professionals about the importance of providing humanized care to patients, 
as well as to enable them in this process. 
 

Keywords: Family Health Strategy. Humanization. Health promotion.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

Tarauacá é um município brasileiro localizado no noroeste do estado do Acre. 

Está distante 400 km da capital do estado, Rio Branco. Sua população era de 42.567 

habitantes em 2019, o que a coloca na posição de 4ª mais populosa de seu estado. 

Ocupa o terceiro lugar entre os municípios do estado em extensão territorial, com 

uma área de 15.553,43 km². Possui uma densidade demográfica de 1,76hab/Km² 

(IBGE, 2019) 

 

1.2 O sistema municipal de saúde  

 

O sistema municipal de saúde de Tarauacá e composto por 22 unidades de 

saúde espalhadas pelas comunidades urbanas e rurais, que oferecem atenção 

primária território do município. Tudo isso se deve aos investimentos de saúde que 

vem proporcionando a essas comunidades o atendimento que é tido como 

fundamental. Cada unidade possui uma estrutura de saúde com uma infraestrutura 

um pouco maior e dispõem de duas equipes, uma voltada para o turno da manhã e 

outra para o turno da tarde.  

O sistema de referência e contrarreferência é pouco utilizado, somente com 

os encaminhamentos e laudos a pedido do profissional residente da unidade de 

saúde que eles são realizados. Ainda é discutido um sistema de contrarreferência 

qualificado, uma vez que, os médicos sofrem muito com relação a tratamento de 

problemas da população por não terem informações adequadas na ficha do 

paciente.  

A Unidade de Saúde da Família ainda não dispõe de meios para atendimento 

a demanda de atenção especializada, pela insuficiência de recursos.  

Os casos de urgência são encaminhados ao hospital geral da cidade, para 

atendimento de urgência e emergência a depender do quadro prioritário. 

A cidade possui um hospital para atendimentos mais especializados, no 

entanto, são identificados vários problemas na estrutura física e nos equipamentos 

disponíveis.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Acre_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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No município as unidades dispõem  de farmácia própria onde são realizadas 

as entregas de medicamentos conforme a necessidade do paciente, mediante 

controle da própria unidade de saúde. 

Há na secretaria municipal de saúde a coordenação de Vigilância 

epidemiológica, que é responsável, em parceria coma a coordenação de atenção 

primária por desenvolver um conjunto de medidas para prevenir e eliminar os riscos 

à saúde. 

 

1.3  Aspectos da comunidade 

 

Localizada no centro do município, dispõe de uma área de abrangência 

grande. Sua comunidade não tem hábito de procurar a unidade de saúde, o que 

muitas vezes acaba agravando o quadro clinico dos pacientes. Mesmo aqueles que 

necessitam de um acompanhamento continuo não costumam procurar a USF 

O centro da cidade destaca-se por ser um local limpo e bem preparado, com 

saneamento básico e coleta de lixo diária por conta do comércio na região. Há 

muitas residências que se destacam por sua boa infraestrutura comparada a outros 

bairros.  

Verifica-se a existência de 6 escolas, todas municipais, igrejas, vários 

comércios, hotéis, restaurantes e lanchonetes.  

A unidade atende boa parte da população central do município, atende os 

mais diversos públicos desde idosos a crianças, mas sua grande maioria é o publico 

jovem de 15 a 45 anos. Há um bom nível de escolaridade, uma vez que a gestão 

municipal tem uma atenção especial pela saúde e educação (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TARAUACÁ, 2019). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Padre Hubert Grossheim 

 

A UBS Padre Hubert Grossheim localiza-se na rua Benjamim Constant, no 

bairro Centro, S/N, na zona urbana do município de Tarauacá-Acre, CEP: 69970-

000. 

É mantida pela prefeitura municipal de Tarauacá, tem estrutura física e 

ambiência consideradas medianas. Também em relação a adaptações para idosos e 

deficientes é considerada mediana, assim como seus equipamentos. 
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A equipe da UBS trabalha sempre para ser resolutiva em relação à condição 

de saúde dos usuários, visando o completo bem-estar e satisfação das 

necessidades dos mesmos. 

 

1.5  A Equipe de Saúde da Família da Unidade de Saúde da Família Padre Hubert 

Grossheim 

A USF Padre Hubert Grossheim possui na composição de sua equipe: uma 

enfermeira; uma técnica de enfermagem; uma médica; um recepcionista responsável 

pelo atendimento inicial e arquivamento de documentos; um digitador; um cirurgião 

dentista; uma técnica em saúde bucal e seis ACS. 

 

1.4  O funcionamento da Unidade de Saúde da Família Padre Hubert 

Grossheim. 

 

Para cumprir 40horas semanais a Unidade de Saúde da Família Padre Hubert 

Grossheim funciona das 7:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 

As atividades da unidade dedicam-se ao atendimento de demanda espontânea 

prevalecendo assim o fluxo da clientela. Assim funciona a maioria das USF do 

município.  

Os encaminhamentos para as especialidades são direcionados para o 

Hospital Regional do Juruá, que é a referência de alta complexidade de serviços de 

saúde, localizado no município de Cruzeiro do Sul. No entanto, o município possui o 

Hospital de Tarauacá para atender casos de urgências e emergências, sendo o 

ponto de atenção secundária.  

 

1.5  O dia a dia da equipe Unidade de Saúde da Família Padre Hubert Grossheim. 

 

Às 07:00h se iniciam as atividades USF. Tal início se dá pela pré-consulta, 

onde são feitos os primeiros procedimentos. Após a pré-consulta os pacientes são 

direcionados para o serviço solicitado.  

A Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), através de suas áreas 

técnicas vez ou outra comparecem ao município para realizar assessorias técnicas, 

realizando capacitações sobre as temáticas de responsabilidade de cada área 

técnica. 
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A partir das consultas marcadas como consulta agendada para cuidado 

continuado/programado, principalmente a pacientes com condições crônicas, passa-

se a realizar as visitas domiciliares, assim como àqueles pacientes que receberam 

alta hospitalar e necessitam de cuidados, além da demanda trazida pelos ACS. No 

momento a equipe acompanha um grupo de tabagismo. 

 

 
1.6  Estimativa rápida: problemas de saúde do território da comunidade (primeiro 

passo) 

 
A partir do diagnostico realizado pelo método da estimativa rápida foram 

identificados os principais e citados e  a falta de humanização na USF Padre Hubert 

Grossheim foi um dos problema relevantes. Vale ressaltar que, os problemas citados 

abaixo influenciam na falta de humanização tanto individualmente como agrupados.  

1. Infraestrutura do ambiente inadequada.  

2. Despreparo dos profissionais para acolher os usuários; 

3. Déficit de cuidado realizado com empatia, atenção e acolhimento integral; 

4. Comunicação ineficiente; 

5. Indiferença no tratamento dos pacientes. 

 
 

1.7 Priorização dos problemas – a seleção do problema para o projeto de 

intervenção (segundo passo) 

 

Foram selecionados os problemas de acordo com sua importância e urgência, 

assim como a capacidade de enfrentamento do referido problema. Estes problemas 

estão descritos no quadro 1. 
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Quadro 1 - Classificação de prioridades para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita à Equipe de Saúde da Unidade Básica de 

Saúde Padre Hubert Grossheim, município de Tarauacá, Estado do Acre. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

*Alta, média ou baixa 
** Distribuir 30 pontos entre os problemas identificados 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenar considerando os três itens 
 

Problemas  Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

.Infraestrutura do 

ambiente 

inadequado 

 

Alta 7 Fora 5 

Despreparo dos 

profissionais para  

acolher os 

usuários  

Alta 7 Parcial 1 

Déficit de cuidado 

realizado com 

empatia, atenção e 

acolhimento integral 

Alta. 5 Parcial 4 

Comunicação 

ineficiente 
Alta 6 Parcial 2 

.Indiferença no 

tratamento dos 

pacientes. 

Alta 5 Parcial 3 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 [...] humanizar é garantir à palavra a sua dignidade ética, em outros termos, o 

sofrimento, a dor e prazer expressos pelos sujeitos em palavras necessitam 

ser reconhecidas pelo outro (MS, 2000a apud DESLANDES, 2004, p. 11).  

De acordo com Oliveira, Collet e Vieira (2006), em muitos locais faltam 

condições ideais para atendimento humanizado, levando a uma baixa resolubilidade 

dos problemas de saúde. As relações podem se dar de forma desrespeitosa, 

impessoal e agressiva, piorando uma situação já precária. 

Explora-se esse tema pelo fato de ser possível observar cotidianamente 

práticas assistenciais que não condizem com uma assistência humanizada. A 

Equipe da USF Padre Hubert Grossheim se enquadra neste cenário. Tal fato 

influencia no bem-estar e na condição de saúde dos pacientes.  

A relevância da questão se dá pelo fato deste tema estar enquadrado dentro 

de uma política nacional, porém quase sempre desrespeitada. Todos os 

profissionais devem ser sensíveis e capacitados para a assistência humanizada. A 

partir disso, justifica-se a relevância da elaboração desse trabalho. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Propor um projeto de intervenção para melhoria da humanização da 

assistência na unidade de saúde da família Padre Hubert Grossheim, Tarauacá, 

Acre. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Pesquisar na literatura informações relevantes sobre humanização da assistência 

à saúde. 

 

Propor formas para melhoria do comportamento dos profissionais. 

 

Sensibilizar profissionais sobre a importância da assistência humanizada. 
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4   METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado o Planejamento Estratégico 

Situacional, a fim de realizar o diagnóstico situacional e elaborar do plano de ação 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). Realizaram-se procedimentos metodológicos 

que abrangem algumas etapas para a elaboração deste trabalho: 1. Realização de 

um diagnóstico situacional; 2. Revisão de literatura e 3. Desenvolvimento de um 

plano de ação.  

O diagnóstico situacional foi realizado e fundamentado por observações in 

loco na USF e através dos dados disponibilizados no Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), referentes à USF Padre Hubert Grossheim.  

Logo se identificaram os principais problemas de saúde da área de 

abrangência, priorizando segundo sua importância e a capacidade de 

enfrentamento, sendo escolhido os mais relevantes e, em seguida, abordando 

problemas que condicionam a falta de humanização. Para isso foi realizada uma 

revisão da literatura na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), para se ter 

mais informações sobre o tema. 

Para a definição das palavras-chave foi consultado os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e selecionado os seguintes: estratégia saúde da família, 

humanização e  promoção da saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

A concepção de uma saúde como direito fundamental e universal do ser 

humano e que atribui ao Estado o dever de prover as condições dignas necessárias 

ao seu pleno exercício, corresponde a uma visão de mundo que tutela os valores de 

cidadania e solidariedade e exige que, para sua realização e efetivação, 

transformações importantes ocorram no nível cultural, político, jurídico e institucional.  

(PUSCH, 2010). 

O tema da dignidade da pessoa humana tem servido de fundamento para 

muitas inovações no discurso teórico e prático dos direitos fundamentais. É 

responsável, inclusive, por impactantes mudanças de perspectiva do discurso 

jurídico brasileiro sobre direitos fundamentais (SARLET, 2008).  

A dignidade da pessoa humana tem fundamentado muitas inovações no 

discurso teórico e prático dos direitos fundamentais, sendo inclusive, responsável 

por impactantes mudanças de perspectiva do discurso jurídico brasileiro sobre 

direitos fundamentais, e tem inspirado inovações teóricas em várias áreas inclusive 

na área de saúde (SATLET, 2008 apud MEZZAROBA; STRAPAZZON, 2012). 

A saúde, como um direito humano fundamental, passou a ser recomendada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial da Saúde após 

a II Guerra Mundial. Essa guerra trouxe consequências gravíssimas à saúde, desde 

a morte de milhões de pessoas até lesões de milhões dessas, tais como: 

traumatismos, deficiência visual, surdez, deficiência física, psicológica etc. Assim, 

pensar em um programa de reabilitação dos sobreviventes se tornou uma política 

pública necessária (NASCIMENTO, 2018).  

 

Em meados de 1946, a ONU proclamou sua constituição, 
mencionando em nível internacional, pela primeira vez, a saúde 
como direito humano, corroborado posteriormente a partir da 
proclamação da Declaração dos Direitos Humanos em 1948 

(NYGREN-KRUG, 2004 apud GOULART; CHIARI, 2010, p. 256).  
 

No Brasil, têm-se notícias de diversos questionamentos e discussões 

voltadas para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros, 

desde a década de setenta e, por consequência, do acesso aos serviços de atenção 

à saúde e aos direitos do paciente. Foi a partir da promulgação da Constituição de 
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1988, que a saúde passou a ser reconhecida como um bem ao qual todo cidadão 

tem direito (GOULART; CHIARI, 2010). 

Ao refletir sobre uma proposta de intervenção para melhoria da humanização 

da assistência na saúde, faz-se necessário uma breve abordagem sobre a 

historicidade do Sistema Único de Saúde, universal, público, participativo, 

descentralizado e integral, que já nasce em um contexto ideológico humanitário, na 

Constituição de 1988 (PAIM, 2013). 

A Constituição de 1988 trouxe, no seu ordenamento, a corporificação da 

concepção de saúde como um direito fundamental e universal do ser humano, no 

título da Ordem Social e em especial no capítulo da Seguridade Social. Nessa 

perspectiva, no seu artigo 6, reconhece a saúde como direito social e, no seu artigo 

196, reconhece a saúde como um direito de todos e deve do Estado na sua 

promoção por meio de políticas sociais e econômica que visem o bem-estar de todos 

e de todas (BRASIL, 1988). 

Ressalta-se que até 1988, a saúde não era um direito fundamental e coletivo 

e era tratada nos textos constitucionais anteriores como mais um serviço público. 

Assim, não era tutelada uma saúde para a coletividade, a assistência médica era 

voltada para um benefício previdenciário, em que tinham direito apenas os 

trabalhadores que contribuíam para a Previdência Social (PAIM, 2013).  

É correto afirmar que a Constituição de 1988 reconhece tutela e envolve 

todas as pessoas no processo de valorização dos direitos humanos. A efetivação 

desses princípios depende do engajamento pessoal de todos para a estruturação de 

uma cultura humanitária, de solidariedade e empatia, impossível de ser alcançada 

sem o respeito aos direitos humanos. 

A humanização se insere na dimensão da legitimação da essência do ser 

humano, o respeito à individualidade, à identidade e à diferença, considerando que 

os sujeitos se reconhecem e se constroem por uma identidade social e uma 

identidade singular, centrada no “eu” e no “outro” (CORREIA, 2017).  

É por meio do contato com o outro que o homem transforma a si próprio, se 

humaniza, afeta e é afetado pelo mundo e assume a condição de ser protagonista, 

porque já não se satisfaz em assistir, mas quer participar, partilhar, construir tanto 

para si como para o outro. Nas palavras de Pusch (2010, p. 211):  
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[...] A humanização vista a partir da integralidade do sujeito gera 
vínculo afetivo, reflexão intra e interpessoal que se transformam em 
ações, tais como desenvolvimento de laços afetivos os quais tornam 
as pessoas e as situações preciosas e portadoras de valores éticos. 

 

Tratando-se da atenção em saúde, humanizar significa também a efetivação 

na qualidade dos cuidados por meio de serviços públicos disponíveis aos cidadãos, 

associado a domínios tecnológicos (equipamentos, processos e comunicação) e no 

relacionamento interpessoal (ANDRADE; GONDIM, 2014). 

Andrade e Gondim (2014), em uma pesquisa sobre cuidado humanizado na 

atenção primária à saúde, realizada em Fortaleza, CE, demonstram que o cuidado 

humanizado e a satisfação do usuário afetaram significantemente os resultados 

atrelados ao vínculo de acolhimento dos funcionários e dos profissionais de saúde.  

O processo de humanização na saúde perpassa pelo reconhecimento de um 

esforço dos sujeitos da área na produção de ações que valorizem os direitos sociais, 

que dependem de decisões políticas e são ações coletivas e individuais, pois são 

expressos em termos absolutos a individualização do atendimento dos pacientes. A 

dimensão da subjetividade, responsabilidade, autonomia e saber-profissional, são 

próprias do sujeito, e necessárias para estratégias de atenção à saúde, 

ultrapassando fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber-

poder que se ocupam da produção da saúde (GOULART; CHIARI, 2010). 

Faz-se necessário abordar as características do ambiente, que muitas vezes 

é insalubre, turnos longos, plantões, baixos salários, contato muito próximo com os 

pacientes, mobilizando conflitos, tudo isso reforça a complexidade de harmonizar o 

acolhimento aos pacientes (SILVEIRA et al., 2009). Esta é realidade de muitas 

unidades Básicas de Saúde, onde os espaços são insuficientes, são improvisados e 

inadequados, afetando negativamente desde a receptividade dos usuários até a 

qualidade dos atendimentos, e muitas vezes, impedindo a privacidade e 

individualidade dos procedimentos (LIMA et al., 2014).  

É preciso pensar em um processo para integrar a humanização na área de 

saúde, através de diálogo constante entre os profissionais da saúde, de forma que 

todos estejam em sintonia para acolher o cidadão com qualidade e plena satisfação 

nas unidades de saúde. Acolher significa humanizar, doar-se ao atendimento, 

perceber o outro como um sujeito histórico-cultural, um sujeito singular, social, com 
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uma história, desejos, sonhos, um sujeito de direitos (COUTINHO; BARBIERI; 

SANTOS, 2015).   

O triângulo humanitário de relações (Figura 1), baseado no triângulo 

pedagógico de Figueira, Arruda e Passos (2019), busca fundamentar a ideologia das 

unidades de saúde na busca por maior objetividade para a avaliação da qualidade 

do cuidado a saúde. Os profissionais da saúde precisam se mobilizar para uma 

relação com o saber-humanização, de modo que possam promover um atendimento 

mais humanizado e comprometido com a defesa da vida, fortalecendo o processo de 

pactuação democrática e coletiva (LIMA et al., 2014). 

 

Figura 1: Triângulo humanitário: processo integrador entre a humanização, saúde e   

profissionais.                

 

 

   Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Os profissionais de saúde possuem importante papel nas relações com os 

usuários, independente de cor, raça, religião, sexualidade e qualquer estigma social, 

pois se acredita que, através de uma relação afetiva e empática, haja uma 

assistência humanizada e um comprometimento com o cuidado personalizado, 

garantindo o seu equilíbrio físico e emocional (LIMA et al., 2014).  

Pensar nesse processo é voltar-se para o acolhimento primário à saúde como 

o alicerce que determina o trabalho dos demais níveis de atenção à saúde, uma vez 

que, a atenção organiza e racionaliza o uso de recursos, desde os básicos até os 
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especializados, orientados para a promoção, a manutenção e a melhora da saúde 

(COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015).   

Vale destacar que no Brasil, a expressão “Atenção Primaria à Saúde (APS)” é 

associada a “Atenção Básica (AB)”, e para além da utilização dos termos, o fato é 

que ambos se referem a um processo inclusivo aos mais variados espaços físicos e 

simbólicos, acessibilidade, atenção abrangente e integral, resolutividade e 

protagonismo na gestão do cuidado (COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015).   

Adentrando na historicidade do modelo utilizado no Brasil, orientado na APS, 

sublinha-se a Estratégia Saúde da Família (ESF), que teve seus primeiros 

planejamentos em 1994, como uma ferramenta de extensão da cobertura social. 

Hoje é considerado como um eixo estratégico reorganizado do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015).   

Menezes e Santos (2017, p. 788) explicam que um “SUS humanizado é 

aquele que reconhece o outro como legítimo cidadão de direitos, com a valorização 

dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde, não somente o usuário”, 

antes de ser um usuário, há o reconhecimento de um sujeito. Para os autores, 

“Ademais, o usuário como objeto e objetivo central do cuidado só pode ter seu 

direito ao acolhimento contemplado se os agentes que devem promover tal 

acolhimento estiverem também acolhidos em suas necessidades”. 

O Ministério da Saúde vem elaborando novas propostas de estruturação da 

atenção primária, como por exemplo, a Política Nacional de Humanização (PNH) - 

HumanizaSUS, que atua na orientação étnica, clínicas e políticas, em determinados 

arranjos de trabalho. O acolhimento é a base ideológica dessa estratégia de política 

governamental (COUTINHO; BARBIERI; SANTOS, 2015).   

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi planejada e desenvolvida em 

2003 pelo Ministério da Saúde e tem como objetivos centrais: atender os desafios 

atuais pela sociedade brasileira quanto à qualidade e à dignidade da pessoa 

humana no cuidado em saúde; reestruturar iniciativas de humanização do SUS e 

enfrentar as demandas no campo da organização e da gestão do trabalho em saúde 

(PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 2010).  

A política de humanização se alimenta e reinveste na tradição do SUS, 

ampliando a percepção de saúde para além de uma assistência esvaziada, mas 

fundamentada em um novo contexto de fazer política pautada na inclusão dos 

sujeitos, movimentos sociais, na diversidade e diferença. 
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  Pasche, Passos e Hennington (2010) reforçam que a PNH não inaugura o 

tema da humanização no sistema de saúde brasileiro, porém muda seu sentido e 

estratégias, isto é, há mudanças de ações e posturas frente ao objeto humanização 

da saúde, com a finalidade de construir e ativar espaços coletivos e espaços 

públicos para a análise da experiência singular de ser trabalhador da saúde.  

É possível perceber, por meio de um deslocamento diacrônico, que a temática 

humanização deixou evidências no Ministério da Saúde ao longo do seu contexto 

histórico em relação à tentativa de firmar mudanças nas relações e processos de 

atendimento (MARTINS, 2015). 

A PNH ganhou força pelas vias da formação e das experimentações 

internacionais. Há a constatação de que é imprescindível transformar a práxis 

predominante nas instituições de ensino superior, de modo a formar os futuros 

profissionais de saúde para uma perspectiva ideológica humanista e humanitária 

(MARTINS, 2015).  

Existe uma relação íntima entre o ensino dos profissionais da área da saúde e 

sua atuação profissional. Deste modo, necessita-se oferecer formação acadêmica 

especializada em diferentes áreas de atuação para a implementação de uma política 

pautada em ações humanitárias (CARREIRA, 2016). 

Afirma Carreira (2016, p. 30): 
 

As ações de humanização se tornaram prioritárias para a instituição 
como um todo. Com a consolidação do programa, as famílias 
atendidas pelo sistema público de saúde são acolhidas no hospital 
com direitos e deveres. A sua permanência tem o suporte não só 
psicológico e emocional, como também de infraestrutura básica para 
atender as principais necessidades, como materiais de higiene e 
para o descanso, poltronas reclináveis ao lado dos leitos, quatro 
refeições diárias gratuitas, participação nas atividades de educação e 
cultura. 

 
A narrativa desenvolvida até aqui não é linear e única, trata-se de uma busca 

para a compreensão da construção do processo humanizador na rede pública de 

saúde. A PNH fez uma inclinação no interior das demais políticas de saúde, 

tencionando à integralidade das práticas e buscando superar a fragmentação do 

relacionamento com o paciente, ao primar pela indivisibilidade entre a atenção e a 

gestão, gerar desvios nos modos tradicionais de fazer políticas, nos programas 

verticais e uniformes da gestão federal que ainda hoje orientam as ações em todo o 

país (MARTINS, 2015). 
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Para Lima et al. (2014) um atendimento humanizado como política pública se 

alinha a duas dimensões específicas: a primeira ligada ao desempenho técnico, 

voltado para o conhecimento médico e a segunda relacionada com o paciente, 

reconhecendo-o como sujeitos de uma história de vida. É nessa linha que a 

Organização Mundial da Saúde atua e orienta que além de promover e mantar a 

saúde dos sujeitos, deve-se tratá-los com dignidade, fomentar sua participação nas 

decisões, incentivar a comunicação entre profissional de saúde e usuário e garantir a 

proteção de seus dados pessoais e sensíveis1. 

De acordo com Cardoso et al., 2009 apud Coutinho, Barbieri e Santos (2015, 

p. 515) “o acolhimento facilita, dinamiza e organiza o trabalho de forma a auxiliar os 

profissionais a atingirem as metas dos programas, a melhorarem o trabalho e 

executarem um bom atendimento [...]”. Nesse viés, o acolhimento é uma política 

humanitária fundamental para a sustentação de um modelo assistencial proposto 

pelo SUS, e ao mesmo tempo, pensar nesse acolhimento em um país com 

dimensão continental se torna um grande desafio. 

Desafio que se mostrou evidente na atualidade, diante do enfrentamento da 

pandemia da Covid-19, uma vez que, estruturar um robusto sistema de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) não é tarefa trivial em território brasileiro, mas a 

persistência constante por melhorias pela União é o um dever constitucional (SARTI 

et al., 2020). 

O governo brasileiro apresenta um dos mais amplos sistemas de saúde 

universal do mundo, respaldado em uma extensa rede de APS, porém apresenta 

problemas crônicos de financiamento, gestão, provisão de profissionais e 

estruturação dos serviços. E mesmo com esses problemas históricos, ainda 

podemos afirmar que a APS tem alcançado resultados positivos, se pensarmos 

também nas variáveis já apresentadas como entraves para um atendimento mais 

humanitário e efetivo. Conquanto, existem evidências que demonstram influência 

significativa na redução de mortalidade e desigualdades em saúde por parte do 

                                            
1 O artigo 5, inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados define os dados pessoais como toda e 

qualquer informação referente a pessoa tida por natural que possa ser identificada ou identificável, 
como Nome RG, CPF, número de telefone, e-mail ou endereço. Já os dados sensíveis, são aqueles 
determinados como dados pessoais que merecem maior proteção, como origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico 
ou político, etc. (BRASL, 2018). 
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APS, o que tende a ser potencializado se houver investimentos na combinação com 

políticas de transferência de renda e proteção social (SARTI et al., 2020). 

Para Sarti et al. (2020) a APS deve ser considerada uma importante 

ferramenta para enfrentar situações emergenciais, tais quais as epidemias de 

Dengue, Zika, Febre Amarela, Chikungunya e, também agora, a Covid-19. Os 

autores afirmam: 

Apostar naquilo que é a alma da atenção primária, como o 
conhecimento do território, o acesso, o vínculo entre o usuário e a 
equipe de saúde, a integralidade da assistência, o monitoramento 
das famílias vulneráveis e o acompanhamento aos casos suspeitos e 
leve, é estratégia fundamental tanto para a contenção da pandemia, 
quanto para o não agravamento das pessoas com a Covid-19 . À 
APS caberá também abordar problemas oriundos do isolamento 
social prolongado e da precarização da vida social e econômica, 
como transtornos mentais, violência doméstica, alcoolismo e 
agudização ou desenvolvimento de agravos crônicos, cujas 
consequências são de difícil previsão, exigindo cuidados integrados 
longitudinais. Tudo isso soma-se ao conjunto de problemas já 
vivenciados pelas pessoas e que se apresentam no cotidiano dos 
serviços (SARTI et al., 2020, p. 2). 

 

Percebe-se a necessidade de um atendimento seguro, de qualidade, 

humanitário, que reconheça os pacientes como sujeitos, que reconhece a 

importância da afetividade no atendimento, naquilo que pode afetar positivamente e 

negativamente os pacientes. Por isso a necessidade de uma política pública que 

valorize o SUS; políticas que vão na direção contrária à PEC 241, que congela, por 

duas décadas, os investimentos em saúde e educação, afetando diretamente os 

mais pobres que dependem do sistema público de saúde e educação; que o governo 

Federal reconheça o Ministério da Saúde como um alicerce importante na promoção 

da vida, haja vista que diante da pandemia da Covid-19, o governo brasileiro está há 

66 dias (na data de 20 de julho de 2020) com um ministro interino, já que sua função 

é: 

[...] dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da 
população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças 
endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, 
assim, mais qualidade de vida ao brasileiro (BRASIL, 2020) 
 

Essa função só será cumprida, se o governo estiver comprometido com um 

planejamento efetivo que valorize a vida de todos. 

Diante do que foi apresentado, projeta-se uma melhoria no atendimento nas 

unidades básicas de saúde, com base em uma “relação amistosa entre todos os 
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envolvidos, de respeito, cordialidade e, principalmente, em que a escuta dos 

anseios, desejos, demandas e sentimentos do paciente e de seus familiares seja 

possível”, e que o diálogo permanente seja a regra, de modo que possa contribuir 

para a resolutividade das ações de educação, promoção da saúde e para 

desenvolvimento da sociedade na qual estamos inseridos (GOULART; CHIARI, 

2010, p. 266).  

Portanto, a ideologia de práticas de saúde humanizada, comprometida 

socialmente e com a promoção de condições de trabalho oferecidas aos 

profissionais de saúde depende da capacidade de comunicação e relações, pois as 

coisas do mundo só se tornam humanas quando passam pelo diálogo com os 

outros, quando se reconhece o outro como parte fundamental para a construção da 

individualidade. Humanizar é investir na viabilização de relações e interações, é se 

colocar no lugar do outro e abrir espaço para ele. Conhecer e compreender o outro 

são fundamentais no estabelecimento de metas conjuntas que possam propiciar o 

bem-estar recíproco entre pacientes e profissionais da saúde. É com base nesses 

ideais que esta pesquisa desenvolveu um projeto de ação em prol da assistência de 

humanização na unidade de saúde da família padre Hubert Grossheim no município 

de Tarauacá no Acre.  
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6   PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “melhoria na humanização da 

assistência na USF Padre Hubert Grossheim, Tarauacá, Acre”, para o qual se 

registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus 

nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA; CAMPOS;  SANTOS,  2018).  

 

6.1   Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

O problema é a falta de condições técnicas na USF padre Hubert Grossheim, 

seja de capacitação, seja de materiais, resultando no atendimento ruim e sua baixa 

resolubilidade. Essa falta também induz à desumanização entre profissionais e 

usuários que se relacionam de forma desrespeitosa, impessoal piorando uma 

situação que já é precária.  

 
 

6.2   Explicação do problema selecionado  
 
 

A humanização da assistência à saúde primária atualmente está em foco 

devido sua relevância. Abordar essa temática e as estratégias para sua melhoria é 

sumamente importante, pois humanização influencia na qualidade da assistência, 

interferindo na condição de saúde do paciente, além de criar um laço entre 

profissional e paciente.  

Rotineiramente observa-se a incapacidade dos profissionais de agir de forma 

humanizada, tendo como marca a impessoalidade e o distanciamento, não 

chamando o paciente pelo nome, usando termos técnicos que o paciente não sabe o 

que significa, dificultando o entendimento da sua condição de saúde e das 

orientações que deve seguir. Vale ressaltar que as condições de trabalho, com 

profissionais sobrecarregados e a estrutura física inadequada contribuem 

diretamente para a não existência de humanização da assistência na USF Padre 

Hubert Grossheim. 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010
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6.3   Seleção dos nós críticos (quinto passo) 
 

Identificaram-se após observar o comportamento dos profissionais na rotina 

da USF Padre Hubert Grossheim algumas condutas que dificultam que a assistência 

prestada seja humanizada. Porém, esse fato pode ser evitado ou pelo menos 

minimizado. A seguir, foram destacados os “nós críticos” identificados pela equipe: 

1. Despreparo dos profissionais; 

2. Comunicação ineficiente 
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6.4   Desenho das operações  
 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Quadro 2 – Desenho das operações (6° passo) e a viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o nó crítico 1 relacionado ao problema: “despreparo dos profissionais” na população 

sob responsabilidade da Equipe de Saúde de família Padre Hubert Grossmheim, do 

município Tarauacá, estado do Acre. 

 

Nó crítico 1 Despreparo dos profissionais 

6° Passo: 

Operação  

Capacitar os profissionais para prestar uma assistência 

humanizada. 

 

6° Passo: 

Projeto 

Humanizando a equipe de saúde 

 

6º Passo: 

Resultados 

esperados 

Mudança de comportamento e profissionais capacitados para 

prestar uma assistência humanizada. 

Melhora no atendimento aos pacientes, na qualidade e na resposta 

aos tratamentos realizados. 

6º Passo: 

Produtos esperados 

Promover treinamentos e cursos motivacionais sobre o tema 

 

6º Passo: 

Recursos 

necessários 

Estrutural: local para as oficinas e atividades educativas; 

Cognitivo: informações para capacitação e sensibilização; 

Financeiro: recurso para confecção de material informativo, se 

necessário; recurso para contratação de profissionais preparados 

para ministrar os cursos. 

Político: ceder local para que as oficinas e atividades educativas 

sejam executadas. 

7º Passo: 

Viabilidade do plano 

Recursos críticos 

Político: ceder local para que as oficinas e atividades educativas 

sejam executadas. 

Financeiro:  recurso para confecção de material informativo, se 

necessário; recurso para contratação de profissionais preparados 

para ministrar os cursos. 

8º Passo: 

Controle dos 

recursos críticos/ 

Ações estratégicas 

Ator que Controla: EFS e Secretaria Municipal de Saúde  

Motivação: Favorável  

Sensibilização de gestores e profissionais. Capacitar o maior 

número de profissionais possível. 

9º Passo: 

Acompanhamento 

do plano -  

Responsável (eis) e 

Prazo 

Dois meses para o início das oficinas e atividades educativas. 

Equipe da UFS Padre Hubert Grossheim 

10º Passo: 

Gestão do plano: 

Monitoramento e 

avaliação das ações 

Verificar mensalmente a qualidade da assistência do ponto de vista 

da humanização. 
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Fonte: Autoria própria (2019). 

Quadro 3 – Desenho das operações (6° passo) e a viabilidade e gestão (7º a 10º passo) 

sobre o nó crítico 2 relacionado ao problema: “comunicação ineficiente” na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde de família Padre Hubert Grossmheim, do município 

Tarauacá, estado do Acre. 

 

Nó crítico 2 Comunicação ineficiente 

6° Passo: 

Operação  
Melhorar a comunicação interna na USF  

6° Passo: 

Projeto 

Comunicação é entendimento 

 

6º Passo: 

Resultados 

esperados 

Profissionais se comunicando de forma aberta, clara e verdadeira 

6º Passo: 

Produtos esperados 

Palestras mensais durante 6 meses, sobre comunicação 

humanizada para os profissionais (membros da equipe saúde da 

família). 

Reuniões motivacionais da equipe a cada 15 dias. 

6º Passo: 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Local para as palestras 

Cognitivo: Informações para sensibilização 

Financeiro: recursos financeiros para materiais utilizados  

Político: Não há necessidade 

7º Passo:  

Viabilidade do plano 

Recursos críticos 

Financeiro: recursos financeiros para materiais utilizados 

Político: Não há necessidade 

8º Passo: 

Controle dos 

recursos críticos/ 

Ações estratégicas 

Ator que Controla: ESF e Secretário Municipal de Saúde 

Motivação: Favorável 

Ações estratégicas:  Sensibilização de gestores e profissionais 

 

9º Passo: 

Acompanhamento do 

plano - Responsável 

(eis) e Prazo 

Prazo: Dois meses para o início das atividades 

Responsáveis: Coordenação da Atenção Básica e Coordenação da 

USF Padre Padre Hubert Grossheim. 

10º Passo: 

Gestão do plano: 

Monitoramento e 

avaliação das ações 

Realizar pesquisas de satisfação com os profissionais e pacientes.  

Os ACSs terão papel importante na avaliação dos pacientes, uma 

vez que têm um contato direto com estes. 

Após a implementação do projeto, o monitoramento será semanal. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os nós críticos especificados neste trabalho podem ser solucionados com a 

utilização das ações e estratégias propostas no mesmo. Sensibilizar os profissionais 

da importância de prestar uma assistência humanizada aos pacientes é essencial, 

assim como capacitá-los para o processo. Só assim se fortalecerá o vínculo dos 

pacientes com a equipe, tornando-os parceiros do cuidado. 

Os gestores também fazem parte do processo, visto que a sobrecarga de 

trabalho, a estrutura física e as condições de trabalho contribuem diretamente para 

que a assistência não seja humanizada, pois desmotiva os mesmos na realização de 

suas atribuições diárias.  

Espera-se aprimorar as relações dos profissionais entre si, entre usuários e 

profissionais, oferecendo assim uma assistência humanizada em todo contexto, com 

profissionais sensíveis e participes do processo e consequentemente, pacientes 

satisfeitos, com melhoria da qualidade e eficácia dos serviços prestados pela equipe. 
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