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Minha mãe me deu ao mundo de maneira singular me 

dizendo a sentença:

pra eu sempre pedir licença, 

mas nunca deixar de entrar.

Caetano Veloso

Imagem: Carolina Alcantara
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1990
•Fragilidade na relação usuário-trabalhador de saúde;

•Dificuldade da concretização da integralidade da
assistência.

1990
•Fragilidade na relação usuário-trabalhador de saúde;

•Dificuldade da concretização da integralidade da
assistência.

1990
•Fragilidade na relação usuário-trabalhador de saúde;

•Dificuldade da concretização da integralidade da
assistência.

2000
•11a Conferência Nacional de Saúde – “Efetivando o

SUS – acesso, qualidade e humanização na atenção
à saúde com controle social”.

2003 •Instituída a Política Nacional de Humanização.



HUMANIZAÇÃO
VALOR 
ÉTICO

Se estabelece na 
interação 

da relações sociais 



Ao enfrentar e lidar com RELAÇÕES de PODER, 

TRABALHO E AFETO não se trata de 

HUMANIZAR O HUMANO, o foco não está no 

INDIVÍDUO, mas sim nas RELAÇÕES.



A Humanização estabelece caminhos 

da forma produzir cuidado e atenção 

na saúde, quando institui princípios, 

diretrizes e dispositivo.







PROCESSO DE 

TRABALHO EM SAÚDE

Essencialmente coletivo, “é sempre realizado por 

um trabalhador coletivo. Não há trabalhador de 

saúde que dê conta sozinho do mundo das 

necessidades de saúde, o objeto real do “trabalho 

em saúde’” (FRANCO, MEHRY. 2005)





POLÍTICA ESTADUAL DE HUMANIZAÇÃO

DA ATENÇÃO E GESTÃO

Princípios:
✓Transversalidade;

✓Valorização, autonomia e protagonismo dos 

sujeitos;

✓Gestão Democrática e Participativa;

✓Respeito às diversidades e singularidades;

✓Vínculos Solidários.

Diretrizes:
✓Acolhimento;

✓Sistemas de co-gestão;

✓Clínica Ampliada;

✓Defesa dos direitos dos usuários;

✓Comunicação;

✓Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.



Coletivos que compõem a Humanização



Todos podem participar desses grupos: trabalhadores, técnicos,

funcionários, gestores, coordenadores e usuários, ou seja, todos

aqueles que estejam implicados na construção de propostas para

promover as ações humanizadoras que aprimorem a rede de atenção

em saúde, as inter-relações das equipes e a democratização

institucional nas unidades de prestação de serviço ou nos órgãos das

várias instâncias do SUS (BRASIL, 2008).



Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) é um dispositivo criado pela

Política Nacional de Humanização (PNH), que compõe também a

Política Estadual de Humanização, para o Sistema Único de Saúde

(SUS), com o objetivo de intervir na melhoria dos processos de

trabalho e na qualidade da produção de saúde para todos.



O GTH define a periodicidade para as reuniões, organiza prioridades para o

debate, propõe projetos e planos de ação para atingir suas metas.

Algumas atribuições:

Planeja as ações de humanização junto as áreas;

Sistematiza as ações em documentos técnicos;

Monitora e avalia a implementação dos dispositivos e ações de humanização;

Articula e capilariza a PNH e PEH nos serviços ou territórios;

Participa do Fórum Estadual de Humanização.
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CONVITE DE PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE HUMANIZAÇÃO

DGTES.HUMANIZASUS@SAUDE.BA.GOV.BR

Faça parte dessa rede de humanização. Você faz a diferença!



Não existe imparcialidade.

Todos são orientados por uma 

base ideológica.

A questão é: a sua base 

ideológica é inclusiva ou 

excludente?




