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Humanização

Parâmetros para acompanhamento da implementação

 Na Atenção Básica

- Elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos para

usuários e sua rede social, considerando as políticas

intersetoriais e as necessidades de saúde;

- Incentivo às práticas promocionais da saúde;

- Formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a

otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de

riscos e a efetivação do acesso aos demais níveis do sistema.
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 Na Urgência e Emergência, nos Pronto-Socorros, Pronto-

Atendimentos, Assistência Pré-Hospitalar e outros:

- Demanda acolhida através de critérios de avaliação de risco,

garantido o acesso referenciado aos demais níveis de

assistência;

- Garantida a referência e contra-referência, resolução da

urgência e emergência, provido o acesso à estrutura hospitalar

e a transferência segura conforme a necessidade dos usuários;

- Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de

intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do

sujeito.
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 Na Atenção Especializada:

- Garantia de agenda extraordinária em função da análise de risco

e das necessidades do usuário;

- Critérios de acesso: identificados de forma pública, incluídos na

rede assistencial, efetivação protocolos de referência e

contrareferência;

- Otimização do atendimento ao usuário, articulando a agenda

multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que

impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação;
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- Definição de protocolos clínicos, garantindo a eliminação de

intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do

sujeito.

 Na Atenção Hospitalar

Parâmetros para o Nível B

- Existência de Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) com

plano de trabalho definido;

- Garantia de visita aberta, através da presença do acompanhante

e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade

hospitalar e peculiaridades das necessidades do acompanhante;
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- Mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários;

- Mecanismos de escuta para a população e trabalhadores;

- Equipe multiprofissional (minimamente com médico e

enfermeiro) de atenção à saúde para seguimento dos pacientes

internados e com horário pactuado para atendimento à família

e/ou sua rede social;

- Existência de mecanismos de desospitalização, visando

alternativas às práticas hospitalares como as de cuidados

domiciliares; - Garantia de continuidade de assistência com

sistema de referência e contra-referência.
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Parâmetros para o Nível A

- Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de

trabalho implantado;

- Garantia de visita aberta, através da presença do

acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de

cada unidade hospitalar e peculiaridades das necessidades do

acompanhante;

- Ouvidoria funcionando;

- Equipe multiprofissional (minimamente com médico e

enfermeiro) de atenção à saúde para seguimento dos pacientes

internados e com horário pactuado para atendimento à família

e/ou sua rede social;
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- Existência de mecanismos de desospitalização, visando

alternativas às práticas hospitalares como as de cuidados

domiciliares;

- Garantia de continuidade de assistência com sistema de

referência e contra-referência;

- Conselho Gestor Local, com funcionamento adequado;

- Existência de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de

acesso (Pronto Atendimento, Pronto Socorro, Ambulatório,

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapia);

- Plano de educação permanente para trabalhadores com temas

de humanização, em implementação.
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Implantação e funcionamento da PNH
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Rede HumanizaSUS

Um portal colaborativo para produção e difusão de informações

em humanização da saúde entre gestores e trabalhadores da

saúde, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes

áreas.

Todos com um interesse comum: conhecer melhor, ampliar e

colocar na roda de conversa virtual o tema da humanização.
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A Rede HumanizaSUS abre espaço para o protagonismo de

seus participantes possibilitando o compartilhamento das

vivências, desafios, atualidades e uma série de formas de

conhecimento produzido em humanização por meio de textos,

vídeos e fotos que constroem a história da PNH.


