
ENFERMAGEM

Profª.  Tatiane da Silva Campos

LEGISLAÇÃO EM SAÚDE

Humanização

Parte 3



Humanização

ACOLHIMENTO

 diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH);

 Acontece em todos os serviços de saúde;

 Todos profissionais de saúde a realizam;

 é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas

queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo

de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução,

com ativação de redes de compartilhamento de saberes.
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ACOLHIMENTO

 Acolher é um compromisso de resposta às necessidades

dos cidadãos que procuram os serviços de saúde.

 Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito

a, agasalhar, receber, atender, admitir.

Dentro da PNH

• ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do

outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores,

suas alegrias, seus modos de viver, sentir e estar na vida;
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• estética porque traz para as relações e os encontros do dia-a-dia

a invenção de estratégias que contribuem para a dignificação da

vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria

humanidade;

• política porque implica o compromisso coletivo de envolver-se

neste “estar com”, potencializando protagonismos e vida nos

diferentes encontros.

 Acolher com a intenção de resolver os problemas de saúde das

pessoas que procuram uma unidade de saúde pressupõe que

todas as pessoas que procuram a unidade, por demanda

espontânea, deverão ser acolhidas por profissional da equipe

técnica.
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 O profissional deve escutar a queixa, os medos e as

expectativas, identificar os riscos e a vulnerabilidade, acolhendo

também a avaliação do próprio usuário, e se responsabilizar

para dar uma resposta ao problema.

• o ato da escuta e a produção de vínculo como ação terapêutica;

• as formas de organização dos serviços de saúde;

• o uso ou não de saberes e afetos, para a melhoria da qualidade

das ações de saúde, e o quanto esses saberes e afetos estão a

favor da vida;

• a humanização das relações em serviço;
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• a adequação da área física e a compatibilização entre a oferta e a

demanda por ações de saúde;

• a governabilidade das equipes locais; e

• os modelos de gestão vigentes na unidade de saúde.

 Acolhimento com classificação de risco

- Ferramenta de organização da "fila de espera“ no serviço de

saúde, para que aqueles usuários que precisam mais sejam

atendidos com prioridade, e não por ordem de chegada.
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- Avaliar os riscos e a vulnerabilidade implica estar atento tanto

ao grau de sofrimento físico quanto psíquico, pois muitas vezes

o usuário que chega andando, sem sinais visíveis de problemas

físicos, mas muito angustiado, pode estar mais necessitado de

atendimento e com maior grau de risco e vulnerabilidade do que

outros pacientes aparentemente mais necessitados.

 E quem precisa mais?

- Os usuários que têm sinais de maior gravidade, aqueles que têm

maior risco de agravamento do seu quadro clínico, maior

sofrimento, maior vulnerabilidade e que estão mais frágeis.
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 E como saber quem precisa mais?

- A classificação de risco é feita por enfermeiros, de acordo com

critérios préestabelecidos em conjunto com os médicos e os

demais profissionais. A classificação de risco

não tem como objetivo definir quem vai ser atendido ou

não, mas define somente a ordem do atendimento.

- Todos são atendidos, mas há atenção ao grau de

sofrimento físico e psíquico dos usuários e agilidade

no atendimento a partir dessa análise.


