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Humanização

a) na Atenção Básica (PSF), compatibilizando o atendimento entre a
demanda programada e a não-programada e desenvolvendo
atividades de acolhimento na comunidade como rodas de conversas
de quarteirão, terapia comunitária, grupos de convivência (artesanato,
caminhada), entre outros;

b) com Classificação de Risco nas Unidades de Urgência;

- Protocolos de classificação de risco
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c) nas Unidades de Atenção Especializada, flexibilizando a agenda de
modo a garantir prioridade para pacientes que necessitem de
agilidade diagnóstica, terapêutica, e também atendimento às
intercorrências, de menor gravidade, dos pacientes em seguimento;

d) nas Centrais de Regulação de Serviços de Apoio Diagnóstico e
Terapêutico (SADT), objetivando garantir prioridade para os que
necessitam de agilidade diagnóstica, terapêutica.
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• Adequar a ambiência das unidades, para garantir confortabilidade,

condição adequada e de biossegurança no trabalho, espaços para

encontros e trocas. Garantir espaços de conversa entre a rede

familiar/social do usuário com a equipe, principalmente em áreas de

atendimento a pacientes críticos, como nos prontos-socorros, nos

centros cirúrgicos, nas salas de procedimentos, nas UTIs e nas

enfermarias.
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• Desenvolver a implantação do acolhimento com a participação dos

trabalhadores da unidade e dos usuários, com múltiplos espaços de

discussão e pactuação dessa inovação no processo de trabalho,

mediante reuniões internas da equipe, reuniões com usuários nas

salas de espera, informação à comunidade e, principalmente, com o

estabelecimento de rotinas de encontros, para avaliar e adequar a

implementação, considerando-se a carga horária e a escala da equipe.
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• Promover a ampliação do debate, o aprofundamento teórico
metodológico e a troca de experiências mediante eventos estaduais,
regionais e municipais sobre o tema, envolvendo gestores,
representantes de trabalha-dores, usuários e instituições formadoras.

• Explicitar e discutir a proposta com a população e os atores políticos,
de forma a ampliar a escuta para os pontos assinalados e as críticas ao
processo de inovação. Desenvolver campanha de comunicação social
acerca do significado e da importância do acolhimento como
estratégia de qualificação da atenção no SUS, de garantia de direitos
dos usuários e da utilização adequada e das responsabilidades das
unidades de saúde do SUS.
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Algumas maneiras de fazer

• Montagem de grupos multiprofissionais para mapeamento do fluxo do
usuário na unidade.

• Levantamento e análise, pelos próprios profissionais de saúde, dos
modos de organização do serviço e dos principais problemas
enfrentados.

• Construção de rodas de conversas objetivando a coletivização da
análise e a produção de estratégias conjuntas para enfrentamento dos
problemas.

• No adensamento do processo, ir ampliando as rodas para participação
de diferentes setores da unidade.
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• Montagem de uma planilha de passos com dificuldades, tentativas que
fracassaram e avanços.

• Identificar profissionais sensibilizados para a proposta.

• Construção coletiva dos passos no processo de pactuação interna e
externa.

• Articulação com a rede de saúde para pactuação dos encaminha-
mentos e acompanhamento da atenção.

• Assinalamento constante da indissociabilidade entre a atenção e a
gestão (modos de produzir saúde dos modos de gerir essa produção).


