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RESUMO 

Este artigo aborda o que vem sendo estudado sobre Plano Nacional de Humanização – 

PNH. Trata-se de um levantamento bibliográfico de artigos que versam sobre 

humanização e saúde pública. O recorte temporal inicia no ano de lançamento da PNH 

(2003) e se estende até o ano de 2017. As bases de dados consultadas foram os sítios da 

Scielo, RAP e ENAP. Procuro destacar as áreas do conhecimento que mais fizeram 

publicações sobre o tema saúde pública e humanização, bem como estabeleço a relação 

entre gestão de pessoas e humanização. Verifiquei poucas publicações na área de gestão 

sobre o tema humanização e a multiplicidade de sentidos e apropriações sobre o que seria 

humanização na saúde.  

Palavras-chaves: Humanização, Gestão, Saúde Pública   

ABSTRACT 

This article discusses what was studied about the National Humanization Plan-NHP. This 

is a bibliographical research of articles on humanization and public health. The databases 

consulted were the sites of Cielo, RAP and ENAP. This research begins at the NPH launch 

year (2013) and extends until the ear 2017. Just as I establish the relationship between 

people management and humanization. I try to show the areas of knowledge that have 

made most publications on public health and humanization. I have seen few publications 

in the area of management on the topic humanization and the multiplicity of meanings 

and appropriation about what humanization in health would be. 
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1. INTRODUÇÃO 

Lançado em 2003, o Plano Nacional de Humanização – PNH  tem como objetivo 

estimular a comunicação entre os diferentes atores da saúde publica sejam eles gestores, 

trabalhadores ou usuários, para que juntos possam coletivamente construir formas de 

enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, os quais, muitas vezes, resultam em 

ações e práticas desumanizadoras. Tais práticas desumanizadoras acabam por inibir a 
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autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos 

usuários no cuidado de si. (PNH, 2013). 

Investir na construção coletiva é o que busca o PNH. Estabelecer links de comunicação 

entre diferentes atores da saúde (profissionais, usuário e gestores), para que, através do 

diálogo, possa acontecer as transformações necessárias ao sistema de saúde.  Desta forma 

humanizar se traduz como incluir e compreender as diferenças nos processos de gestão e 

de cuidado. Cabe ressaltar que tais mudanças são edificadas não por uma pessoa ou grupo 

isolado, mas pela coletividade e de forma compartilhada.  

Todavia, as estruturas administrativas dos postos de saúde e hospitais, de forma 

geral, não oferecem condições a um fluxo de informações entre os atores da saúde 

(técnicos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, pessoal de 

apoio, pacientes, acompanhantes e gestores). Verifica-se extrema verticalização no que 

diz respeito à construção das diretrizes de operação no serviço público de saúde, agravada 

pela grande diferença social e econômica entre os profissionais. Assim, o saber do 

médico, gestores, e demais funcionário de nível superior não chega aos técnicos. Da 

mesma forma, o saber fazer dos técnicos, bem como suas dificuldades cotidianas, e 

possíveis observações que estes podem fazer para criar um melhor ambiente de trabalho 

e desenvolvimento de suas atividades não chegam a ser contemplados pela chefia. No 

intuído de dar resposta a essas questões, o Ministério da Saúde preconiza a 

transversalidade na construção das diretrizes de operação dos espaços de saúde pública. 

Por isso mesmo a Política Nacional de Humanização deve estar presente e inserida na 

totalidade das políticas e programas do SUS. A PNH busca (re) significar as relações de 

trabalho a partir da maximização do contato e comunicação entre os indivíduos e os 

grupos, tirando-os desta forma do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. 

Neste sentido transversalizar é o reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de 

saúde podem e devem dialogar.  

Produzir saúde de forma corresponsável é o objetivo da PNH, onde houver 

atendimento pelo SUS, a humanização deve ser discutida e a transversalidade é o caminho 

para a construção da corresponsabilidade em saúde pública. 

Passados quatorze anos do lançamento da PNH, que indica o caminho da 

transversalidade na construção da saúde pública, cabe uma pergunta fundamental: o que 

vem sendo estudado em termos de humanização na saúde pública? 



2. OBJETIVO 

Este breve trabalho tem como objetivo geral fazer um levantamento bibliográfico 

de artigos que versam sobre humanização e saúde pública. O recorte temporal inicia no 

ano de lançamento da PNH (2003) e se estende até o ano de 2017. Procuro destacar as 

áreas do conhecimento que mais fizeram publicações sobre o tema saúde pública e 

humanização, bem como estabeleço a relação entre gestão de pessoas e humanização.   

  

3. A HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE PUBLICA:  O QUE VEM SENDO 

ESTUDADO? 

Após quatorze anos do lançamento do Plano Nacional de Humanização – PNH é 

possível visualizar alguns estudos que se interessaram em investigar a implantação de 

suas diretrizes. Inicialmente escolhi para coleta de fontes para esta pesquisa o banco de 

dados de instituições ligadas a administração e gestão de pessoas, a saber: o Receptor de 

Administração Pública – RAP, a Escola Nacional de Ordem Pública – ENAP e o 

Conselho Nacional de Administração – CONAD. Todavia, o tema humanização em saúde 

pública não parece despertar o interesse de administradores, a medir pelo número de 

artigos publicados nos bancos de dados das referidas instituições, que no período do 

recorte temporal deste estudo (2003 – 2017), registra-se apenas dois.  

O baixo número de publicações na área da administração cujos descritores 

associavam humanização e gestão pública levaram-me a ampliar o banco de dados, 

recorrendo a plataforma Scielo, onde foram coletados nove artigos sobre o tema. O que 

segue é uma análise destes artigos a partir de seus resumos. Após a análise inicial os que 

abordaram de maneira mais próxima as questões ligadas a administração foram 

analisados com maior atenção.  

Publicado em 2006, o artigo de Sérgio Antônio Martins Carneiro com título Saúde 

do trabalhador público: questão para a gestão de pessoas – a experiência na Prefeitura 

de São Paulo, tem como proposta problematizar questões da relação saúde trabalho no 

serviço público, discutindo questões como perícia médica e as dificuldades encontradas 

por gestores públicos. Por fim, o artigo de Sérgio Carneiro apresenta o projeto da 

prefeitura de São Paulo de saúde do trabalhador público que entre os anos de 2001 e 2004 



contemplou aspectos de humanização no atendimento ao servidor, transparência na 

atividade pericial e promoção a saúde do servidor. 

O artigo de Luciana Leite Lima e Luciano D`Ascenzi, publicado em 2016 com o 

título O papel da burocracia de nível de rua na implementação e (re) formulação da 

Política Nacional de Humanização dos serviços de saúde de Porto Alegre (RS) objetiva 

analisar a implementação na PNH nos postos de saúde do referido estado sob o prisma da 

influência múltipla entre o que estabelece a política pública de humanização e as 

características do espaços e locais onde foi implantado. Os autores verificaram que a 

carência de recursos e o baixo grau de apoio institucional levaram a leituras singulares da 

PNH, criando visões particulares do que seria humanizar, inspiradas pelas estruturas 

normativas e ajustadas às estruturas locais. 

Com o título O Programa de Humanização da Saúde: dilemas entre o relacional 

e o técnico, a antropóloga Jaqueline Ferreira lança olhar sobre os diversos sentidos sobre 

a questão do humanizar, bem como destaca a multiplicidade de pessoas envolvidas no 

processo e como a questão da humanização demanda dos profissionais de saúde a 

conversão de uma dimensão técnica para outra de caráter relacional.   

Humanização: a Essência da Ação Técnica e Ética nas Práticas de Saúde é o 

artigo de Izabel Cristina Rios, nele a autora discute o surgimento da humanização no 

contexto da revisão de valores na sociedade pós-moderna, aprofunda o conceito de 

humanização e apresenta suas principais vertentes. Destaca a autora que humanizar é 

fundamentado na valorização da pessoa humana, e que visa transformar a cultura 

administrativa buscando a construção coletiva nos espaços de saúde pública. O texto de 

Izabel rios discute ainda a dificuldade de implantação das diretrizes da PNH no cotidiano 

da vida institucional e no ensino médico. 

Políticas públicas de humanização: revisão integrativa de literatura é uma 

construção coletiva de seis autores da área da saúde feita com base em publicações no 

Lilacs, Scielo e Capes. O período pesquisado abrange os anos de 2009 a 2012. Com base 

em 27 artigos os autores concluíram que a PNH é um importante marco de referência na 

elaboração de práticas de saúde.  

Gestão dos processos de trabalho e humanização em saúde: reflexões a partir da 

ergologia da autora Élida Azevedo Hannington, publicado em 2007. Neste artigo a autora 

destaca que um dos pontos críticos na implementação da Política Nacional de 



Humanização no âmbito do Sistema Único de Saúde é o pouco estimo à inclusão e 

valorização dos servidores, especialmente os de nível técnico. Hannington percebe o que 

mais é evidente nos ambientes de saúde pública, a extrema verticalidade nas relações 

profissionais e de como tal verticalização dificulta um dos pontos fundamentais da PNH, 

a construção coletiva dos espaços de saúde pública. 

A humanização como dimensão pública das políticas de saúde, de Regina 

Benavides e Eduardo Passos analisa a banalização do termo humanização e da 

fragmentação das práticas no momento da implementação das diretrizes norteadoras da 

PNH. O texto analisa, a partir da ótica focaultiana de poder a relação entre humanização, 

políticas públicas em face da experiência concreta.   

O artigo de Bárbara Niegia de Goulart e Brasília Maria Chiari, com o título 

Humanização das práticas dos profissionais de saúde – contribuições para reflexão versa 

sobre a atuação clinica sob a ótica da humanização. Trata-se de um artigo de revisão 

literária com base em artigos publicados nas base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde e Scielo. 

Por fim temos o texto de Suely Ferreira Deslandes, intitulado O Projeto ético-

político de humanização: conceitos, métodos e identidades. Nele a autora debate o texto 

de Regina Benavides e Eduardo Passos, artigo já citado neste trabalho.  

Para melhor apreciação do leitor dos artigos que acima resumi, apresento, a seguir, 

um quadro com destaque para o ano de publicação, título do artigo, grande área de 

conhecimento e sítio de onde foi retirado o mesmo. 

Ano da 

publicação 

Título do artigo Área de 

conhecimento 

Sítio 

 

2004 

A humanização na saúde 

como instância libertadora 

Saúde SCIELO 

2005 O Programa de Humanização 

da Saúde: dilemas entre o 

relacional e o técnico 

Antropologia SCIELO 

2005 A humanização como 

dimensão pública das políticas 

de saúde 

Saúde SCIELO 

2005 O projeto ético-político da 

humanização: 

conceitos, métodos e 

identidade 

Saúde SCIELO 



2006 Humanização dos cuidados em 

saúde: conceitos, dilemas e 

práticas. 

Saúde SCIELO 

2007  Gestão dos processos de 

trabalhoe humanização em 

saúde: reflexões a partir da 

ergologia 

Saúde SCIELO 

2009 Humanização: a Essência da 

Ação Técnica e Ética nas 

Práticas de Saúde 

Saúde SCIELO 

2010 Humanização das práticas do 

profissional de saúde – 

contribuições para reflexão 

Saúde SCIELO 

2014  Políticas públicas de 

humanização:revisão 

integrativa da literatura 

Saúde SCIELO 

 2016.  O papel da burocracia de 

nível de rua na implementação 

e (re) formulação da Política 

Nacional de Humanização dos 

serviços de saúde de Porto 

Alegre (RS) 

Administração RAP 

        

 

Verifica-se que o ano de 2005 foi quando houve um maior número de publicações 

sobre a questão da humanização em saúde, somando um total de 3 artigos. Os 

profissionais de saúde foram os que mais publicaram sobre a questão em debate, seguido 

pelos gestores públicos da área de saúde. Consta ainda uma publicação da área de 

antropologia. 

De forma geral os artigos convergem para duas questões que parecem críticas no 

que diz respeito a implementação do que foi proposto pela PNH. A primeira diz respeito 

a formação dos agentes multiplicadores das diretrizes do plano, os quais tiveram pouco 

acesso as informações sobre a PNH, o que, por sua vez, levou a multiplicidades de 

sentidos dados a questão da humanização, algumas bem distantes do que foi estabelecido 

pelo Ministério da saúde. 

Outra questão que aparece com frequência nos artigos e a falta de recursos e 

estrutura básica para a aplicação da humanização em ambientes de cuidados à saúde, tais 

como hospitais e postos, uma vez que existe neste locais déficit de funcionários, material 

e sobrecarga de trabalho sobre os funcionários, que ao trabalhar a questão da 



humanização, acabam por atender mais uma demanda extra, entre tantas que já lhes pesa 

nos ombros. 

É possível dizer que a humanização vem sendo trabalhada nos espaços de saúde, 

todavia as ações ainda são tímidas e pouco efetivas por conta da falta de recursos, 

treinamento e recursos humanos.  

 

4. O INTERESSE DOS GESTORES DA SAÚDE PUBLICA EM RELAÇÃO A 

PNH 

No total dos artigos selecionados verificou-se o interesse maior em estudar as 

diretrizes e aplicações da PNH por parte dos profissionais da área da saúde. Uma vez que 

a política pública de humanização foi pensada e dirigida a área da saúde, nada mais 

natural que os profissionais desta área tenham tido mais afinco no seu estudo.  No entanto, 

não passou despercebido aos gestores da área de saúde as questões colocadas pela PNH, 

bem como os problemas gerados em relação as disposições práticas e de aplicação daquilo 

que foi estabelecido por ela.  

Destaquei dois artigos da área da gestão pública em saúde que versam sobre a 

PNH para fazer uma melhor análise à cerca do interesse que ela desperta nos gestores. O 

primeiro deles foi publicado em 2006, e tem como autor Sérgio Antônio Martins Carneiro.  

Com título Saúde do trabalhador público: questão para a gestão de pessoas – a 

experiência na Prefeitura de São Paulo, o artigo problematiza questões da relação saúde 

trabalho no serviço público, e discuti questões relacionadas a perícia médica, bem como 

as dificuldades encontradas por gestores públicos. A questão da humanização aparece no 

artigo de Sérgio Carneiro quando o autor se debruça em esmiuçar o projeto da prefeitura 

de São Paulo de saúde do trabalhador público que entre os anos de 2001 e 2004 

contemplou aspectos de humanização no atendimento ao servidor, transparência na 

atividade pericial e promoção a saúde do servidor. Vejamos de maneira mais detida as 

questões levantadas por Carneiro. 

Antônio Martins Carneiro inicia sua argumentação dizendo que o aumento da 

ausência ao trabalho é tida, por vezes, como incapacidade gerencial de controlar e que 

perguntas fundamentais como: o que no ambiente ou organização do trabalho influencia 

a ausência do trabalhador raramente são feitas, assim:  



O gestor local com encargos cada vez mais complexos, relacionados aos projetos 

políticos e ao funcionamento administrativo-financeiro, e com exigências e 

orientação voltadas para resultados, encontra dificuldades para gerenciar os 

assuntos relacionados à saúde do trabalhador. Essa situação leva-o a declarar-se 

incompetente para tal atividade e a optar por considerar a saúde como questão a 

ser resolvida e controlada pela medicina (CARNEIRO, 2006 p.24) 

As dificuldades dos gestores em gerenciar as questões relacionadas a saúde do 

trabalhador deve-se também ao fato de se compreender que a capacidade laboral é um 

conhecimento específico da área da saúde. Em contrapartida, a área administrativa que 

cuida da gestão de recursos humanos, acaba por pressionar o trabalho pericial no sentido 

de dificultar a concessão de licenças médicas, com o intuito de diminuir o absenteísmo, 

sem, contudo, promover melhoria da saúde ou da qualidade de vida do servidor público. 

O resultado dessa tensão, no entender de Carneiro, é a ideia do servidor público como 

fraudador de licenças médicas, o que por sua vez gera uma imagem estereotipada, com 

forte apelo negativo, ocasionando a perda do prestigio social do servidor público 

brasileiro. Destaca o autor que tal imagem e reforçada pela equivocada concepção 

existente na atualidade de que cada indivíduo pode e deve ser o agente responsável pela 

sua saúde, já que trata-se de um produto, por tanto, adquirível por todos.   

Assim, cria-se a ideia de que as doenças, especialmente aquelas adquiridas no 

exercício do trabalho ou agravadas por ele, são vistas como controláveis pelo próprio 

trabalhador, que quando não a controla, é tido como sujeito passivo, que deve desculpas 

pelo seu adoecer.  

A compreensão de que os trabalhadores podem ter domínio do seu corpo e, 

principalmente, da mente é comum no mundo do trabalho. Instituições como as 

policiais, que apresentam problemas organizacionais complexos e persistentes, 

reagem de forma defensiva e repressora por ocasião do aparecimento do adoecer 

(CARNEIRO 2006, p.26) 

  Outra questão problemática identificada pelo autor e a de localizar na 

administração pública a área responsável pela perícia médica, assistência, ações de 

prevenção as doenças e promoção à saúde do trabalhador. Não se tem clareza neste 

sentido se a competência deve ser do quadro de saúde ou de gestão de pessoas. Por essa 

razão existe uma constante movimentação da estrutura entre as secretarias de saúde e as 

de administração/gestão. 

Carneiro defende que as questões relativas à saúde do servidor devem estar 

fundamentalmente ligadas à gestão de pessoas em consonância com práticas de saúde 

pública, especialmente saúde do trabalhador. Assim, localizar essa área na gestão de 



recursos humanos teria a virtude promover o contato institucional mais amplo e 

desenvolver o aporte específico para o enfrentamento da questão da promoção da saúde 

do trabalhador.  

Mas a prática verificada é diferente da que propõe o autor, e muitos são os obstáculos 

para aproximar a gestão de pessoas à saúde do servidor, sendo o primeiro a questão do 

acesso a informação, que se constitui como grande dificuldade “para o desenvolvimento 

de ações de saúde do trabalhador, visto que não existem dados consolidados sobre a saúde 

dos trabalhadores públicos (CARNEIRO, 2006 p.27).”  

A dificuldade, contudo, não se limita a falta de informação. Carneiro afirma existir 

o que ele chama de “vácuo de responsabilização”, pelo qual o “não-cumprimento da 

legislação de saúde e segurança do trabalho favorece um contínuo postergar” na aplicação 

do estabelecido na legislações trabalhistas para os servidores estatutários, a exemplo do 

que se verifica em relação a realização de exames periódicos (CARNEIRO, 2006 p.28). 

Outros pontos são destacados pelo autor, a saber: 

A descontinuidade de políticas públicas, o desconhecimento da legislação e a 

pouca participação dos trabalhadores constituem outras dificuldades para a 

implementação de ações de saúde do trabalhador no serviço público 

(CARNEIRO, 2006 p. 28). 

A soma do resultado dos fatores negativos exposto acima somados ao pouco 

conhecimento do trabalho do servidor público, tanto pelos usuários quanto pelos gestores, 

acarreta a sensação de desvalorização e falência. O funcionamento descompassado da 

máquina estatal é seguido pelo adoecimento dos seus operadores que estão sujeitos a 

comandos diversos e contraditórios. Desta forma:  

Responsabilizar os servidores pelas mazelas do serviço público e, ao mesmo 

tempo, identifica-los como detentores de privilégios é parte da estratégia 

construída para fazer a máquina pública desacreditada, a fim de melhor viabilizá-

la como administradora de serviços e garantidora da “liberdade do mercado” ou 

melhor dizendo, dos ganhos do capital (CARNEIRO, 2006 p.29). 

 

Após elencar uma série de problemas relativos a assistência médica ao trabalhador 

público, a perícia médica e a questão da promoção à saúde do trabalhador, o autor passa 

a descrever a experiência da Prefeitura do Município de São Paulo, desenvolvida no 

período de janeiro de 2001 a dezembro de 2004 e que comtemplam aspectos da 

humanização em saúde. Os quatro projetos que nortearam as ações desenvolvidas pela 

Prefeitura de São Paulo foram os seguintes: humanização, agilização e transparência dos 



procedimentos; descentralização de atividades e serviços; implementação de ações de 

promoção à saúde do servidor municipal; formação e capacitação em saúde do 

trabalhador.  

Carneiro conclui seu artigo defendendo a ideia de que tanto a saúde quanto o 

adoecer são o resultado de uma complexidade de fatores, dentre os quais se pode listar os 

de caráter individual (genética, hábitos e estilos de vida) e coletivos (família, sociedade e 

trabalho), mas também os de acesso aos serviços e recursos tecnológicos de saúde. 

Todavia, lembra o autor: 

No âmbito do trabalho, os aspectos relacionados às políticas de gestão (ritmo, 

intensidade, jornada, valorização, estilo gerencial, entre outros) estão-se 

tornando mais determinantes para a saúde que as condições físicas ambientais 

em que a tarefa se desenvolve (CARNEIRO, 2006 p.44). 

 

Embora a questão da humanização não seja no artigo de carneiro o objeto direto 

de sua análise, o autor jamais deixou de estar próximo as perspectivas da PNH no que diz 

respeito a criação de relações transversais e menos assimétricas. Bom exemplo do que 

digo são as linhas conclusivas de seu escrito, vamos a elas: 

O trabalho em que o trabalhador se reconhece como criador ou como parte 

integrante produz menos adoecimento. As instituições rígidas, com processos 

criativos reprimidos e baseados na obediência, são frequentemente geradoras de 

sofrimentos decorrentes de exigências maiores que os instrumentos pessoais de 

adaptação e defesa. Espaços coletivos de participação, comunicação e escuta 

entre chefias, entre chefias e funcionários e entre o serviço e seus usuários 

possibilitam a formação de vínculos que geram responsabilização a partir de 

significados (CARNEIRO, 2006 p.45) 

Analisado o artigo de Antônio Martins Carneiro, passo à análise do artigo de 

Luciana Leite Lima e Luciano D`Ascenzi, que foi publicado em 2016 sob o título O papel 

da burocracia de nível de rua na implementação e (re) formulação da Política Nacional 

de Humanização dos serviços de saúde de Porto Alegre (RS), onde os autores analisam a 

implementação na PNH nos postos de saúde de Porto Alegre com especial atenção a 

influência múltipla entre o que estabelece a política pública de humanização e as 

características do espaços e locais onde foi implantado.  

Os autores iniciam sua análise apontando que a guisa do que estabelece a PNH as 

decisões e ações dos atores de linha de frente mudam a trajetória da política, influenciando 

seus resultados. E esse fato não deve ser entendido como negativo ou desviante, mas sim 

como parte do processo, uma vez que: 



Os problemas sociais só se tornariam conhecidos a partir das tentativas de os 

solucionar. E tanto a capacidade quanto a efetividade das táticas escolhidas para 

enfrenta-los somente seriam confirmadas após entrarem em operação. Aqui a 

implementação inclui buscar respostas e (re)formular perguntas, provocando 

mudanças nas soluções e na compreensão dos problemas sociais. Disso resulta 

um processo um processo contínuo de adaptação do plano ao contexto, o que 

seria a essência da implementação. A adaptação é uma característica intrínseca, 

ocorrendo mesmo às expensas de rígidos mecanismos de controle (Lima; 

D’Ascenzi, 2014 p.48). 

Os autores destacam a atuação da burocracia no nível de rua e apontam que os 

enfrentamentos cotidianos destes profissionais, exercitados em um contexto direto de 

interação com o cidadão produz uma questão, um dilema, qual seja: o gestor tem acesso 

limitado às práticas e informações do executor. Desta forma o enfoque do artigo de Lima 

e D`Ascenzi em relação ao procedimento de pesquisa, este reside em perspectivas de 

análise que enfatizam a interação entre a estrutura normativa da política e as 

características dos contextos de implementação. 

 Os autores, antes de iniciar a análise efetiva das ações de implementação e 

formulação da PNH descrevem brevemente o que o Ministério da Saúde estabelece para 

em seguida partir para a análise dos dados, os quais estão expostos de maneira sintética 

em cinco tabelas e dois quadros. Os autores destacam que em relação a difusão das 

diretrizes da PNH: 

A ação mais disseminada foi o acolhimento, citado por 27 respondentes. 

Contudo duas observações devem ser feitas. Essa ação teve a primeira tentativa 

de implementação em 2001, mas, segundo os informantes, não obteve sucesso. 

O Ministério da Saúde apresenta o acolhimento como uma das principais 

diretrizes da PNH em 2008. Assim esta era a ação mais conhecida (Lima; 

D’Ascenzi, 2014 p.52). 

 Importante destacar que os atores atribuíram diferentes significados para o 

acolhimento, onze no total, para ser mais preciso ao leitor. Neste ponto já se verifica a 

multiplicidade de apropriações sobre o que é apresentado na PNH. 

Os autores elencaram ainda uma série de iniciativas particulares dos autores que 

não se relacionavam exatamente ou constava claramente na PNH, tais como visitar 

escolas, assistência de direitos a mulher, entre outras iniciativas. Assim os autores dizem 

que os atores acabaram por desenvolver ideias distintas acerca das atividades que 

comporiam a PNH, desencadeando, assim, um processo de reformulação da política. Mas 

que fatores explicariam tal reformulação? 



A primeira explicação reside na seguinte questão, os atores pouco conheciam o 

conteúdo da PNH, uma vez que: 

Apenas dois coordenadores conheceram a política por meio do GTH. Contudo 

nenhum deles conhecia as diretrizes e objetivos da política, exceto aqueles que 

tiveram contato na universidade (graduação, especialização e docência). Os 

coordenadores que conheceram a política por meio de cursos de capacitação 

ofertados pela SMS a viram de forma transversal em atividades que versavam 

sobre aspectos assistenciais, normalmente o acolhimento inserido numa 

atividade técnico-assistencial específica (Lima; D’Ascenzi, 2014 p.55). 

Outras questão a se destacar diz respeito ao tipo de material através do qual os 

atores tiveram contato com as diretrizes da PNH. Neste caso se verifica uma 

multiplicidade de materiais, contudo, nenhum dos entrevistados, chamados pelos autores 

do artigo de atores, informou ter recebido o material produzido pelo Ministério da saúde. 

Talvez por essa e outras questões já elencadas, verificaram os pesquisadores que:  

Um olhar sobre as dinâmicas de funcionamento das organizações executoras, 

nesse caso as unidades básicas de saúde, leva a outras conclusões. De fato, foi 

implementada, e com sucesso uma Política de Humanização. No entanto não 

corresponde às intenções contidas na política formal - embora tenha sido 

influenciado por ela (Lima; D’Ascenzi, 2014 pág.60) 

 

Por fim, destacam os autores que o nome da política pública serviu como insumo 

para diferentes processos de apropriação e interpretação de caráter local. 

Os dois artigos analisados convergem no sentido de ressaltar a importância da 

adoção de um atendimento humaniza, seja ele no que diz respeito a perícia médica ou no 

atendimento nas unidades básicas de saúde. O reconhecimento de que a boa prestação do 

atendimento ao usuário deve estar diretamente relacionada a uma maior comunicação 

entre os agentes promotores de saúde é a pedra basilar no processo de construção de um 

atendimento que valorize a pessoa humana, buscando promover o melhor acolhimento 

aqueles que necessitam cuidar da saúde.  

Destaca-se as múltiplas formas de apropriação do que seria humanização, sem que 

isso, necessariamente seja um defeito ou anomalia, mas sim um ponto positivo, uma vez 

que as políticas públicas só podem ser tomadas como boas ou eficientes se não forem um 

objeto pronto e acabado, mas sim promovam diálogos entre as partes envolvidas e possam 

moldar-se as necessidades locais agregando novos valores e dispositivos que as torne 

mais eficientes.  

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Lançado em 2003, o Plano Nacional de Humanização surge como importante 

ferramenta para a construção de um atendimento à saúde que adote posturas no sentido 

de promoção de um ambiente de saúde onde exista o diálogo e a transversalidade. Neste 

sentido a humanização atuaria como geradora de uma nova atmosfera em espaços como 

hospitais, postos de saúde e unidades básicas, oxigenando velhas estruturas e hábitos de 

gestão de caráter vertical e pouco disposta a diálogos transformadores.    

Embora existam diversos problemas relacionados a formação dos agentes 

multiplicadores da política, falta de recursos financeiros e humanos, além de 

desconhecimento das diretrizes da PNH, a humanização vem sendo trabalhada, mesmo 

que de forma tímida. Os autores citados também perceberam certa reticencia por parte 

dos profissionais de saúde em relação a implantação da PNH por acreditar que ela 

demandaria maior carga de trabalho e responsabilidade.  

Outra questão que se fez presente foi a que diz respeito a ações isoladas e de 

caráter particular no sentido de humanização que foram levadas a cabo por livre iniciativa 

dos profissionais envolvidos. Tais ações nem mesmo eram previstas pela PNH e podem 

ser entendidas como altruísmo e comprometimento de alguns profissionais de saúde com 

os usuários dos serviços. 

Muitas são as dificuldades no atendimento à saúde, os quais, em boa medida, 

podem ser atenuados com as perspectivas propostas pela PNH que trabalha questões 

relacionadas a transversalidade nos diálogos, atendimento que valorize a pessoa humana, 

promovendo o melhor conforto possível em situações que normalmente são delicadas, 

uma vez que se trata de cuidados a saúde, algo fundamental para que os demais aspectos 

da vida possam fluir. 
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