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O CURSO
O Curso de Especialização em Nefrologia Multidisciplinar tem como
objetivo promover a capacitação de profissionais da saúde no âmbito da
Atenção Primária e visar ao cuidado integral e ações de prevenção à doença
renal. Busca, ainda, desenvolver e aprimorar competências clínicas/gerenciais
na prevenção e no tratamento do usuário do SUS que utiliza a Rede Assistencial
de Saúde.

Este curso faz parte do Projeto de Qualificação em Nefrologia
Multidisciplinar da UNA-SUS/UFMA, em parceria com a Secretaria de
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS), a Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) e o apoio do Departamento
de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal da Sociedade Brasileira de
Nefrologia.

Essa iniciativa pioneira no Brasil contribuirá também para a produção
de materiais instrucionais em Nefrologia, de acordo com as diretrizes do
Ministério da Saúde, disponibilizando-os para livre acesso por meio do Acervo
de Recursos Educacionais em Saúde (ARES). Este acervo é um repositório
digital da UNA-SUS que contribui com o desenvolvimento e a disseminação
de tecnologias educacionais interativas.
O modelo pedagógico enquadra-se na modalidade de educação a
distância (EAD), que possibilita o acesso ao conhecimento, mesmo em locais
mais remotos do país, e integra profissionais de nível superior que atuam nos
diversos dispositivos de saúde. Estamos associando tecnologias educacionais
interativas e os recursos humanos necessários para disponibilizar a você, nosso
discente, materiais educacionais de alta qualidade, que facilitem e enriqueçam
a dinâmica de ensino-aprendizagem.
Esperamos que você aproveite todos os recursos produzidos para este
curso.
Abrace esse desafio e seja bem-vindo!
Profª. Dra. Ana Emília Figueiredo de Oliveira
Coordenadora Geral da UNA-SUS/UFMA

Prof. Dr. Natalino Salgado Filho

Coordenador do Curso de Especialização em Nefrologia
Multidisciplinar da UNA-SUS/UFMA
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APRESENTAÇÃO
Caro(a) aluno(a),
Nesta unidade iremos estudar a Política Nacional de Humanização
(PNH) e conhecer um pouco mais sobre seu histórico, conceitos e
fundamentos assim como os aspectos sobre a aplicação dos princípios da
PNH destinada ao paciente com doença renal crônica, família e equipe de
saúde.
A discussão será também sobre a importância de articular a
orientação biomédica com outras dimensões e necessidades relacionadas
aos processos de saúde e doença visando à construção de um modelo
assistencial voltado para o sujeito.
Com este conhecimento, você terá informações sobre a aplicação
dos princípios da PNH no atendimento ao paciente, família e equipe de
saúde, com orientações e reflexões indispensáveis para a realização de um
atendimento humanizado a esse público.
Bons estudos!
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APRESENTAÇÃO
OBJETIVOS
• Apresentar os princípios da Política Nacional de Humanização
(PNH).
• Conhecer a aplicabilidade da PNH no atendimento ao paciente
renal, familiares e equipe de saúde.
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1 POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH)
1.1 Reflexões sobre humanização
O propósito ou meta de humanizar, mais objetivamente no caso da
saúde, implica na aceitação e reconhecimento de que em suas práticas
subsistem sérios problemas e carências relacionadas às condições exigidas
na definição, concepção, organização e implementação do cuidado da
saúde da humanidade, tanto por parte dos organismos e práticas estatais
como da sociedade civil (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006).
Tematizar a humanização da assistência abre, assim, questões
fundamentais que podem orientar a construção das políticas em saúde. Por
humanização entende-se a valorização dos diferentes sujeitos implicados
no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores
(BRASIL, 2010).
Mas qual a missão da humanização?
Se tivesse que resumir a missão de humanização
num sentido amplo, além da melhora do
tratamento intersubjetivo, dir-se-ia que se trata
de incentivar, por todos os meios possíveis, a
união e a colaboração interdisciplinar de todos
os envolvidos.
Diz respeito, também, à organização para a participação ativa e
militante dos usuários nos processos de prevenção, cura e reabilitação.
Humanizar não é apenas “amenizar” a convivência hospitalar, senão uma grande ocasião para organizar-se na luta contra a
inumanidade, quaisquer que sejam as formas adotadas (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006).
Entretanto, a falta de condições técnicas e de materiais
pode induzir à desumanização na medida em que profissionais
e usuários se relacionam de forma desrespeitosa, impessoal e
agressiva, resultando em uma situação ainda mais precária
(OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006).
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VAMOS REFLETIR?
De acordo com o que você estudou, como você caracteriza
a situação atual da saúde brasileira e as condições para proporcionar atendimento humanizado?

E quem tem voz nesse processo? Acompanhe abaixo o processo
histórico da humanização.
1.2 Breve histórico
Referências sistematizadas relacionadas ao termo humanização podem
ser identificadas na literatura brasileira
de saúde desde meados do século 20,
apesar de, neste momento, figurar como
uma preocupação secundária, mas que,
em maior ou menor grau, já se fazia sentida (CONCEIÇÃO, 2009).
O termo humanização está presente no debate da saúde pública
no Brasil, com maior ênfase, no fim da década de 1990. Contudo, esse
movimento, como podemos chamar, começa a delinear seus traços já
na década de 1950, recebendo influências e contribuições da Declaração
Universal dos Direitos Humanos; da defesa em prol da assistência ao parto
humanizado – defesa na qual se identifica o movimento feminista como
sujeito desse processo; da luta antimanicomial, e das demais críticas que
vêm se juntar a essas, principalmente no que concerne ao modelo de
assistência à saúde existente (CONCEIÇÃO, 2009).
De forma geral, as reivindicações do movimento de Reforma Sanitária
mostravam a necessidade da construção de um sistema de saúde que não
apenas garantisse acesso a todos, mas acesso de qualidade, criticando o
modelo hospitalocêntrico existente, evidenciado principalmente, mas não
exclusivamente, pelos seguintes aspectos:
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•
•
•

•
•

Referência à fragmentação dos processos de trabalho em
saúde.
A centralização do poder.
O ensino médico dissociado da realidade sanitária da população, voltado para a inovação e sofisticação de tecnologias,
envolto e dependente da indústria farmacêutica.
As longas e demoradas filas.
A falta de orçamento para a saúde e outros.

Esses aspectos foram comumente expostos no fim da década de
1970 até o período que culminou com a pactuação do Sistema Único de
Saúde (LUZ, 1991).
E hoje o que está em pauta?

Atualmente discute-se a necessidade de
humanizar o cuidado, a assistência, a relação com
o usuário do serviço de saúde. O SUS instituiu
uma política pública de saúde que, apesar dos
avanços acumulados, hoje ainda enfrenta :

•
•
•
•
•
•

Fragmentação do processo de trabalho e das relações entre
os diferentes profissionais.
Fragmentação da rede assistencial.
Precária interação nas equipes.
Burocratização e verticalização do sistema.
Baixo investimento na qualificação dos trabalhadores.
Formação dos profissionais de saúde distante do debate e da
formulação da política pública de saúde.

Esses e outros aspectos tão ou mais importantes do que os citados
aqui resultaram em ações consideradas desumanizadas na relação com os
usuários do serviço público de saúde (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006).
Quando se fala em produção de saúde, muitas dimensões estão
envolvidas, como:
PREVENIR

CUIDAR

PROTEGER

TRATAR

RECUPERAR
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PROMOVER

Desafios são propostos na defesa da vida, como garantia do direito à
saúde. Nesse percurso de construção do SUS, foram alcançados avanços,
mas novas questões surgiram necessitando de outras respostas e há
problemas que persistem impondo a urgência, seja de aperfeiçoamento
do sistema ou mudança de rumos (BRASIL, 2010).
Especialmente em um país como o Brasil, com profundas desigualdades socioeconômicas, permanecem vários problemas na saúde como:
• A ampliação do acesso aos bens de saúde.
• Melhoria da qualidade dos serviços de saúde.
• A ampliação do processo de corresponsabilização entre trabalhadores, gestores e usuários nos processos de gerir e de cuidar.
• A desvalorização dos trabalhadores de saúde.
• A precarização das relações de trabalho.
• O baixo investimento em processos de educação permanente
em saúde desses trabalhadores.
• A pouca participação na gestão dos serviços.
• E o frágil vínculo com os usuários (BRASIL, 2010).
Ao longo da história, tem-se observado alienação no trabalho,
inclusive na área da saúde, causando efeitos destrutivos, pois a produção
de saúde depende da qualidade do encontro com o outro, encontro que
é decorrente das formas de relação e dos processos de intercessão entre
sujeitos.
Essa questão tem apontado para a necessidade de reorganizar o
trabalho em saúde na perspectiva de produzir sentido para quem o executa.
Sem este sentido não se reduz a alienação, ou seja, não se consegue
reposicionar os sujeitos na relação para a produção de contratos de corresponsabilização no cuidado (BRASIL, 2010).
O cenário indica, então, a necessidade de mudanças no
modelo de atenção, as quais só serão possíveis a partir de
transformações no modelo de gestão; para isso foi construída a Política
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde
– HumanizaSUS (BRASIL, 2010).
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1.3 Conceituando a Política Nacional de Humanização (PNH)
No processo de construção do Sistema Único de Saúde
(SUS), e mesmo antes da constituição da PNH, em 2003, o
tema da humanização, às vezes sob outras designações,
aparece em vários contextos, geralmente relacionado aos
esforços para melhorar a qualidade da atenção ao usuário
e também – mais recentemente – aos trabalhadores da saúde.
Por parte dos usuários, a reivindicação pode ser sintetizada pelo
clamor de qualificação e de ampliação do acolhimento, da resolutividade
e da disponibilidade dos serviços. Os trabalhadores ou uma parcela deles,
por sua vez, querem melhores condições de trabalho e de formação, para
lidar satisfatoriamente com a intensidade do impacto que o enfrentamento
cotidiano da doença e do sofrimento impõem, bem como para dar
conta dos desafios da assistência nas perspectivas da universalidade, da
integralidade e da equidade da atenção à saúde, consignadas pelo SUS
(SOUZA; MENDES, 2009).
A Política Nacional de Humanização nasce como radicalização da
aposta na humanização. O documento base do Ministério da Saúde sobre
a Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde assume,
entre outras diretrizes, que a humanização deve ser vista como política
que tranversaliza todo o sistema: das rotinas nos serviços às instâncias
e estratégias de gestão, criando operações capazes de fomentar trocas
solidárias, em redes multiprofissionais e interdisciplinares; implicando
gestores, profissionais e usuários em processos humanizados de produção
dos serviços, a partir de novas formas de pensar e cuidar da saúde e de
enfrentar seus agravos (SOUZA; MENDES, 2009).
A Humanização como política transversal na rede
A humanização vista não como programa, mas como política
pública que atravessa / transversaliza as diferentes ações e
instâncias gestoras do SUS, implica em:
- Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos
diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde;
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- Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da
experiência concreta do trabalhador e usuário, construindo um
sentido positivo de humanização, desidealizando “o Homem”.
Pensar o humano no plano comum da experiência de um homem
qualquer.
- Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa
de produção de saúde e produção de sujeitos.
- Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando
o aspecto subjetivo nelas presente.
- Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS,
incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.
- Posicionar-se, como política pública: a) nos limites da máquina
do Estado em que ela se encontra com os coletivos e as redes
sociais; b) nos limites dos programas e áreas do Ministério da
Saúde, entre este e outros ministérios (intersetorialidade).
(BRASIL, 2010)
Significa dizer que o estabelecimento da PNH pelo Ministério
da Saúde procura confrontar tendências tecnocráticas e iatrogênicas
arraigadas em políticas e serviços de saúde. Esses objetivos não são de fácil
assimilação e operacionalização, pois requerem mais do que mudanças e/
ou aprimoramentos técnicos e procedimentais.
Para além do refinamento e racionalização administrativa e gerencial,
eles requerem apropriação dos processos de trabalho, por gestores,
profissionais e usuários, com base na produção dos saberes, das práticas
e das relações no campo da saúde, por meio do aumento do grau de
comunicação, de colaboração e de compartilhamento entre esses atores,
nas diferentes ações e instâncias gestoras do SUS (SOUZA; MENDES, 2009).
Os valores que norteiam essa política são a
autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento
de vínculos solidários, a construção de redes de
cooperação e a participação coletiva no processo de gestão (BRASIL, 2010).
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A proposta da PNH é buscar uma compreensão mais ampliada do
que se entende por saúde e de sua relação com as situações de trabalho,
a fim de tornar o direcionamento do trabalhador menos desgastante,
baseando-se sempre pelas experiências que têm promovido a saúde nessa
perspectiva.
Dessa forma, saúde aqui não tem o sentido de ausência de doença,
mas é entendida como a possibilidade de criação de estratégias para lidar
com as situações que produzem incômodo, dor, insatisfação, adoecimento.
Uma pessoa doente imobiliza-se diante do obstáculo que se coloca à sua
frente, torna-se impossibilitada de criar novas normas de funcionamento
nas quais se poderia experimentar uma vida mais saudável (BRASIL,2010).
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PNH
Por princípio, entende-se o que causa ou força a ação, ou que
dispara um determinado movimento no plano das políticas públicas. A
PNH, como movimento de mudança dos modelos de atenção e gestão,
possui três princípios a partir dos quais se desdobra enquanto política
pública de saúde:
Transversalidade
Aumento do grau de comunicação intra e
intergrupos.
Transformação dos modos de relação e de
comunicação entre os sujeitos implicados nos
processos de produção de saúde, produzindo como
efeito a desestabilização das fronteiras dos saberes,
dos territórios de poder e dos modos instituídos na
constituição das relações de trabalho.
•

Indissociabilidade entre atenção e gestão
Alteração dos modos de cuidar inseparável da
alteração dos modos de gerir e se apropriar-se do
trabalho.
Inseparabilidade entre clínica e política, entre
produção de saúde e produção de sujeitos.
•

• Integralidade do cuidado e integração dos
processos de trabalho
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como
um de seus princípios definidos na Constituição
Federal a participação social, na perspectiva de
democratizar a gestão da saúde. Esta gestão, no
entendimento da Política Nacional de Humanização
da Atenção e Gestão do SUS (HumanizaSUS), não
é exercida apenas no âmbito do sistema e serviços
de saúde, mas também diz respeito ao cuidado em
saúde (BRASIL, 2010).
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Uma aposta radical do HumanizaSUS é a democratização da gestão,
que implica na ampliação do grau de transversalização entre os sujeitos
envolvidos na trama do cuidado em saúde. Ao serem implementadas, as
diretrizes da Política Nacional de Humanização provocam uma alteração
na correlação de forças na equipe e desta com os usuários e sua rede
social, o que favorece a produção/ampliação da corresponsabilização no
processo de cuidado (BRASIL, 2010).
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3 GESTÃO EM SAÚDE
Podemos conceituar a gestão em saúde
como a capacidade de lidar com conflitos, de
ofertar métodos (modos de fazer), diretrizes,
quadros de referência para análise e ação das
equipes nas organizações de saúde. Além disso,
a gestão é um campo de ação humana que
visa à coordenação, articulação e interação de
recursos e trabalho humano para a obtenção
de fins/metas/objetivos. Trata-se, portanto, de um campo de ação que
tem por objeto o trabalho humano que, disposto sob o tempo e guiado
por finalidades, deveria realizar tanto a missão das organizações como os
interesses dos trabalhadores (BRASIL, 2010).
A gestão se faz necessária, entre outros, por não haver previamente
coincidência entre as finalidades da organização e interesses e desejos dos
trabalhadores. Uma das tarefas da gestão é, por consequência, construir
coincidências entre os interesses e necessidades dos trabalhadores, a
disposição de meios e os fins da organização. Não havendo necessária
nem previamente essas coincidências, a gestão tem por objeto os conflitos
derivados da mencionada discrepância (BRASIL, 2010).
Tomar a gestão como um método implica também na adição de
outras funções para a gestão, para além de ser um espaço substantivo
que permite à organização de saúde operar no tempo. No Brasil tem
sido comum a expressão cogestão, cujo prefixo “co” designa duas
inclusões, as quais alargam conceitualmente o que se entende por
gestão (BRASIL, 2010).
Em primeiro lugar, cogestão significa a inclusão
de novos sujeitos nos processos de gestão (análise de
contexto e problemas; processo de tomada de decisão).
Assim, ela seria exercida não por poucos ou alguns (oligogestão), mas por um conjunto mais ampliado de sujeitos
que compõem a organização, assumindo-se o predicado de que “todos
são gestores de seus processos de trabalho” (BRASIL, 2010).

1
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Em segundo, a ideia de cogestão recompõe as funções
da gestão, que além de manter a organização funcionando,
cria espaço para a problematização dos modelos de operar
e agir institucional; leva à formulação de projetos; constitui
um espaço para a tomada de decisão, entendido como
capacidade de realização, e também constitui-se um espaço pedagógico,
lugar de aprender e ensinar, de produção e socialização de conhecimentos
(BRASIL, 2010).
O prefixo “co”, nessa perspectiva, indica para o conceito e a
experimentação da gestão um movimento duplo: a adição de novas
funções e adição de novos sujeitos.
O exercício da gestão ampliada e compartilhada para a produção de
mudanças nas organizações de saúde requer vontade política, provisão
de condições concretas e método, sem o qual se corre o risco de se
transformar a cogestão apenas em um exercício discursivo. Em virtude
desses aspectos, a própria gestão se apresenta como um método, pois ela
tanto pode se prestar ao exercício do controle dos sujeitos (processos de
assujeitamento), como pode ser um importante espaço de reinvenção do
trabalho, produzindo sentido desde pressupostos éticos – como a base
doutrinária do SUS (equidade, universalidade, integralidade e participação
cidadã) (BRASIL, 2010).
A organização e experimentação de rodas é uma importante
orientação da cogestão. Rodas para colocar as diferenças em contato
de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam
mudanças nas práticas de gestão e de atenção. A PNH destaca dois
grupos de dispositivos de cogestão: os referentes à organização de um
espaço coletivo de gestão a fim de permitir o acordo entre necessidades
e interesses de usuários, trabalhadores e gestores; e aqueles relacionados
aos mecanismos que garantem a participação ativa de usuários e familiares
no cotidiano das unidades de saúde.

2

Para operacionalizar a participação social, a Lei
nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, orienta sobre a
formação dos Conselhos de Saúde nos âmbitos nacional,
estadual e municipal. Estes conselhos são compostos por
trabalhadores e gestores de saúde (50% dos conselheiros,
sendo 25% para cada segmento) e os restantes 50% são
compostos por usuários do sistema (BRASIL, 2010).
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As representações dos usuários e dos trabalhadores no Conselho
Municipal, Estadual e Nacional de Saúde devem ter legitimidade e
compromisso político com seus representados. Dessa forma, para garantir
legitimidade, sua atuação deveria ser precedida por consulta sobre os
interesses de sua comunidade (BRASIL, 2010).
Colegiados gestores, mesas de negociação, contratos internos de
gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de
Humanização (GTH), Gerência de Porta Aberta, entre outros, são arranjos
de trabalho que permitem a experimentação da cogestão no cotidiano da
saúde.
Além dos conselhos e conferências, os gestores das três esferas de
governo:

Instituíram espaços de negociação e
definição de pactos acerca dos
assuntos da gestão da saúde
FEDERAL

CIT

CIT

Trata-se da:
Comissão Intergestores
Tripartite

no âmbito

l

na

io

c
na

ESTADUAL

E nos estados, a:

CIB

Comissão Intergestores
Bipartites

Com representações dos municípios e do estado.

MUNICIPAL

A participação social, no entanto, não pode estar restrita a essas
instâncias formalizadas para a participação cidadã em saúde. Esta deve
ser valorizada e incentivada no dia a dia dos serviços do SUS, em que a
participação tem sido ampliada gradativamente (BRASIL, 2010).
Para que a inclusão de novos sujeitos nos processos decisórios das
organizações de saúde se concretize como prática de gestão, é necessária
a construção de condições políticas e institucionais efetivas (BRASIL, 2010).
Portanto, para a realização dos objetivos da saúde (produzir saúde;
garantir a realização profissional e pessoal dos trabalhadores; reproduzir
o SUS como política democrática e solidária), é necessário incluir
trabalhadores, gestores e usuários dos serviços de saúde em um pacto de
corresponsabilidade (BRASIL, 2010).
A participação desses atores na gestão traria como efeito a ampliação
da implicação e corresponsabilização do conjunto dos sujeitos nos processos
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de gestão e de cuidado, uma vez que as definições, na forma da produção
de tarefas, seriam coletivas, ou seja, derivadas de pactos entre os sujeitos, e
não de imposições sobre eles. Por outro lado, uma maior implicação e uma
produção mais compartilhada de responsabilidades resultaria em melhor
produção de saúde, uma vez que a vontade de fazer estaria ampliada,
reafirmando pressupostos éticos no fazer da saúde (BRASIL, 2010).
Uma nova arquitetura deveria permitir a ampliação da superfície de
contato entre as pessoas, possibilitando o encontro das diferenças. Essa
orientação se sustenta pelo argumento de que os objetos com que os
trabalhadores lidam são complexos (risco de adoecer e doenças), exigindo
ação interdisciplinar.
ATENÇÃO
A ação interdisciplinar necessita da organização de espaços
para o encontro e composição nas diferenças para arranjar
formas de intervenção que articulem os diferentes territórios de
saberes e práticas. Sem essa articulação o trabalho deixa de ter
transversalidade, apresentando-se tão somente como realidade
multidisciplinar (BRASIL, 2010).

3.1 Arranjos e dispositivos para o exercício da cogestão
		
Para fins didáticos, a Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS)
distingue arranjos/dispositivos de cogestão em dois grupos:

1

O primeiro grupo diz respeito à organização de um
espaço coletivo de gestão que permita o acordo entre desejos e interesses tanto dos usuários quanto dos trabalhadores e gestores (BRASIL, 2010).

O segundo grupo refere-se aos mecanismos que garantam a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das Unidades de Saúde. Esses mecanismos devem
propiciar tanto a manutenção dos laços sociais dos usuários
internados quanto sua inserção e de seus familiares nos projetos terapêuticos e acompanhamento do tratamento. Almejam, portanto, a participação
do usuário, sua família e rede social, na perspectiva de garantir os direitos
que lhes são assegurados e também o avanço no compartilhamento e corresponsabilização do tratamento e cuidados em geral (BRASIL, 2010).

2
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3.2 Dispositivos da PNH
Dispositivo é um arranjo de elementos que podem ser concretos (ex.:
uma reforma arquitetônica, uma decoração, um manual de instruções) e/ou
imateriais (ex.: conceitos, valores, atitudes) mediante o qual se faz funcionar,
se catalisa ou se potencializa um processo. Na PNH, foram desenvolvidos
vários dispositivos que são acionados nas práticas de produção de saúde,
envolvendo coletivos e visando promover mudanças nos modelos de
atenção e de gestão:
Acolhimento com Classificação de Risco.
Equipes de Referência e de Apoio Matricial.
Projeto Terapêutico Singular e Projeto de Saúde Coletiva.
Projetos Cogeridos de Ambiência.
Colegiado gestor.
Contrato de gestão.
Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde:
gerência de “porta aberta”; ouvidorias; grupos focais e pesquisas de
satisfação etc.
Visita Aberta e Direito à Acompanhante.
Programa de Formação em Saúde do Trabalhador (PFST) e Comunidade
Ampliada de Pesquisa (CAP).
Programas de Qualidade de Vida e Saúde para os Trabalhadores da
Saúde.
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).
Câmaras Técnicas de Humanização (CTH).
Projeto Memória do SUS que dá certo.
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4 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PNH
DESTINADA AO PACIENTE, FAMÍLIA E EQUIPE DE
SAÚDE
A atenção ao paciente com doença renal
tem como ponto de partida a interface entre as
“diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com
doença renal crônica (DRC)” na Rede de Atenção às
pessoas com doenças crônicas, e os princípios da
Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS).
As diretrizes se constituem como um documento de caráter nacional,
a ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro
e ressarcimento dos procedimentos correspondentes. Objetivam fornecer
orientações às equipes multiprofissionais sobre o cuidado às pessoas
sob o risco ou com diagnóstico de DRC. Essas orientações abrangem a
estratificação de risco, estratégias de prevenção, diagnóstico e o seu
manejo clínico (BRASIL, 2014).
Sendo assim, o olhar atento ao paciente com doença renal crônica
deve ser priorizado desde a atenção básica ou primária, que é a porta de
entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS). O acesso dos usuários a um
primeiro atendimento pode se dar tanto por meio das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) quanto do contato com as equipes da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) mais próxima de suas casas. Grande parte dos problemas de
saúde podem ser detectados nesse primeiro contato com o SUS, evitando
o agravamento de doenças, bem como uma demanda desnecessária para
os hospitais públicos.
É nesta primeira interação do usuário com o SUS que a humanização
surge enquanto política essencial para a garantia de um atendimento que
proporcione o acesso ao cuidado capaz de suprir as demandas individuais
e coletivas. O caminho para esse intento, é a corresponsabilização entre
todos os atores envolvidos:

UÁ RIOS

E

Q

GE

S TO R

UI

D

E

US

E com a cogestão do cuidado, produzindo-o
de maneira satisfatória e capaz de intervir sobre os mecanismos de produção de doenças.
P E D E S AÚ

Dessa forma, ao longo do tempo torna-se
possível a criação de um vínculo terapêutico que viabiliza os resultados pretendidos, a
partir da comunicação entre eles.
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Será o diálogo entre o usuário que chega com seus sintomas, os
saberes e práticas da equipe, além dos modos de ser e viver de todos os
envolvidos que darão conta das responsabilidades envolvidas no processo
de saúde.
Logo quando indícios de doença renal são
detectados, deve-se realizar o diagnóstico para tomar
as medidas necessárias, a fim de beneficiar a saúde do
usuário.

Após diagnóstico da DRC, o cuidado visa à manutenção da
função renal ou a lentificação da progressão da doença.
Esse é um processo que pode ser longo, com estimativa de
prognóstico variável até a necessidade de uma das modalidades
de terapia renal substitutiva:

diálise peritoneal

hemodiálise

transplante renal

A classificação do paciente com doença renal crônica em estágios
permite a organização do atendimento e a implementação de um cuidado
integral a essas pessoas. As ações de cuidado devem acontecer nas
Unidades Básicas de Saúde e nas unidades de atenção especializada em
doença renal crônica, sendo assim o acompanhamento de pessoas nos
estágios 1, 2, 3A e 3B deve ser realizado nas UBS, e a partir dos estágios
4 e 5 o acompanhamento passa ser realizado nas unidades de atenção
especializada em doença renal crônica, mantendo-se o vínculo com as UBS
(BRASIL, 2014).
SAIBA MAIS
Para conhecer mais sobre o assunto acesse o link: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_
pessoas%20_doencas_cronicas.pdf
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IMPORTANTE!
Portanto, para uma atenção integral aos usuários, não há
como a Atenção Básica estar desconectada de outros serviços do
SUS, sendo necessária a manutenção de um contínuo processo
de referência e contrarreferência, com a manutenção do vínculo
terapêutico e seguimento desses usuários ao longo do tempo,
por meio de uma gestão compartilhada de seus cuidados.
O processo no qual se realizam os cuidados às pessoas com doença renal crônica, não acontece
de forma efetiva e eficiente se não houver uma conexão entre os profissionais e grupos que estão
em contato direto com os pacientes.

E diferentes postos
de atendimento

São diferentes profissionais

Diferentes grupos

Para um mesmo paciente
transitando entre eles

Pelo princípio da transversalidade, os processos
de produção de saúde e de subjetividade precisam
acontecer com uma dinâmica dessa comunicação em
rede, capaz de aumentar o grau de comunicação entre
os diferentes membros de cada grupo (intragrupo)
e entre os diferentes grupos (intergrupos). Por
conseguinte, a diferenciação tanto dos grupos quanto das subjetividades
é sempre fomentada, com uma comunicação transversal que transcende a
noção esquemática bilateral de emissor-receptor (BRASIL, 2014).
As diretrizes de cuidados ao paciente com doença renal crônica
exigem que a partir dos estágios 4 e 5 ele receba acompanhamento de uma
equipe multidisciplinar composta de no mínimo os seguintes profissionais:
(BRASIL, 2014).

Médico nefrologista

Enfermeira

Nutricionista

Psicólogo
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Assistente social

A recomendação mencionada não exclui a necessidade desse
atendimento multidisciplinar àqueles que estejam em estágios anteriores
de progressão da doença renal.
IMPORTANTE!
Por meio da interdisciplinaridade encontra-se uma
filosofia de trabalho que permite uma experiência de encontro
entre saberes, a qual é desejável à horizontalização das ações
realizadas por profissionais, com o desmonte das relações
baseadas em “ilhas de saber” e da preponderância de poder de
uma especialidade sobre a outra.
Existe hoje uma evidente necessidade de implementar nos serviços
de saúde ações transdisciplinares, mas esse ainda se apresenta como
um grande desafio. Tem-se caminhado na construção de práticas
interdisciplinares, mas na grande maioria das práticas de saúde o que se
observa é o desempenho de equipes multiprofissionais em busca de uma
atuação interdisciplinar no dia a dia. uma atuação interdisciplinar.
A interdisciplinaridade busca a integração de diferentes disciplinas, compreendidas como campos específicos do conhecimento científico.
Interdisciplinaridade

Transdisciplinaridade

A transdisciplinaridade dá um passo à frente e busca
integrar o conhecimento científico a outros modos de
produção de conhecimento construídos historicamente
pela humanidade. Ambiciona, ainda, um diálogo rigoroso entre as ciências exatas e humanas, mas também
entre ciência, arte, cultura, tradição, religião, experiência
interior e pensamento simbólico. Ao contrário da ciência tradicional, não se pretende buscar a neutralidade e
objetividade, mas reconhecer a importância da subjetividade humana na produção do conhecimento (NICOLESCU, 2005, p. 52-53).
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VAMOS REFLETIR?
Quais os principais aspectos que caracterizam uma atuação
interdisciplinar e transdisciplinar?
De acordo com Morin e Nicolescu (1994, p. 2,3):
A ética transdisciplinar recusa toda atitude que se negue ao diálogo
e à discussão seja qual for sua origem – de ordem ideológica, científica,
religiosa, econômica, política ou filosófica.
A comunicação deve acontecer criando condições para
o estabelecimento de relações estreitas entre os pacientes e
os profissionais, dos profissionais entre eles e das equipes de
profissionais entre si, proporcionando estratégia de circulação
de informações e experiências, de coesão, apoio mútuo e
empoderamento enquanto grupo.

Dinâmica em Redes
Equipe multidisciplinar

Pacientes
Somente com uma dinâmica em redes, em que há uma sistematização e
continuidade no acompanhamento desses pacientes nas diversas
esferas do atendimento, será possível criar as condições necessárias
para as mudanças esperadas nos processos de produção de saúde.

O cuidado ao paciente com doença renal deve estar alinhado a ações
integrais e multidisciplinares, que agreguem orientações sobre:
•

atividades físicas e autocuidado;

•

avaliação nutricional;

•

saúde bucal, entre outras áreas da saúde
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Com as várias fases em que pacientes podem ser submetidos - da
Atenção Básica até a média e alta complexidade -, percebe-se o amplo
conceito da doença renal crônica. Essa abrangência, portanto, exige uma
abordagem compatível e atenção detalhada aos fatores socioeconômicos
e culturais vigentes, os quais muitas vezes militam contra os resultados
clínicos satisfatórios no seguimento desses pacientes (MARTINS; AGODOA;
NORRIS, 2012).
Para isso é importante a participação de entes das diversas áreas da
sociedade: o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, até as Unidades
Básicas de Saúde, Clínicas de Diálise, bem como profissionais de saúde,
família e outros grupos sociais como associações de pacientes. E cada
um desses tem responsabilidades específicas que devem estar alinhadas,
visando assegurar o atendimento integral ao paciente com DRC.
Um importante passo nessa trajetória tem
sido a elaboração de regulações e diretrizes
voltadas para os pacientes com problemas
renais, destaque-se a Portaria n° 389, publicada
em 14 de março de 2014, que define os
critérios para a organização das novas regras de
atendimento, introduzindo o financiamento para
o atendimento ambulatorial pré-dialítico.
A linha de cuidado insere a pessoa com doença real crônica no
contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo o diagnóstico precoce,
o acompanhamento na Atenção Básica, o direcionamento para as unidades
especializadas em DRC e a composição das equipes multiprofissionais.
Também está previsto o acesso à terapia renal substitutiva e à rede de
remoção nas urgências, além da internação hospitalar quando necessário.
Dispõe, ainda, como uma de suas diretrizes da ampla participação
e controle social, bem como o respeito às diversidades étnico-raciais,
culturais, sociais e religiosas.
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A resolução do Ministério da Saúde determina
que o médico da Atenção Básica receba uma orientação
sobre como diagnosticar precocemente problemas
renais em pacientes diabéticos, hipertensos e idosos.
A Resolução nº 11 da Anvisa, de 13 de março de
2014, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de
funcionamento para os serviços de diálise e dá outras
providências com o objetivo de tornar o procedimento
mais seguro, reforçando as boas práticas.

É importante lembrar também das diretrizes clínicas para o cuidado
ao paciente com doença renal crônica (DRC) no Sistema Único de Saúde
(BRASIL, 2014), lançadas neste ano, e já citadas anteriormente neste
módulo, que estabelecem diretrizes na regulação do acesso assistencial,
autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.
Estas podem ser alteradas, desde que de forma suplementar, considerando
as especificidades locais.
Vale destacar que essas resoluções, além da participação do governo,
tiveram também a participação da Sociedade Brasileira de Nefrologia
(SBN), da Associação Brasileira de Enfermagem em Nefrologia (Soben), e
foram pauta de discussão na 252ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional
de Saúde realizada em 12 de dezembro de 2013, em Brasília. Na ocasião,
estiveram presentes, ainda, representantes de sete associações estaduais e
municipais de pacientes renais crônicos e membros de conselhos de saúde
(BRASÍLIA-DF, 2013). São necessários esforços para a articulação da rede
de serviços existente e sua organização em um modelo assistencial voltado
para o cidadão e para a Atenção Primária à Saúde. É importante também
a melhoria das ações assistenciais preventivas e curativas, bem como
uma adequada preparação da equipe de saúde que lida diariamente com
pacientes portadores de risco para o desenvolvimento e agravamento da
doença renal crônica. O diagnóstico precoce e o controle das complicações
e da progressão da doença renal crônica poderão garantir a melhor
qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir com a redução dos
gastos do SUS com a terapia renal substitutiva (PEIXOTO et al., 2013).
A humanização das práticas de saúde requer a afirmação dos sujeitos
envolvidos, cientes entre si da responsabilidade que possuem nos processos
de gerir o cuidado.
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A pessoa com doença renal, após o seu diagnóstico, inicia
um tratamento longo, no qual o entendimento de sua doença e a
responsabilização pelo seu cuidado se tornam essenciais durante
todo o processo de enfrentamento. Simultaneamente, tanto os
familiares/acompanhantes quanto os profissionais participantes
desse processo precisam reconhecer a importância de considerar
a subjetividade de todos os envolvidos para a execução de práticas
mais eficazes e que os contemplem de forma integral. Todos
precisam se responsabilizar pela gestão da saúde.
Fomentar o protagonismo dos envolvidos
nesse contexto cria um amplo e fértil universo
para desenvolvimento de novas práticas de
saúde, com outras formas de interação e
participação, com o compartilhamento de
informações, conhecimentos, problemáticas
e conflitos. O resultado pode ser a produção
de novas soluções para difíceis e persistentes
problemas.
ATENÇÃO!
Humanizar a assistência em saúde implica dar lugar tanto à
palavra do usuário quanto à palavra dos profissionais da saúde, de
forma parte de uma rede de diálogo que pense e promova as ações,
campanhas, programas e políticas assistenciais a partir da dignidade
ética da palavra, do respeito, do reconhecimento mútuo e da solidariedade (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006).
Em um ambiente onde há uma corresponsabilização do cuidado, com realização de tarefas que derivam de acordos entre os sujeitos
envolvidos, no exercício de evitar imposições,
amplia-se a motivação destes diante do fazer
das práticas de saúde. A criação de um espaço
coletivo de gestão do cuidado, com reuniões geradoras de discussões e pactuação de planos de
trabalho, produz a satisfação de usuários e profissionais de saúde.
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Um bom exemplo de um espaço coletivo de gestão do cuidado
são as reuniões que acontecem no Serviço de Hemodiálise do Hospital
Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sempre que existe
a necessidade de resolução de um problema ou conflito envolvendo o
usuário do serviço.
Com a coordenação da assistente social, são convidados a
participar: o usuário, familiares, companhantes e a equipe multiprofissional. Formado o grupo, todos se apresentam e o motivo da
reunião é explicitado. A partir daí todos colocam seus pontos de
vista sobre o assunto em questão, considerando o conhecimento
do usuário e de cada especialidade. Com o cuidado de promover
a fala e a escuta atenta do usuário e de todos os profissionais,
busca-se um plano de ação para resolver o problema ou conflito.
Qualificar as práticas de gestão e Atenção à Saúde, na perspectiva
da humanização, implica na produção de novas atitudes por parte dos
trabalhadores, gestores e usuários, bem como de novas éticas no campo
do trabalho, incluindo o campo da gestão e das práticas de saúde (BRASIL,
2010b).
Para Ayres (2006), essas práticas devem mover-se continuamente,
conforme se movem os seus sujeitos, sendo a saúde um devir e não um
estado. Considera, ainda, que saúde nunca poderá ser uma condição
“completa”, estando sempre em curso, como um projeto. Isso porque
os horizontes das práticas movem-se continuamente fazendo com que
as normas socialmente associadas à saúde precisem ser reconstruídas
constantemente.
Logo, o ideal defendido como horizonte normativo para práticas
humanizadas é caracterizado pela noção de “projeto de felicidade”. Vamos
compreender o que esse projeto significa:

1

Diz respeito às experiências vividas, valorizadas positivamente.
Condições ou situações que o sujeito almeja alcançar ou manter
em sua vida e podem ser entendidas como saúde. Portanto,
aquele com doença renal não possui uma perfeita normalidade
morfofuncional nem sempre sente um “estado completo de
bem-estar, mas pode estar vivendo de acordo com aquilo que
valoriza, aspira e constitui o seu “projeto”.
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2

É importante a distinção que ele faz entre “êxito técnico” e
“sucesso prático”. O primeiro se relaciona a prevenir, reverter
ou minimizar danos morfofuncionais. O segundo, a conquista
de condições ou situações valorizadas como fonte de realização
para as pessoas em seus cotidianos. Segundo Ayres (2006), o
“êxito técnico” só faz sentido real para as pessoas se significar
um “sucesso prático”.

Ayres (2006) diz que não se deve definir a priori os conteúdos do
projeto de felicidade, pois se cairia no fundamentalismo de determinar de
modo objetivo e universal o que é felicidade. Para ele, a experiência de
felicidade, ou de sua falta, é uma vivência concreta, mas não se deixa medir
por nada fora dela, e está em estreita relação com tudo aquilo pelo qual se
busca dimensioná-la, que fornece o norte sem ser o norte. E embora seja
uma experiência de caráter singular e pessoal, a validação democrática de
valores que possam ser publicamente aceitos como propiciadores dessa
experiência, é importante como uma proposta “política” na discussão
sobre a humanização da atenção à saúde.
Entendendo, ainda, que é a vida em sociedade que oferece aos seres
racionais as referências objetivas que orientam os projetos de felicidade.
O desafio central da humanização é um ‘progressivo enriquecimento
das relações entre os fundamentos, procedimentos e resultados das
tecnociências da saúde e os valores associados à felicidade a cada vez
reclamados pelos projetos existenciais de indivíduos e comunidades. Para
isso é necessário (AYRES, 2006):

1
2

Colocar o aspecto técnico em contato com o não técnico em
cada momento assistencial.

3

Dependendo do quanto esses interesses forem considerados
nas práticas de saúde, estes estarão instruindo com maior ou
menor liberdade e efetividade, projetos de felicidade e bemestar nas ações de saúde (AYRES, 2006).

Perceber que em toda ação de saúde, individual ou coletiva,
há um autêntico encontro entre sujeitos, com inalienáveis
interesses de compreensão e simultânea construção de projetos
de êxito técnico e sucesso prático.
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Para Ayres (2006), cuidado é uma sabedoria prática que se relaciona
com os saberes tecnocientíficos e busca êxitos técnicos imediatamente
entendidos como sucesso prático. Com ações instrumentais baseadas em
escolhas compartilhadas de modos de vida julgados desejáveis, adequados
e “corretos”. Considera as finalidades técnicas das práticas de saúde,
mas busca “o melhor a fazer” diante do projeto de felicidade que estiver
colocado em questão em determinado momento.
Entende que existem três exigências para transformação das ações
de saúde na direção da humanização:
I. Abrir espaço para o diálogo: condição
capaz de direcionar as ações de saúde para o
cuidado, proporcionando o encontro entre usuários
e profissionais, em que ambos possam ouvir ao
outro, rompendo com o monólogo próprio da
discursividade tecnocientífica e retirando o usuário
do lugar de objeto. Cria-se, assim, uma cena do
cuidado no qual se têm como protagonistas dois sujeitos: o profissional e
o usuário, e como objeto mediador, os riscos, disfunções, sofrimentos etc.
Não basta haver uma priorização da escuta, é necessário que se prime
pela sua qualidade. Ayres (2006) utiliza como parâmetro para condução
qualitativa da escuta o horizonte normativo que orienta a interação
terapêutica. Para ele, será este o responsável por modular o tipo de escuta.
Se o horizonte normativo for a morfofuncionalidade, a escuta estará
orientada para obter subsídios objetivos para monitorá-la, negligenciando
a situação existencial dos sujeitos. No entanto, ampliando o horizonte
normativo para a dimensão existencial, é possível uma compreensão mais
profunda dos fenômenos, a partir da introdução de novas referências
capazes de redimensionar o que é preciso fazer.
Esse autor ressalta a importância do desenvolvimento de atitudes
e espaços de um genuíno encontro intersubjetivo, com o exercício de
uma sabedoria prática para a saúde, que se apoia e utiliza as tecnologias
disponíveis para alcançar um estado de saúde visado a priori, mas que
considera também o exame da relação entre finalidades e meios, bem
como o sentido prático para o usuário.
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II. Assumir e compartilhar responsabilidades:
é necessário não só a criação de dispositivos para a
escuta na organização da atenção, mas também a
decisão de dialogar uns com os outros, como atitude
de grande relevância para a efetivação do cuidado
e do seu sucesso prático. Essa decisão só é possível
quando os participantes de um diálogo assumem a responsabilidade de
responder moralmente por algo, incluídos, aqui, usuários, profissionais e
gestores numa ativa vinculação moral de todos os envolvidos. O profissional,
a equipe de saúde e o gestor devem responsabilizar-se em relação aos
projetos de felicidade daqueles de cuja saúde cuidam, preocupando-se
em relação ao quanto esses sujeitos são conhecedores e partícipes desses
compromissos (AYRES, 2006).
III. Reconstruir identidades: para Ayres (2006),
o tomar para si determinadas responsabilidades na
relação com o outro implica questões de identidade.
Explica que quando se assume a responsabilidade
por algo, surge um questionamento interno sobre
quem se é e que lugar se ocupa diante do outro. Isso
ocorre porque no momento em que se age ‘em-função-de’ algo, se está
simultaneamente dizendo quem se é ou se busca ser. Afirma existir uma
reconstrução contínua de identidades que acontecem no e pelo cuidado e
deve-se estar atento a essa construção tanto do ponto de vista existencial
quanto do ponto de vista das práticas de saúde para poder humanizar a
Atenção à Saúde.
A relação terapêutica não pode ser vista como algo que se inicia
no momento do primeiro encontro. O profissional coloca-se diante do
usuário ou comunidade carregado de significados e de uma alteridade
estreitamente relacionados com o modo como esse profissional se
identifica com o paciente ou ‘população-alvo’ (AYRES, 2006).
Tem-se nas interações na Atenção à Saúde, usuários e profissionais,
cada um com sua subjetividade, advindos de um contexto sociocultural
próprio. Segundo Ayres (2006), esse conhecimento é fundamental quando
se busca transformar a interação em diálogo. Quanto mais se busca
expandir a intervenção para além do terreno da pura tecnicidade, buscando
flexibilização e permeabilização dos horizontes normativos das práticas de
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saúde, maior será o interesse na desconstrução das identidades-alteridades
que já medeiam e subsidiam os encontros.
IMPORTANTE!
Tem-se, portanto, na busca pela conquista de atitudes mais
humanizadas na Atenção à Saúde, a importância de reconhecer os
“projetos de felicidade” dos usuários, ao mesmo tempo em que se
valoriza o trabalho e o trabalhador de saúde.
No eixo da gestão do trabalho, a proposta de humanização inclui
a promoção dentro dos serviços de ações que incluam a participação
dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, como forma de
valorizá-los e fortalecer a motivação, desenvolvimento e crescimento deles.
A PNH tem também o compromisso em orientar a educação permanente
em saúde desses profissionais, nos próprios serviços de saúde (BRASIL,
2010b). Dentro deste curso de especialização haverá ainda um módulo
aprofundado para a capacitação profissional.
SAIBA MAIS
Visão Hermenêutica de Saúde: PHYSIS: Rev. Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):43-62, 2007. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a04.pdf>.
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SÍNTESE DA UNIDADE
Nesta unidade, tratou-se da Política Nacional de Humanização como
um movimento de mudança dos atuais modelos de atenção e gestão em
saúde no qual os seguintes assuntos foram destacados:
▪▪ Apresentação do histórico, conceito e princípios a partir
dos quais se desdobra a PNH enquanto política pública de
saúde.
▪▪ Relevância dos princípios da PNH destinados ao paciente
renal, família e equipe de saúde possibilitando uma visão
existencialista que reconhece e valoriza a dimensão
subjetiva dos envolvidos.
▪▪ Reconhecimento de que a qualidade da atenção prestada
ao doente renal e efetiva prevenção exigem que se invista
em uma política de formação de profissionais, um processo
permanente de capacitação profissional e uma integração
dos recursos disponíveis na rede SUS.
▪▪ Apresentação dos diversos aspectos que visam a melhoria
qualitativa das práticas em saúde.
Com todas essas informações disponibilizadas, espera-se que este
conteúdo possa ajudá-lo para a realização de um atendimento humanizado
ao paciente e à sua família.
Até mais!
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