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Muitos têm sido os sentidos atribuídos ao conceito de humanização na saúde. Trata-se 
de conceito polissêmico, marcado por utilizações imprecisas. Tal imprecisão se expressa 
nas propostas e práticas em saúde nomeadas de humanizadoras ou humanizantes. Ou 
seja, diferentes enunciações implicam modos diferentes de operar no campo da saúde. 
No ano de 2003 quando a Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada na 
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, já existiam ações e programas com foco 
na humanização, como por exemplo: o Programa de Atenção ao Parto e Pré-Natal e o 
Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH). Entretanto 
estes programas, de modo geral, não mantinham articulação entre si e tinham um caráter 
fragmentado. 

A PNH ou HumanizaSUS surge, então, como uma política que engloba as iniciativas já 
existentes, de forma a aproximá-las e potencializá-las, partindo de algumas experiências 
do SUS visando ampliar a discussão sobre o conceito de humanização, tendo como 
princípio a indissociabilidade entre a atenção e gestão.  

De que humanização estamos falando? 

 Muitos designam humanização como tratar o usuário com dignidade e carinho, amor, 
capacidade de colocar-se no lugar do outro, tolerância, respeito às diferenças.  Algumas 
práticas ditas humanizantes, decorrentes dessa concepção, estão associadas a uma 
humanização piedosa, ligada a movimentos religiosos e filantrópicos, operando com um 
conceito de humano como homem bom e caridoso. 

Criar uma política com esse nome é no mínimo curioso e alvo constante de indagações 
sobre o porquê do nome humanização, já que este vinha carregado de tantos sentidos. A 
proposta-aposta da PNH é fazer gaguejar tal conceito de forma distanciar-se do 
“conceito sintoma” (Benevides e Passos, 2005) que vem carregado de sentidos de um 
homem ideal. Ao contrário a direção que a referida política busca imprimir se aproxima 
de um “conceito experiência” (Benevides e Passos, 2005), ou seja, de uma humanização 
que vai se efetivar, no concreto das experiências do dia a dia dos serviços, em novas 
experiências do humano, que não é aquele Humano idealizado. 

Tal ‘conceito experiência’ se sustenta a partir da compreensão de que é necessário 
enfrentar as graves lacunas quanto ao acesso universal e equânime aos serviços e bens 
de saúde e à atenção integral. Emerge, ainda, como estratégia para modificar o quadro 
de desqualificação dos trabalhadores, de precarização das relações de trabalho visando 



romper com a fragmentação e a desarticulação das ações e programas nomeados como 
de humanização. 

O humanizaSUS visa, então, ampliar o diálogo entre os sujeitos implicados no processo 
de produção da saúde, promovendo gestão participativa, estimulando práticas 
resolutivas, reforçando o conceito de clínica ampliada. A PNH busca, 
fundamentalmente, fomentar autonomia e protagonismo de trabalhadores, usuários e 
gestores, aumentar o grau de co-responsabilidade na produção de saúde e sujeitos, 
estabelecer vínculos solidários e participação coletiva na gestão. Enfim, mudança nos 
modelos de atenção e de gestão dos processos de trabalho em saúde e compromisso com 
melhoria das condições de trabalho e atendimento. 

A PNH vem, assim, reafirmar estes princípios e propor outros novos que pensam o 
humano a partir do que é vivido nos serviços por todos que o produzem cotidianamente. 
Uma humanização que vai à direção contraria de idéias humanistas que se apóiam em 
determinadas concepções de homem tomadas emprestadas da religião, das ciências e da 
política e permanentemente ligadas a julgamentos de valor (FOUCAULT, 2008). 

PNH: princípios, método, diretrizes e dispositivos 

A PNH – HumanizaSUS é uma política pública de saúde que reafirma os princípios da 
universalidade, equidade e integralidade do SUS mas, também, propõem outros 
princípios dos quais não se pode abrir mão se queremos um SUS resolutivo e de 
qualidade. 

Por princípios, então, entende-se o que causa ou força a ação, ou que dispara um 
determinado movimento no plano das políticas públicas (BRASIL, 2008), são eles: a 
transversalidade, a indissocialibilidade entre atenção e gestão e protagonismo, co-
responsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Partindo da idéia de que um 
princípio é o que vai causar, forçar ou disparar algo, o princípio da transversalidade na 
PNH pretende ampliar a comunicação intra e inter grupos, transformando os modos de 
relação e de comunicação entre os sujeitos. 

Guattari (1977), afirma que a transversalidade é uma dimensão que pretende superar os 
dois impasses, o de uma pura verticalidade e o de uma simples horizontalidade; ela 
tende a se realizar quando uma comunicação máxima se efetua entre os diferentes níveis 
e, sobretudo, nos diferentes sentidos.  

Assim, a transversalidade como principio entende que a gestão e a atenção devem 
perpassar uma a outra se diferenciando dos modelos verticais e hierárquicos ainda 
existentes em muitos serviços, buscando desfazer as pirâmides hierárquicas e criar-
fortalecer redes. Nessa direção ético-política, o HumanizaSUS parte do princípio da 
indissociabilidade entre atenção e gestão que propõe mudanças e alterações dos modos 
de cuidar e gerir os serviços. 

Na condução desse processo de mudança, pensou-se um método, um modo de caminhar 
que estivesse em consonância com esses princípios estabelecidos. Tal método propõe a 
inclusão de todos os sujeitos nos processos de produção de saúde e alteração nos modos 
de gestão dos serviços, de modo a aumentar o grau de comunicação, afirmar a 
indissociabilidade entre a atenção e gestão e a corresponsabilização dos autores-atores 



desse processo: gestores, usuários e trabalhadores. Incluir, também, os analisadores 
sociais, que são os fenômenos que desestabilizam os modelos tradicionais de atenção e 
de gestão e os coletivos, seja como movimento social organizado, seja como experiência 
singular sensível dos trabalhadores de saúde quando em trabalho grupal (BRASIL, 
2008). Este método, esta forma de conduzir o processo de construção da PNH foi 
nomeado como “tríplice inclusão”.  

A PNH – HumanizaSUS tem ainda diretrizes que orientam suas ações e dispositivos que 
atualizam tais diretrizes por meio de ações, arranjos, tecnologias que disparem 
movimentos de mudança. Por exemplo, ao tomarmos como orientação a ‘Clinica 
Ampliada’ pode-se utilizar como dispositivo: equipe transdiciplinar de referencia e 
acolhimento com classificação de risco. E, ao pensar a diretriz ‘cogestão’, os 
dispositivos colegiado gestor, GTH e contrato de gestão compartilhada. Entretanto é 
preciso estar atento para que os dispositivos sejam utilizados como tecnologias que 
afirmem os princípios da referida política e, assim, serem utilizados de acordo com 
demandas específicas e considerando-se as particularidades e diferenças dos serviços e 
trabalhadores. 

A questão do dispositivo 

O ideário do SUS surgiu nos anos 80, fruto de uma história construída com a 
participação e luta dos cidadãos, ganhou voz e corpo através do Movimento Sanitarista 
e das Conferencias Nacionais de Saúde, em uma época em que o Brasil vivia uma 
realidade de resistência à ditadura militar. 

Através do Artigo 196, da Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, a 
saúde é descrita como um direto de todos e dever do Estado e dentre os princípios que 
orientam o SUS, os principais são: Universalidade, Integralidade, Equidade, 
Participação social e Descentralização. 

Tantas lutas e movimentos garantiram na Lei a constitucionalização do SUS, contudo, 
sua efetivação na prática tem sofrido sérios ataques. Um dos graves problemas refere-se 
ao modelo de gestão ainda caracterizado pela opção em desconsiderar a indicação 
constitucional de 30% do orçamento da seguridade social para o SUS, pelo desvio de 
mais da metade da verba CPMF aprovada para saúde e pela precarização das relações de 
trabalho, suspensão dos concursos públicos e aviltamento das carreiras e salários, dentre 
outros (SANTOS, 2009). 

Benevides e Passos (2005a), afirmam que o SUS tem um “caráter constituinte” e que 
para garantir este caráter é imperioso que se identifique os problemas contemporâneos 
que se dão na relação entre Estado e políticas publicas. Garantir este caráter constituinte 
é garantir o seu caráter de contestação e capacidade de inovação (LOURAU, 2004). 

Como já indicamos, frente aos desafios que o SUS nos coloca e o desejo de afirmar seu 
caráter instituinte, é que se propôs a criação da Política Nacional de Humanização.  

“Como política, a humanização deveria traduzir princípios e modos de operar 
no conjunto das relações entre todos que constituem o SUS. Era 
principalmente o modo coletivo e cogestivo de produção de saúde e de 
sujeitos implicados nesta produção que deveria orientar a construção da PNH 
como política publica”. (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p.562) 



Construir a PNH como política publica é construir uma política que é para todos e de 
qualquer um, uma política que convoca trabalhadores, usuários, gestores para trabalhar 
em prol da saúde coletiva e que altera as relações de poder ao propor a 
indissociabilidade entre atenção e gestão. 

Mas como evitar que esta política não seja capturada pela maquina do Estado? Como 
afirmar seu caráter instituinte? 

Esta não é uma questão simples e por isso trabalhamos com a idéia de uma “política 
dispositivo” que vai agir dando passagem a muitas e diferentes linhas de força, 
visibilidade, ruptura e fratura que compõem a política, bem como problematizar o seu 
processo de constituição e institucionalização para que ela não endureça e perca 
potencia. Um dispositivo segundo Deleuze é: 

“[...] conjunto multilinear [...] composto por linhas de natureza diferente e 
essas linhas do dispositivo não abarcam nem delimitam sistemas homogêneos 
por sua própria conta, mas seguem direções diferentes, formam processos 
sempre em desequilíbrio, e essas linhas sempre se afastam umas das outras 
[...]” (DELEUZE, 2008, p.1)  

Pensar a PNH como um dispositivo é reafirmar e evidenciar o caráter instituinte desta 
política para que ela não perca sua força contestatória e/ou se cristalize como mais uma 
política de governo que no cotidiano dos serviços não opera mudanças.  

Mas como esta “política dispositivo” tem acionado novas práticas? Estas diversas linhas 
que compõem o dispositivo têm conseguido romper as barreiras do corporativismo e 
tecnicismo que freqüentemente presenciamos nos serviços de saúde? Como no 
cotidiano dos serviços operam-se seus princípios? 

Como dito ao longo desse texto, a PNH opera por meio da construção de dispositivos e 
se propõe como um dispositivo, na medida em que visa indagar modos instituídos de 
fazer saúde pública. Logo, pensá-la como dispositivo, nos leva, necessariamente, ao 
tema das redes de produção de saúde, que hoje tem se configurado como o principal 
objetivo das ações da PNH (BRASIL, 2009).  Acionar no dia a dia dos serviços de 
saúde o exercício da cogestão, da comunicação intra e intergrupos, compreendendo que 
saúde não é apenas ausência de doença, implica promover e ampliar as redes de 
conversa, redes de produção de saúde. Pensemos uma rede de pesca, com seus muitos 
fios entrelaçados, do que ela nos serve se estiver dobrada, embolada, com suas tramas e 
nós bloqueados por outras linhas e nós? Para que ela opere como um dispositivo, que 
produz conexões de elementos heterogêneos, é preciso lançá-la, abri-la para que seus 
fios se distendam e alcancem muitos “peixes/produtos”. 

Assim também podemos pensar a composição dos serviços de saúde: um médico que 
consulta seu paciente e olha apenas a dor localizada em determinado órgão, ou o pronto 
socorro de hospital que simplesmente deixa de atender determinados tipos de usuários 
porque estes não foram classificados como emergência e toma estas ações sem se 
preocupar se há outras possibilidades de atendimento no entorno, não estariam com suas 
redes bloqueadas? 

 



Implementação da Política Nacional de Humanização 

É grande atualmente o interesse pela humanização na área da saúde e temos 
acompanhado cada vez mais movimentos de Secretarias de Saúde para implantar a 
Política Nacional de Humanização.  Entretanto, não basta implantar o Acolhimento e 
Classificação de Risco nos hospitais públicos e pronto atendimentos e ou instituir 
Grupos de Trabalho de Humanização – GTH e/ou Colegiados gestores nos diferentes 
serviços de saúde. Cabe indagar como tais práticas têm se efetivado no concreto das 
experiências dos trabalhadores, como tais práticas alteram os modelos de gestão em 
curso. 

Em muitas unidades o Acolhimento ainda tem sido entendido como uma prática que se 
limita a tratar bem o paciente e sua implantação tem acontecido de forma verticalizada, 
sem participação e discussão dos trabalhadores. O GTH tem assumido uma função de 
promoção e organização de datas comemorativas, aniversários e bazar. Que mudanças 
estes dispositivos estão acionando para promoção da saúde e de um SUS resolutivo? 
Como tais dispositivos têm viabilizado a aposta do SUS? 

O interesse pelo tema da pesquisa aqui apresentado e as questões levantadas, surgiram a 
partir de uma experiência em um hospital do município da Grande Vitória/ES, quando 
buscamos implementar processos de humanização por meio do dispositivo Grupo de 
Trabalho de Humanização (GTH) que visava disparar movimentos de transformação das 
práticas de atenção e gestão naquele hospital. Entretanto, o GTH acabou se constituindo 
como um espaço de controle e silenciamento, em função dos modos de gestão e 
organização do trabalho vigente no hospital, contrariando os princípios afirmados pela 
PNH.  

Desta forma é preciso atentar para o uso dos dispositivos para que estes não se tornem 
‘impositivos’ e para que a PNH não se torne uma política de linhas duras, implantada de 
cima para baixo, por meio de determinações políticas dos gestores. Não se pode perder 
de vista o principio da indissociabilidade entre a atenção e gestão e buscar efetivar na 
prática esta indissociabilidade por meio da cogestão e fomento de redes. 

Em entrevistas realizadas com coordenadores e consultores da PNH que participaram da 
formulação da política no âmbito do Ministério da Saúde, bem como da sua 
implementação, foram levantadas algumas questões que apontam para o desafio da PNH 
como política publica. Dentre elas: a não discussão de questões polêmicas como o 
financiamento da saúde e sua posição dentro da máquina do Estado e do Ministério da 
saúde, sua institucionalização ou não sem perder seu caráter instituinte e alianças e 
redes que enfraquecem seu movimento 

Destacamos a importância da rede como um dispositivo, entretanto, pensar as limitações 
dessa rede e o que entra nesse agenciamento também é um desafio que precisa ser 
colocado na roda de discussão e avaliação. Os dispositivos não são modelos duros, 
perfeitos e acabados, são tecnologias que operam mudanças. Avaliar essas mudanças, 
corrigir rumos, experimentar outros dispositivos quando os que foram pensados não 
estão acionando outros modos de trabalhar, é uma prática extremamente importante, que 
precisa ser tomada como aspecto inerente à constituição de uma política pública de 
saúde. 



Apostamos nesta discussão como forma de contribuir para que a PNH se inscreva cada 
vez mais como uma política pública, logo, para todos e qualquer um e, então, estar 
sempre indagando seu próprio funcionamento para não perder sua força inventiva, para 
não perder sua força de produção de redes de saúde. 
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RESUMO 

O presente trabalho trata de uma pesquisa de mestrado (apoio FACITEC) sobre a 
Política Nacional de Humanização (PNH), no que tange aos desafios da sua 
implementação e de fazê-la um dispositivo de produção de saúde. O interesse pelo tema 
surgiu a partir de uma experiência em um hospital do município da Grande Vitória/ES, 
quando buscamos implementar processos de humanização por meio do dispositivo 
Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e que visava disparar movimentos de 
transformação das práticas de atenção e gestão naquele hospital. O GTH acabou se 
constituindo como um espaço de controle e silenciamento, em função dos modos de 
gestão e organização do trabalho, vigentes no hospital, contrariando os princípios 
afirmados pela PNH. Esta experiência redundou no interesse em realizar a pesquisa que 
ora efetivamos, analisando como tem sido acionada e o que tem produzido esta Política 
no campo da saúde pública. Através de entrevistas realizadas com coordenadores e 
consultores da PNH/MS que participaram da elaboração dos princípios diretrizes e 
dispositivos da política no âmbito do MS, bem como da sua implementação, a pesquisa 
objetiva compreender como vêm se efetuando o processo de implementação da PNH 
como política de governo e como política pública. O método de análise que subsidia a 
pesquisa advém da Análise Institucional, com suas ferramentas e aporte conceitual, 
contribuindo para que os dados sejam analisados e sistematicamente restituídos aos 
sujeitos que tomam parte nesta investigação. Humanizar para PNH é uma aposta na 
mudança dos modelos de atenção e gestão, através da co-gestão dos processos de 
trabalho. As entrevistas realizadas até o momento nos indicam alguns desafios 
experimentados no processo de implementação desta política, bem como um conjunto 
de questões que vem norteando este trabalho de pesquisa. Vivenciando paradoxos na 
implementação dos dispositivos desta política, nos perguntamos com quais desafios se 
depara na elaboração de uma política governamental que pretende tornar-se política 
pública assumida pelos coletivos? Tem ela acionado mudanças que indissocie a gestão 
da atenção, promovendo a transversalização e fomentando o protagonismo dos sujeitos? 
Como promover o caráter instituinte desta política, sem que seja inteiramente capturada 
pela máquina de Estado? Como o método da PNH, que preconiza a inclusão de 
trabalhadores, usuários, gestores e movimentos sociais na mudança dos processos de 
gestão e de atenção que vigoram no SUS, tem sido operacionalizado no âmbito desta 
política?  

 

 

 

 

 

 


