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Trabalhadores da FESF-SUS 
constroem Manual Instrutivo 
para acompanhantes e pacientes

        A atividade do mês de outubro do Diário de Bor-
do realizada pelos trabalhadores do Programa Nacional 
de Humanização da FESF-SUS incentivou a criação de 
um material instrutivo para os acompanhantes e/ou vi-
sitantes, sobre as normas e rotinas das unidades hospi-
talares.          
           Os trabalhadores da FESFS-SUS lotados nas diversas 
unidades da rede própria da SESAB confeccionam relató-
rios analíticos temáticos (Diário de Bordo), mensalmente, 
a fim de promover a educação permanente e inserir a Po-
lítica Nacional de Humanização (PNH) nos processos de 
saúde. Nesta edição, o manual do acompanhante buscou 
apresentar as normas e rotinas de forma que o acompa-
nhante compreenda os fluxos da unidade proporcionan-
do uma estadia segura durante o tratamento.              
        O tema surgiu a partir de uma das diretrizes/disposi-
tivos da Política Nacional de Humanização a Visita aberta 

Manuais produzidos pelos trabalhadores do PNH

e o direito à acompanhante. O acompanhante é alguém 
que representa a rede social do paciente e que acom-
panha o tratamento, apoiando e colaborando nos mo-
mentos necessários. A presença de uma pessoa ligada à 
rede social fortalece a confiança e faz bem à saúde do 
paciente, fazendo com que ele se sinta menos isolado. 
Possibilita que a equipe de trabalho colha informações 
mais precisas sobre a vida do doente contribuindo para 
uma análise diagnóstica mais ampla e um tratamento 
mais exitoso.  
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Experiencia da FESF-SUS é apresentada 
em I Mostra de Humanização e Saúde 
do Trabalhador do SUS-BA 

     A I Mostra de Humanização e Saúde do Trabalhador 
do SUS-BA será realizada nos dias 11 e 12 de dezembro 
de 2017, no Instituto Anísio Teixeira, em Salvador e polos 
de videoconferência em diversos baianos. Foi selecionada 
uma experiência da FESF-SUS para apresentação durante 
o evento.                                                                                       
O trabalho com o tema: Relato de experiência da FESF- 
SUS na implementação da Politica Nacional de Humani-
zação nos Hospitais da rede própria da SESAB, elaborado 
pelo Serviço de Implementação da Politica Naiconal de 
Humanização da FESF-SUS será apresentado por Sheilla 
Carla Neves.                                   
O evento é uma oportunidade de compartilhar experiên-
cias, ampliando e potencializando ações para a consolida-
ção da Política de Humanização e Saúde do Trabalhador 
no estado da Bahia. Ao todo foram recebidos 65 traba-
lhos, sendo 25 na categoria Humanização, 27 na categoria 
Promoção da Sáude do Trabalhador e 13 para articulação 
entre ambas as áreas.
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Assistência Religiosa na rede própria é 
apresentada em webpalestra 

No dia 28/09 a Fundação Estatal 
de Saúde da Família (FESF-SUS) atra-
vés do Projeto de Implementação da 
Política Nacional de Humanização 
(PNH), recebeu em sua sede a visita 
de Ubiraci Matildes de Jesus para 
ministrar web palestra sobre a POR-
TARIA 880/2014 que regulamenta a 
Assistência Religiosa nas unidades 
da rede própria da SESAB. Ubiraci 
Matilde atua na Coordenação de 
Promoção da Equidade em Saúde – 
CPES/ Diretoria de Gestão do Cuidado 
– DGC/ Superintendência de Atenção 
Integral à Saúde – SAIS/ SESAB.                   
    A palestrante iniciou a web salien-
tando a responsabilidade e respeito 
em trabalhar as diferenças religio-
sas, como adjuvante no processo de 
saúde. Ressaltou que, em especial na 
Bahia, é fundamental trabalhar as 
diferenças religiosas principalmente 
com as populações historicamente 
excluídas, trazendo a abordagem 
da equidade no serviço de saúde. A 
questão da equidade foi enfatizada 
na web devido a participação de Ubi-
raci nas discussões da constituição do 
SUS.                                                                    
    Sobre o tema da Assistência Reli-
giosa nas unidades de saúde desta-

cou que a constituição da lei coroou 
uma necessidade diagnosticada pe-
las lideranças religiosas e também 
por várias denúncias através da ou-
vidoria da SESAB, em 2008. Por fazer 
parte desse momento histórico, a pa-
lestrante trouxe um pouco da trajetó-
ria da regulamentação da Assistência 
Religiosa nas Unidades de Saúde da 
Rede Própria do Estado. Apresentou 
a portaria relacionando seus artigos 
com vivências cotidianas, a fim de 
facilitar o entendimento. Além de 
destacar todas as garantias da Por-
taria 880/2014 informando desde o 
cadastro, aos requisitos para indica-
ção de representantes das entidades 
religiosas. Destacou a Assistência Re-
ligiosa como um importante instru-
mento de Gestão que possibilita que 
as ações de promoção e assistência 
ao paciente nas unidades ocorra de 
forma integral.    
Finalizando, a palestrante agrade-
ceu a oportunidade e parabenizou a  
FESF-SUS pela iniciativa do espaço 
criado de atualização para todos os 
profissionais da Saúde e cidadãos.

                        
Acesse  
TV FESF 

Os trabalhadores da FESF-SUS 
apresentaram através de uma we-
bpalestra, realizada no último dia 17, 
o Acolhimento com Classificação de 
Risco (ACCR) como ferramenta para 
qualificação da assistência nas emer-
gências hospitalares.                                    
     Enfermeiros com experiência em 
ACCR e responsáveis pela promoção 
de um curso de Formação em Classi-
ficação de Risco, Bárbara Vilas Bôas, 
Heder Silva, Lorena Reis, Wilna Araú-
jo apresentaram os benefícios do uso 
do protocolo para o acolhimento nas 
unidades hospitalares e a importân-
cia da continuidade da educação per-
manente.                                                
     Com a crescente demanda e 
procura dos serviços de urgência e 
emergência, observou-se um enor-
me fluxo de “circulação desordenada” 
dos usuários nas portas de entrada 
dos Prontos Socorros, tornando-se 
necessária a reorganização do pro-
cesso de trabalho deste serviço de 
saúde, garantindo identificar e aten-
der a demanda de forma organizada, 
viabilizar o acesso com eqüidade, 
humanizar o atendimento e alcançar 
a satisfação do usuário.                               
      O uso do protocolo de ACCR na 
emergência permite a detecção dos 
casos graves, sendo possível garantir 
que esse atendimento não seja pos-
tergado, evitando maiores índices de 
complicação ou que esse paciente 
possa evoluir a óbito.                          
    Bárbara iniciou a web citando os 

princípios do SUS: Universalidade, 
Equidade e Integralidade; referen-
ciando que o ACCR ultrapassa a pers-
pectiva de acesso ao serviço de saúde 
sendo mais que uma ação de porta 
de entrada e recepção do usuário, é 
um processo contínuo que envolve 
sensibilidade e conhecimento téc-
nico-científico dos profissionais. “O 
principal objetivo do acolhimento 
é receber, escutar e oferecer uma 
atenção oportuna, eficaz, segura e 
ética aos cidadãos”, enfatizou.       
      “A padronização dos dados obtidos 
a partir do protocolo podem ser uti-
lizados para estudo, pesquisa e pla-
nejamento”, destacou.  Wilna alertou 
ainda que a  qualidade e eficácia 
do ACCR não é garantida a partir da 
implantação desse dispositivo per-
tencente à Política Nacional de Hu-
manização (PNH) ou identificando a 
queixa do paciente.  É necessário que 
o profissional conheça o protocolo já 
utilizado pela unidade em que traba-
lha, através de treinamento adequa-
do garantidos através de educação 
permanente.                                         
     Os enfermeiros citaram e compa-
raram os quatro modelos existentes 
de protocolo do ACCR: modelo Cana-
dense: The Canadian Emergency and 
Acuity Scale (CTAS), modelo Austra-
liano: Australasian Triage Scale (ATS), 
modelo Americano: Emergency Se-
verity Index (ESI) e o modelo de Man-
chester o mais utilizado, Manchester 
Triage System (MTS). 

Trabalhadores FESF-SUS apresentam ACCR 
nas Urgências e Emergência 
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