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Pode curtir e compartilhar! 
Estamos nas redes sociais.

Os smartphones estão dominando o mundo! A afirmação pa-
rece brincadeira, mais tem um fundo de verdade. Segundo a 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, já temos no país quase 1 
smartfone por habitante.  Nesse sentido o Serviço de Humani-
zação da FESF-SUS está utilizando as redes sociais para ampliar a 
participação e audiência nas webpalestras. 

Até então as transmissões eram realizadas apenas através da 
Rede Nacional de Pesquisas (RNP), acessadas no link disponí-
vel pelo site da FESF-SUS. Com o uso das redes sociais o aces-
so é mais fácil e rápido, e ainda possibilita a interação com as 
curtidas, reações e compartilhamentos ao vivo. Uma pesquisa 
realizada pela Google Consumer Barometer, encomendada pelo 
Google, mostra que 65% dos entrevistados acessa redes sociais, 
diariamente, 50%  assistem a vídeos online utilizando os smar-
tphones. 

As primeiras transmissões atingiram marcas surpreendentes, já 
que um dos temas, o Permanecer SUS - Humanização na Saúde, 
apresentado por Erica Bowes Coordenadora Estadual da Hu-
manização do Trabalho, no dia 28/02,  teve 949 visualizações. 
“Esse é um tema bem restrito aos profissionais ligados a rede de 
humanização, ficamos em poder divulgar amplamente o tema”, 
destacou Sheilla Carla Neves, Gestora do PNH na FESF-SUS.  A 
temática foi abordada dentro de uma perspectiva da Política 
Nacional de Humanização (PNH). Por ser uma estratégia perten-

cente à política, o Permanecer valoriza as práticas “humanizan-
tes” no serviço de saúde.

Embasado na PNH (2003) e PEH-BA (2017), sob os princípios 
da humanização e do acolhimento, instituído pela Diretoria de 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (DGTES), o programa 
permite que os estudantes de saúde realizem atividades de aco-
lhimento nos serviços de saúde potencializando as práticas hu-
manizadas, por meio do estágio não obrigatório, contribuindo 
na reorientação da formação profissional dos futuros trabalha-
dores da saúde e em consonância com o projeto ético-político 
do SUS. Érica enfatiza que “Ao enfrentar e lidar com relações de 
poder, trabalho e afeto não se trata de humanizar o humano, o 
foco não está no indivíduo, mas sim nas relações”. Oportuna-
mente agradece à equipe de humanização da FESF-SUS e rea-
firma que as parcerias potencializam a PNH mas sobre tudo as 
práticas de humanização.

No dia 22/02 a Ouvidora da SESAB, Celurdes Carvalho, Gestora 
da Ouvidoria SUS Bahia - SESAB trouxe o tema: Ouvidoria como 
instrumento de gestão e fortalecimento do controle social, 
apresentando as competências da ouvidoria e a importância 
desse canal na participação do cidadão na luta pela garantia dos 
direitos e serviços prestados pelo SUS. Além de ser um excelen-
te instrumento de gestão através de seus relatórios gerenciais, 
é um dispositivo da Política Nacional de Humanização (PNH).

@susfesf
fesfsusbahia



Av. Estados Unidos 161, Edf. Suerdieck, 8º Andar, 
CEP.: 40.010-020, Comércio - Salvador/BA

Tel: (71) 3417-3506 | Email: ascom@fesfsus.ba.gov.br | ww.fesfsus.ba.gov.br

Ano IV - Nº 11 | 28 de fevereiro de 2018
Boletim Informativ o

Equipe de Humanização participa 

do Encontro de Cuidadores

Evento reuniu 30 cuidadores e pacientes

A equipe de gestão do Projeto de Implementação da Polí-
tica Nacional de Humanização (PNH) da FESF-SUS esteve 
presente no encontro de cuidadores promovido pelo Ser-
viço de Atenção Domiciliar (SAD), realizado no dia 20 de 
dezembro, no Parque da Cidade. 

Informar! Esse foi o objetivo da participação da equipe 
do PNH, com a entrega da  Carta dos Direitos dos Usuá-
rios da Saúde,  através do impresso Você Sabia destacando 
o direito à continuidade da atenção no domicílio, quando 
pertinente, com estímulo e orientação ao autocuidado. O 
informativo traz o Princípio de Cidadania que   assegura o 
direito básico ao ingresso no serviço de saúde e fomenta a 
autonomia e o protagonismo do usuário.

Recepcionados em uma tenda com tapete, almofadas, e 
acolhimento realizado pelas profissionais que atuam no 
serviço SAD e no PNH, os cuidadores relataram suas expe-
riências com depoimentos emocionantes de cura e supe-
ração. “Hoje em dia as feridas dele estão pequenininhas, 
mas se via o osso. Depois de começar a assistência domici-
liar, meu neto está vivo e muito forte, está até malhando! 
Pensamos que ele iria morrer. Agradeço a Deus e a essas 
cuidadoras que me ajudam”, relatou Dona Maria José da 
Conceição, cuidadora assistida pela base do Hospital Ernes-
to Simões Filho.

O evento faz parte da programação do SAD voltada 
para os cuidadores, como uma grande confraterniza-
ção que recebeu também alguns pacientes assistidos, 
em uma tarde interativa com oficina de automassa-
gem, ginástica laboral, roda de bate papo, sorteiro de 
brindes e música ao vivo. 

O informativo Você Sabia é encaminhado, mensalmen-
te, aos trabalhadores do Programa de Humanização 
da FESF-SUS divulgando principalmente a Carta dos 
Direitos dos Usuários. “Para nós um momento como 
esse é muito rico, estar próximo aos usuários do siste-
ma trazendo informações que muitas vezes não são de 
conhecimento do público, é um execelente momento 
de sensibilização”, destacou a gestora do PNH na FESF-
SUS.

 


