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Webpalestra reune apoiadores em Fórum de Humanização.

   O Fórum de Apoiadores da Humanização - BA  nesta 
edição foi realizado através de webpalestra, utilizando 
as redes online ampliando a participação dos apoioa-
dores em todo o Estado. A plataforma utilizada pela 
Fundação Estatal Saúde da Família, faz parte da Rede 
Nacional de Pesquisa (RNP), para transmissão online de 
palestras e reuniões, possibilitando também a interação 
através de um chat em tempo real. 

   O encontro é realizado mensalmente, em abril, contou 
com a colaboração do Serviço de Implementação da Po-
lítica Nacional de Humanização (PNH), na FESF-SUS.  A 
tematica desta reunião, sugeri da pela Diretoria de Ges-
tão no Trabalho e Educação na Saúde (DGETS), da Secre-
taria de Saúde do Estado (SESAB), foi sobre o Dimensio-
namento e Humanização, apresentada pela enfermeira 
do trabalho Angélica Menezes. 

   O dimensionamento de pessoal visa suprir as neces-
sidades de assistência, tendo como objetivo prever a 
quantidade necessária de funcionários por categoria, 
evitando danos ligados diretamente com a distribuição 
inadequada de profissionais que podem comprome-
ter a qualidade do serviço e a segurança do paciente                    

durante o processo assistencial.  A ferramenta permite 
avaliar as necessidades futuras de recursos humanos 
no tocante ao quantitativo, composição, perfil de defi-
nição, estratégias e ações que viabilizem o alcance das 
necessidades, visando às habilidades, experiências e 
competências adequadas. 

   Pensando na integração e articulação da humanização 
da assistência com o dimensionamento, importante 
ferramenta de gestão de pessoas que impacta direta-
mente na qualidade dessa assistência, a Política Nacio-
nal de Humanização (PNH) define que a humanização 
não esta somente vinculada ao paciente, mas ao traba-
lhador, com melhoria dos ambientes de cuidado e das 
condições de trabalho dos profissionais. 

   Angélica Menezes refoçou que o dimensionamento da 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), utiliza 
o Sistema de Informação de Gestão do trabalho e Edu-
cação na Saúde com módulos, contendo as etapas de 
avaliação de desempenho, dimensionamento e Saúde 
do Trabalhador. Após a realização das etapas do dimen-
sionamento é feito um relatório por setor garantindo 
uma análise qualitativa e repassado para a gestão. 

Webpalestra possibilitou interação em todo Estado.
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HGE promove Seminário 
de Humanização

Encontro trouxe temas importantes da humanização

 O Hospital Geral do Estado (HGE) completou 28 
anos de funcionamento no mês de abril,  a data foi lem-
brada com a realização do I Seminário de Humanização 
do HGE: Acolhimento, cuidado e respeito ao ser huma-
no. Alguns dos apoiadores da humanização estiveram 
presentes no evento. A programação contou com a 
apresentação do  vocal feminino “Maria Música”, segui-
do da solenidade de abertura do evento. 

 O presidente da associação “Viva e deixe viver”, 
Valdir Cimino, apresentou a palestra com o tema “Hu-
manizar para comunicar para humanizar?”. Também fo-
ram apresentados os temas:  “Nome social: cidadania e 
respeito”, “Promovendo diálogos integrativos”, “Saúde 
e qualidade de vida”, e “Boas práticas HGE: Acolher e 
cuidar: a dimensão da integralidade na saúde”.  

O ACCR como parte do processo 
de Regulação das Centrais Estaduais
 A médica reguladora da Secretaria de Saúde 
do Estado da Bahia (SESAB), Paula França, à convite da     
FESF-SUS, ministrou web palestra, no último dia 30,  
sobre Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) 
como parte do processo de regulação. 

 A Regulação responde às demandas de saúde 
em seus diferentes níveis e etapas do processo assis-
tencial, disponibilizando a alternativa assistencial mais   
adequada à necessidade do cidadão, de forma equâni-
me, ordenada, oportuna e qualificada. 

 Os fluxos de referência e contra-referência reor-
denam a demanda, melhorando a qualidade, organi-
zando o acesso do paciente e a continuidade de seu 
tratamento, garantindo o acesso aos recursos de saúde 
com equidade e eficiência. 

 O acolhimento é uma diretriz da Politica Nacio-
nal de Humanização (PNH) e uma ação tecno-assisten-
cial que opera nos processos de trabalho em saúde, seja 
na regulação ou em outros serviços de forma a atender 

a todos aos que procuram uma assistência, ouvindo seus pe-
didos de forma humanitária e solidaria, assumindo no serviço 
uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas 
mais adequadas, reconhecendo o usuário como sujeito e par-
ticipante ativo no processo de produção da saúde.  “A Política 
Nacional de Regulação anda lado a lado com a Política Nacio-
nal de Humanização. Reordena as demandas melhorando a 
qualidade, organiza o acesso do paciente e a continuidade de 
seu tratamento”, reforçou Paula. 

A web atingiu 343 visualizações no facebook fesfsusbahia


