
Boletim Informativo  |  Ano IV - Nº 13 |  31 de Agosto de 2018

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
www.fesfsus.ba.gov.br

Webpalestra traz o “Acolhimento com Classificação de Ris-
co em Obstetrícia: Avanços e Desafios” como tema.

 No dia 21 de agosto, foi realizada a primeira 
webpalestra sobre Acolhimento com Classificação de 
Risco em Obstetrícia, o tema foi surgerido  por alguns 
trabalhadores da FESF-SUS através de levantamento 
realizado em atividade de diário de bordo. A palestra 
foi ministrada pela Enfermeira Márcia Fernandes, 
que abordou os avanços e desafios na implantação 
do ACCR na maternidade do Hospital Geral Roberto 
Santos, relatando sobre a sua experiência em uma 
unidade de referência aos pacientes de alto risco.
 Márcia Fernandes iniciou a webpalestra 
conceituando o acolhimento de acordo a Política 
Nacional de Humanização. “O acolhimento é uma 
postura a ser exercida pela equipe e por todos os 
profissionais que atendem ao usuário do serviço 
de saúde e a necessidade singular à gestante, é 
uma ferramenta de intervenção na escuta, na 
construção do vínculo, na garantia do acesso com 
responsabilidade e resolutividade”, destacou.
 A Classificação de Risco, segundo Márcia, 
visa reorganizar a porta de entrada e o atendimento 
desses pacientes acolhidos nas maternidades e 
serviços que realizam partos, proporcionando um 
atendimento de acordo a sua gravidade clínica, 

abandonando a lógica do atendimento por ordem de 
chegada, com critérios sistematizados em fluxogramas 
associado ao julgamento clínico embasado em 
protocolo do Ministério da Saúde. 

“O Acolhimento é uma postura ética, vai além da 
queixa inicial. É perceber as demandas do usuário 
além do que é verbalizado”. Márcia Fernandes. 
 
 A Implantação do ACCR na obstetrícia trouxe 
benefícios quanto ao atendimento mais humanizado e 
qualificado, permitindo conhecer o perfil das pacientes 
atendidas no serviço e o tempo de espera para o 
atendimento, a necessidade de consulta médica, 
realização de exames e segurança para a equipe 
por conhecer os riscos da paciente que aguardam o 
atendimento. Um dos grandes entraves são os mitos 
relacionados à gestação, a insegurança, os medos e 
preocupações da gestante provenientes da falta de 
informação adequada, além da ausência de indicador 
de tempo de atendimento.

Webpalestra alcançou 
através da transmissão 
pelo Facebook 1.300 
visualizações. 
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Você Sabia? 

 A Série “Você Sabia?” foi criada com intuito de 
levar aos usuários do serviço de saúde informações 
acerca dos seus direitos, promovida através do Projeto 
de Implementação da Política Nacional de Humanização 
nos Hospitais da Rede Própria do Estado da Bahia na 

10 Anos do Fórum Estadual de Apoiadores 
da Humanização: Tecendo uma História 
 Iniciando às comemorações aos 10 anos do 
Fórum Estadual de Apoiadores da Humanização, no 
dia 16 de agosto foi realizada uma webpalestra a 
convite da equipe do Projeto de Implementação da 
Política Nacional de Humanização da FESF-SUS.

 A web foi ministrada pela assistente 
social e apoiadora institucional, Simone Costa 
e a Coordenadora Estadual da Humanização do 
Trabalho na Saúde, Érica Bowes na qual destacaram  
a importância do fórum sob o olhar do apoiador 
institucional e historiando a sua trajetória.

 Em 2009, a Diretoria da Gestão do Trabalho 
e Educação na Saúde (DGTES) promoveu o Curso 
de Apoiadores da Política de Humanização e os 
trabalhadores retornaram para suas unidades com a 
tarefa de fortalecer a implementação da Política de 
Humanização. O Fórum vem com a grande atribuição 
de instrumentalizar o apoiador institucional no que 
diz respeito à Política Nacional de humanização (PNH) 
para sua inserção estratégica nas unidades de saúde 
e fortalecimento da gestão do SUS, materializando 
a humanização no cotidiano do trabalho na saúde 
e fortalecendo a humanização na rede interna das 

unidades. A estratégia adotada pela DGTES viabilizou 
a formação do Grupo de Trabalho de Humanização 
(GTH) com alguns objetivos, dentre eles propiciarem 
um espaço de debate, críticas e sugestões aberto 
aos usuários, profissionais e gestores. Algumas ações 
foram desenvolvidas buscando disseminar a política, 
o PermanecerSUS é uma delas, que veio como um 
dispositivo para disparar ações educativas de acolhimento, 
e processo de qualificação dos servidores que atuam nas 
portas de entrada do hospital.

FESF-SUS. Nos meses de junho, julho e agosto abordou os 
seguintes temas de interesse dos usuários do SUS: O Dia 
Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa 
Idosa, valorizando o respeito ao idoso (junho 2018); Dia 
28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais, 
incentivando a busca pelo diagnóstico e tratamento nas 
redes de saúde (julho 2018). 

E em agosto chamou atenção para o Agosto Lilás, Mês de 
Proteção a Mulher. Segundo a Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia foram registrados no Estado mais de 
23 mil casos de violência contra a mulher.  Esse tipo de 
violência é uma das formas mais agressivas de violação 
dos direitos humanos, atingindo o direito à vida, à saúde 
e a integridade física. A Lei Maria da Penha representa 
um marco de proteção à mulher e neste mês de agosto 
é celebrado os 12 anos de sanção da lei que motivou os 
casos de denuncia, visando punir, prevenir e erradicar os 
casos de violência contra a mulher. 

“ Com a desativação 
do  Hospital Dom Rodri-
go de Menezes, aquele 
grupo transferido para o 
Hospital Couto Maia foi 
convidado para reativar 
o Grupo de Trabalho de 
Humanização a partir do 
curso de apoiadores que 
nos deu a condição de 
produzir ações relaciona-
das com a humanização, 
realizando um diagnósti-
co situacional e propondo 
ações”. Simone Costa 


