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INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Humanização (PNH) –

HumanizaSUS existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, 

qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas 

solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A PNH deve 

estar presente e inserida em todas as políticas e programas do 

SUS.

A seguir, os trabalhos realizados no mês de janeiro de 

2021:



HUMANIZAÇÃO EM AÇÃO

• A Equipe de Humanização organiza os presente aos 

profissionais do mês com todo carinho



HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS 
DO MÊS

• O Hospital Regional parabeniza os profissionais da Farmácia 

e Laboratório, comemorado em 20 de janeiro. A equipe de 

Humanização entrega o presente aos farmacêuticos e técnicos 

do setor.



ALEGRANDO AS CRIANÇAS DA 
PEDIATRIA

• O Hospital Regional recebe doação de bichos de tecido para 

serem entregues ás crianças durante a alta hospitalar.



Demais doações:

• A Prefeitura Municipal fez doação de 8 caixas de leite em pó 

com 24 latas cada uma;

• O Frigorífico Naturafrig tem doado semanalmente 20k de 

carnes por semana.



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE

A Comissão de Educação Permanente faz parte da

Política de Humanização, e busca a capacitação e

qualificação dos colaboradores de uma Instituição.

A seguir, os trabalhos realizados no mês de janeiro

de 2021;



Setor de Enfermagem realiza capacitação 

com os temas:
• Protocolos de Higiene do paciente;

• Inserção de sonda vesical;

• Preenchimento do check list de inserção cateter vesical de demora;

• Práticas de biossegurança nos setores de isolamento e uso de EPI’s;

• Técnica correta da lavagem das mãos.



Capacitação e reuniões dos demais setores.

• Setor de Nutrição – Boas práticas de manipulação; uso de máscaras e luvas 

para manusear os alimentos.

• Setor de Fisioterapia – Estratégias de mobilização e exercícios terapêuticos 

precoces para pacientes em ventilação mecânica por insuficiência respiratória 

aguda secundária à covid 19; Discussão sobre máscara de reservatório não 

reinalante.

• Setor de Laboratório – Reunião sobre informações término de material para 

reposição; atentar para amostras coaguladas, hemolisadas, lipídicas; pedidos de 

recoleta de amostra coagulada e/ou hemolisada.

• Setor de Higienização e Lavanderia – uso, guarda, conservação, 

responsabilidades e forma correta de uso dos EPI’s e os riscos presentes no 

ambiente hospitalar.

• Setor de Recepção – Treinamento sobre boa comunicação assertiva juntamente 

com a psicóloga; lavagem das mãos; e organização do setor.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Praticar a humanização em um processo laboral facilita a

aproximação entre trabalhadores de qualquer segmento e

aqueles a quem oferece seus serviços. Essa aproximação mostra

aos indivíduos que eles são parte da sociedade e assim que

busquem seus direitos e exerçam a democracia, assim, fazendo

com que os atos desumanos sejam discutidos e a dignidade seja

resgatada.


