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INTRODUÇÃO 

O Ministério da Saúde, no ano de 2003, lança a Política Nacional de 

Humanização da Gestão e da Atenção à Saúde – HUMANIZASUS, tendo como 

princípios norteadores: a valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social 

em todas as práticas de atenção e gestão do SUS, fortalecendo o compromisso 

com os direitos dos cidadãos; fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade; apoio à 

construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção 

de saúde e com a produção de sujeitos; fortalecimento do controle social com 

caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS; compromisso 

com a democratização das relações de trabalho e valorização dos 

trabalhadores a saúde, estimulando processos de educação permanente 

(PASSOS, BENEVIDES, 2006).  

A implantação da humanização nas unidades/serviços de saúde no 

Estado do Acre teve início com o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar - PNHAH (2000), onde cinco unidades hospitalares 

estaduais participaram, e, a partir de 2003, da Política Nacional de 

Humanização da Gestão e Atenção à Saúde (PNH) – HUMANIZASUS, onde, 

além dos hospitais, participaram os serviços e as secretarias municipais de 

saúde, assim como as instituições formadoras. 

A humanização reconhece o campo das subjetividades como instância 

fundamental para a melhor compreensão dos problemas e para a busca de 

soluções compartilhadas. Participação, autonomia, responsabilidade e atitude 

solidária são valores que caracterizam esse modo de fazer saúde que resulta, 

ao final, em mais qualidade na atenção e melhores condições de trabalho. Sua 



essência é a aliança da competência técnica e tecnológica com a competência 

ética e relacional (RIOS, 2009, p. 10).  

Cenci e Fávero (2008) destacam que a formação humanística, para ser 

efetiva, tem que estar integrada organicamente a cada currículo. Do contrário, 

vira um arranjo de disciplinas isoladas – por vezes confusas e estranhas – 

dentro da grade curricular dos cursos. Sem dúvida, há conteúdos humanísticos 

específicos que podem ser levados à sala de aula, o que significa postular a 

necessidade de disciplinas próprias para dar conta desta dimensão, as quais 

possuem certas especificidades, e, ao mesmo tempo, entrosá-las com os 

currículos dos cursos onde são ministradas.  

A Política Nacional de Humanização aposta no reposicionamento dos 

sujeitos, ou seja, no seu protagonismo, na potência do coletivo, na importância 

da construção de redes de cuidados compartilhados: uma aposta política. 

Pasche e Passos (2008) destacam os “direitos das pessoas” usuários e 

trabalhadores de saúde, com a potencialização da capacidade de criação que 

constitui o humano, valorizando sua autonomia em uma configuração coletiva 

dos processos de atenção e gestão.  

Os autores acrescentam, também, que a transversalização das práticas; 

a inseparabilidade entre a gestão e a atenção; e a inclusão de sujeitos, 

coletivos e analisadores, são os elementos centrais que conformam o modo 

como a PNH compreende a ação transformadora da política pública de saúde. 

Neste sentido, o ensino da humanização tem um importante significado nas 

transformações das práticas de produção da saúde. Por esta razão, é 

importante compreender qual a concepção de humanização que fundamenta a 

prática docente.  

Considerando as falas dos coordenadores e docentes e a imersão no 

referencial teórico no âmbito do desenvolvimento da pesquisa O ENSINO DA 

HUMANIZAÇÃO: um estudo em cursos da área da saúde da UFAC, 

identificou-se a necessidade de espaços que promovam o diálogo sobre o 

ensino da humanização nos cursos de graduação em saúde. 

A partir desse movimento, apresentamos como um produto da pesquisa 

mencionada, a proposta de construção de Documento de referência para o 

Ensino da Humanização nos cursos da área da saúde que será 

apresentada à Universidade Federal do Acre e ao Departamento de Gestão da 

Educação na Saúde/Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde e ao Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização, do Ministério 

da Saúde, além das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, buscando 

apoio técnico e financeiro para a sua realização. 

 



OBJETIVOS 

Geral:  

Definir referenciais teóricos para o ensino da humanização nos cursos de 

graduação em saúde da UFAC. 

Específicos: 

Discutir as concepções de humanização existentes na formação em saúde; 

Definir estratégias de ensino que contemplem a humanização nas diversas 

disciplinas e cenários de prática; 

Construir documento de referência que subsidie as reformulações curriculares 

em curso. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Coordenadores, docentes e discentes dos cursos da área da saúde; gestores, 

trabalhadores e usuários do SUS. 

 

METODOLOGIA 

Propõe-se que a construção do documento de referência aconteça durante 

seminário com duração de dois dias, com realização de oficinas. 

Pretende-se que cada Oficina tenha como participantes atores implicados com 

os processos educacionais da universidade e dos serviços. 

Será realizado o consolidado dos produtos das Oficinas que fundamentarão o 

documento de referência sobre o ensino da humanização nos cursos da área 

da saúde. 

ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS  

Serão elaborados e aplicados instrumentos de avaliação, proporcionando o 

aprimoramento das atividades ao longo do seu desenvolvimento.  
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