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Introdução: A Política Nacional de Humanização (PNH), conhecida como “HumanizaSUS”, 

foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003 para efetivar os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no 

Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários [1]. No campo 

da Saúde, em um sentido amplo, a humanização refere-se aos processos de interação que 

possibilitam aos indivíduos adquirirem características próprias do convívio social humano 

capazes de transformar o contexto em que se inserem e suas próprias realidades. Em uma 

concepção aplicada, advém da ideia de tornar-se mais humano pela participação nas diferentes 

instâncias culturais e seus ritos (família, escola, trabalho etc.) de forma harmônica e coesa. 

Para isso, faz-se necessário que o tema se torne central nas organizações sociais e em suas 

práticas, tornando sua discussão fundamental em diferentes espaços sociais [2]. Nessa 

perspectiva, esta política torna-se transversal às diversas ações e serviços na prática da saúde e 

nas instâncias do SUS. A PNH é caracterizada pela valorização dos diferentes sujeitos, 

promovendo mudanças nos modos de gerir e cuidar dos estabelecimentos públicos de saúde. 

Na Atenção Básica, a implementação do processo de humanização baseia-se em três 

parâmetros específicos: o incentivo às práticas promotoras de saúde, elaboração de ações 

individuais e coletivas de saúde para usuários e sua rede social e o estabelecimento de formas 

de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços no SUS. Para 

desenvolver tais parâmetros nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Belém, a 

Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) realizou capacitações de forma a qualificar gestores 

e trabalhadores da saúde para construir, executar e fortalecer o dispositivo do Grupo de 

Trabalho de Humanização (GTH). Na UBS Benguí II, o GTH foi criado em Maio de 2019 

pela equipe multiprofissional e interdisciplinar. Objetivos: Relatar a experiência 

desenvolvida pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) da UBS Benguí II para o 

fortalecimento de trabalho em equipe e a atuação em rede intersetorial; Valorizar e estimular 

os trabalhadores, Gestor e Usuários da UBS Benguí II; Contribuir e sensibilizar para a 

implantação do GTH em outras Unidades Básicas de Saúde. Descrição da Experiência: O 

GTH da UBS Benguí II realizou oito (08) encontros/reuniões/momentos, além de 

implementar (a partir de agosto de 2019) atividades permanentes de educação em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) direcionadas pela Terapeuta Ocupacional. O primeiro dos oito 

encontros do GTH foi realizado no dia 07/06/2019. A Enfermeira Chefe e a Assistente Social 

da unidade foram as responsáveis pelo mesmo, onde as relações interpessoais foram 

trabalhadas de forma lúdica e dinâmica com a finalidade de dar boas vindas aos novos 

servidores recém lotados na UBS Benguí II, bem como de valorizar os colaboradores já 

inseridos na instituição há mais tempo pela dedicação prestada. O segundo encontro, realizado 

dia 18/07/2019, reuniu um técnico responsável por cada setor da unidade, sendo o comando 

dessa atividade a cargo da Psicóloga e da Assistente Social, onde, através de apresentação de 
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slides pontuaram sobre a PNH, a execução do GTH e os objetivos a serem alcançados. 

Também foram entregues materiais sobre a PNH. Em seguida, o grupo discutiu sobre as 

problemáticas da unidade, tanto no que se refere aos serviços e atendimentos prestados, 

quanto às condições de trabalho e saúde do trabalhador. O terceiro encontro do GTH realizado 

no dia 19/07/2019 foi conduzido pelo Terapeuta Ocupacional e pela Assistente Social, 

consistiu em um momento de ginástica laboral, promovendo a saúde do trabalhador, além de 

dinâmicas para fortalecer as relações interpessoais. No quarto encontro, efetivado dia 

01/08/2019, a UBS Benguí II recebeu a visita e reunião técnica dos gestores superiores da 

Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de conhecer e compreender a realidade da 

dinâmica de trabalho e os problemas oriundos desse processo de trabalho. No quinto encontro, 

promovido dia 16/08/2019, deu-se início ao Grupo de Educação Permanente em LIBRAS, 

realizado pela Terapeuta Ocupacional, no qual os colaboradores e usuários da unidade 

aprendem noções básicas de LIBRAS, além disso, são realizadas dinâmicas com foco nas 

relações interpessoais organizadas pela Assistente Social, a partir de então, este Grupo passou 

a ser realizado todas as sextas-feiras. O sexto encontro do GTH, ocorrido dia 04/09/2019 na 

sede da Estratégia Saúde da Família do Mangueirão (ESF-Mangueirão), consistiu em reunião 

das equipes multiprofissionais da UBS Benguí II e da ESF-Mangueirão, para apresentações, 

esclarecimentos e planejamentos estratégicos. O sétimo encontro do GTH realizado no dia 

20/09/2019 foi uma reunião ampliada com as equipes da UBS Benguí II, ESF Benguí, Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família (NASF Benguí) e a Comunidade/Representações/ 

Movimentos/Lideranças/Usuários do Bairro para apresentar os serviços ofertados, estreitar 

relações e promover parcerias permanentes. No oitavo encontro do GTH, ocorrido em 

15/10/2019, a equipe multiprofissional da UBS Benguí II recebeu representantes da Pastoral 

da AIDS da Arquidiocese de Belém, para discutir estratégias e trocar conhecimentos e 

materiais didáticos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Resultados: A partir 

do processo de execução do GTH, foi possível colocar em prática princípios norteadores da 

PNH, em especial, dois deles: o fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional e a 

atuação em rede com alta conectividade de modo cooperativo e solidário, embasados nas 

diretrizes do SUS. O GTH possibilitou à equipe avaliar de forma coletiva o próprio trabalho e 

planejar ações em conjunto com outros núcleos, tanto da Rede de Atenção Básica do SUS 

quanto da comunidade do bairro. O feedback dos gestores, servidores e usuários da UBS 

Benguí II foi muito positivo, todos aprovaram a iniciativa e relataram a importância dos 

encontros como forma de potencializar o território, otimizar o atendimento e promover ações. 

Constatou-se que o GTH foi fundamental para ampliar o diálogo e solucionar conflitos, bem 

como levantar e responder questionamentos, resultando num processo de trabalho integrado, 

contínuo e humanizado, proporcionando bem estar físico, mental e social aos sujeitos 

envolvidos. Conclusão: Conclui-se que a experiência do GTH desenvolvida na UBS Benguí 

II promoveu uma melhoria na comunicação, nas relações interpessoais, na participação social 

e no fortalecimento da rede intersetorial. As Estratégias utilizadas ao longo do processo foram 

relevantes, porém, ainda é necessário aprimorar este dispositivo. Buscar iniciativas para 

Humanização na Rede de Atenção Básica é imprescindível para avançar na qualidade dos 

serviços disponibilizados e, assim, promover mais saúde a todos os sujeitos envolvidos. A 

equipe da UBS Benguí II, em seu trabalho cotidiano, reconhece, valoriza e incentiva o 

trabalho humanizado e multiprofissional, neste sentido, o GTH é um diferencial que 

proporcionou transformações positivas através do diálogo constante entre gestão, 

trabalhadores e usuários do SUS, acolhendo e integrando estes últimos de maneira mais 

eficaz. 
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