
  

O Brasil está mobilizado para refletir sobre os avanços e desafios da 
humanização do SUS. 
 
A Semana Nacional de Humanização é uma oportunidade para você, 
usuário, gestor e trabalhador do SUS, participar de debates, exposições, 
fóruns, plenárias, atividades culturais, rodas de conversa, que mostram as boas 
experiências do sistema público de saúde.
 
A programação foi construída pelos brasileiros que fazem o SUS dar 
certo em suas cidades, e gira em torno de três eixos: participação social, 
trabalho e gestão do SUS. Acesse a Rede HumanizaSUS, conheça 
as atividades mais perto de você e participe! Acompanhe também a 
transmissão de vários eventos ao vivo, nas cinco regiões do país. 
 
A Semana Nacional de Humanização é uma iniciativa do Ministério da Saúde, 
por meio da Política Nacional de Humanização, que há mais de dez anos busca 
qualificar o sistema público de saúde. Participe!

 
 

Programação completa disponível em  
www.redehumanizasus.net

Semana Nacional de Humanização 07 a 11 de abril



A Política Nacional de Humanização (PNH) existe há mais de dez anos no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Sua proposta é mudar a relação entre 
gestores, trabalhadores e usuários do SUS, para que cada um deles se 
reconheça como responsável pelo SUS e contribua para suas melhorias.  
  
Atuando em todo o Brasil, o trabalho da PNH se baseia no 
apoio institucional às Secretarias Municipais de Saúde (SMS), 
Secretarias Estaduais de Saúde (SES), Serviços de Saúde, entre 
outros, além da  formação de gestores, trabalhadores e usuários.  

A Defesa dos Direitos dos Usuários, a Valorização do Trabalhador, 
o Acolhimento e  a Gestão Participativa são algumas diretrizes da 
PNH que podem ser vistas nos serviços de saúde e contribuem 
para melhorar a gestão, a assistência e o trabalho em saúde: 
 
 Acolhimento com classificação de risco (que prioriza os casos mais graves, 
e não a ordem de chegada aos serviços de saúde), colegiados gestores 
(que democratizam as decisões), garantia de visita aberta e direito ao 
acompanhante, entre outras inovações fazem parte do trabalho de 
humanização do SUS. 
 
 

Informe-se em 
 www.saude.gov.br/humanizasus 

Melhorar sua vida, nosso compromisso.

Melhorar sua vida, nosso compromisso.

Saiba mais sobre a humanização do SUS


