
PROGRAMA DE HUMANIZAPROGRAMA DE HUMANIZAÇÇÃO ÃO 
E ACOLHIMENTO E ACOLHIMENTO 

HOSPITAL UNIVERSITHOSPITAL UNIVERSITÁÁRIO DE RIO DE 
DOURADOS/MSDOURADOS/MS

““ AQUI VOCÊ SERAQUI VOCÊ SERÁÁ
BEM CUIDADO. . .BEM CUIDADO. . .””



DETERMINANTES DETERMINANTES 
PRINCIPAIS:PRINCIPAIS:

Sonho de construir um hospital diferente 

Gestão Descentralizada e Participativa

Gerência de Humanização e Acolhimento 
(Objetivo: transversalizar todas as unidades 
de produção colocando o Acolhimento e a 
Humanização como norte da Gestão)

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO  
– HUMANIZASUS



A construA construçção da gestão ão da gestão 
descentralizada e participativadescentralizada e participativa

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO



OBJETIVO:OBJETIVO:

Deflagrar um processo de humanização 
destinado a provocar mudanças no 
atendimento à saúde e na cultura 
hospitalar em benefício dos usuários e 
dos profissionais da Rede Pública de 
Saúde de Dourados – MS.



““ AQUI VOCÊ SERAQUI VOCÊ SERÁÁ
BEM CUIDADO. . .BEM CUIDADO. . .””

PROJETOS DESENVOLVIDOS:PROJETOS DESENVOLVIDOS:



11-- Acolhimento da Porta de EntradaAcolhimento da Porta de Entrada
Objetivo: estimular e facilitar o contato entre a equipe e o usuário.

Funcionário  Jefferson no Ambulatório de Especialidades.
Fonte: GGHA/2006 e 2007.



22-- ServiServiçço de Ouvidoria o de Ouvidoria 
Um canal de comunicação para representar os direitos do cidadão.

Fonte: GGHA/2006.



A participaA participaçção do usuão do usuáário rio 
estestáá aumentando gradativamenteaumentando gradativamente

Fonte:GGHA/2007.

Registros no Serviço de Ouvidoria

86

99

267

310

2004 (julho à dez.)

2005

2006

2007 (até abril)



33-- QuestionQuestionáário de Avaliario de Avaliaçção da ão da 
SatisfaSatisfaçção do Usuão do Usuááriorio

Fonte:GGHA/2006.



Elogios recebidos atravElogios recebidos atravéés do s do 
QuestionQuestionáário de Avaliario de Avaliaçção e da Ouvidoriaão e da Ouvidoria

““Deixo aqui registrado o bom atendimento dos mDeixo aqui registrado o bom atendimento dos méédicos, da dicos, da 
enfermagem, da recepenfermagem, da recepçção, do acolhimento, do pessoal da ão, do acolhimento, do pessoal da 
cozinha e tambcozinha e tambéém dos guardasm dos guardas””..

““O hospital pode continuar do jeito que estO hospital pode continuar do jeito que estáá indo. Fui muito bem indo. Fui muito bem 
atendido e operado com todo amor e  carinho. Tudo aqui atendido e operado com todo amor e  carinho. Tudo aqui éé bem bem 
limpo e arrumadolimpo e arrumado””..

““ ... foi um anjo que apareceu na nossa vida. Conversa com a ... foi um anjo que apareceu na nossa vida. Conversa com a 
gente como se tivgente como se tivééssemos pagando um milhãossemos pagando um milhão””..

““Todos foram muito carinhosos comigo desde as recepcionistas Todos foram muito carinhosos comigo desde as recepcionistas 
da internada internaçção, a enfermagem atão, a enfermagem atéé a limpeza e pessoal da comida. a limpeza e pessoal da comida. 
Nunca fui tão bem tratada... AgradeNunca fui tão bem tratada... Agradeçço a todos pelo carinho e o a todos pelo carinho e 
dedicadedicaçção. Um grande abraão. Um grande abraçço.o.””

Fonte: GGHA/2007.



Sugestões dos usuSugestões dos usuááriosrios
Através da Ouvidoria e do Questionário de Avaliação,

o usuário participa do processo de humanizar a instituição.

Os ‘tocos de madeira’, a organização do Ambulatório de Especialidades e os ventiladores são 
algumas das sugestões dos nossos usuários. 
Fonte:GGHA/2006 e 2007.



44-- HumanizaHumanizaçção da Linha de ão da Linha de 
InternaInternaçção e Cuidados  Assistenciaisão e Cuidados  Assistenciais
Objetivo: Minimizar o sofrimento do usuário decorrente de seu estado de saúde e 

período de internação e valorizar as relações interpessoais;

Criança  internada na UTI Arco-Íris à esquerda. 
E à direita, usuário internado na Clínica Médica.
Fonte: GGHA/2006.



Placa de identificaPlaca de identificaçção no leitoão no leito
Favorecendo a construção de vínculos. 

Fonte: GGHA/ 2006.



SolSoláário e Cantinho da TVrio e Cantinho da TV
Espaços para o usuário tomar sol, conversar, assistir televisão ...

Fonte: GGHA/2007.



HorHoráários de visitarios de visita
As visitas acontecem diariamente e em dois horários diferentes.

Na Unidade Pediátrica visitas e trocas de acompanhantes são livres.
Aproveitamos esse momento para orientar e informar os visitantes.

Funcionária da Equipe de Enfermagem Hosana, à esquerda e 
Simone, na Recepção de Visita, à direita. 
Fonte: GGHA/2006.



PediatriaPediatria
Decoração alegre e colorida

Trabalhos do artista plástico Teodoro. 
Posto de Enfermagem e Brinquedoteca.
Fonte: GGHA/2006.



Festas na PediatriaFestas na Pediatria

Festa em comemoração ao Dia do Índio, ao  Dia das 
Crianças, Festa Junina e Natal. 
Fonte: GGHA 2005,  2006 e 2007.



ÁÁrea de recrearea de recreaçção infantilão infantil
Um espaço para tomar sol e bater papo, uma amarelinha, uma quadra de futebol... 

Fonte: GGHA/2006.



Unidade ArcoUnidade Arco--ÍÍrisris
O nome foi escolhido no concurso “Você pode escolher um nome para UTI 

Pediátrica”. Os funcionários usam aventais coloridos e 
os horários para visita e a troca de acompanhante são flexíveis.

Mãe amamentando seu filho na UTI Arco-íris e 
Fisioterapeuta Andressa com avental decorado. 
Os painéis que decoram a unidade são do artista 
Teodoro.  
Fonte: GGHA/ 2006.



PAP PAP -- Pronto Atendimento PediPronto Atendimento Pediáátricotrico

Painéis do artista Teodoro decoram as salas do PAP.
Fonte: GGHA/2005 e 2006.



Respeito Respeito àà cultura indcultura indíígenagena

O Mato Grosso do Sul tem a 2° maior 
população indígena do país. São 
aproximadamente 60 mil índios que estão 
divididos em 7 etnias.

O Sílvio, Auxiliar de Enfermagem cedido pela 
FUNASA, trabalha como intérprete e auxilia no 
Projeto Acolhimento da Porta de Entrada.

Há no hospital cartazes em português e 
guarani.

Fonte: GGHA/2006.



AmbiênciaAmbiência

A Recepção do Ambulatório III ganhou uma parede texturizada,  o refeitório dos funcionários foi decorado e na Recepção de Internação há um 
painel do artista Teodoro. Estes são exemplos que refletem a nossa preocupação com a ambiência. 
Fonte: GGHA/2007.



55-- Leite com Chocolate Leite com Chocolate 
AmbulatAmbulatóório de Especialidadesrio de Especialidades

Para diminuir o desconforto e a fome sentida pelo usuário em decorrência do tempo de 
viagem até Dourados, oferecemos um copo de Leite com Chocolate frequentemente. 

Henrique, do Acolhimento, servindo um lanche aos usuários.
Fonte: GGHA/2006.



66-- Acolhimento dos estagiAcolhimento dos estagiáários, rios, 
acadêmicos e funcionacadêmicos e funcionáários novosrios novos

Destina-se a receber os novos funcionários e estagiários, apresentar 
o Programa de Humanização, histórico e a  gestão da instituição.

Fonte: GGHA/2005 e 2006.



77-- Concurso de Frases EducativasConcurso de Frases Educativas
Para decorar os bancos de concreto, realizamos um concurso interno

com o tema “educação em saúde”. 

Fonte: GGHA/2005.



88-- ““H.U. vai a sua casa!H.U. vai a sua casa!””
Projeto piloto para reduzir o absenteísmo.

Visita domiciliar aos usuários que aguardam na fila de espera para cirurgia eletiva
e telefonema para os que faltaram na mesma.

Vivian, Assistente Social, em visita domiciliar. 
Fonte: GGHA/2006.



99-- Capelania EcumênicaCapelania Ecumênica
Um serviço de cunho religioso que traz apoio espiritual aos 

usuários internados, familiares e funcionários.

Culto ecumênico em comemoração ao Dia do Enfermeiro, Dia das Mães e Dia do 
Trabalhador e final de ano.
Fonte: GGHA/2006.



1010-- Roda de ViolãoRoda de Violão

Jeferson e Diogo, músicos e funcionários do Projeto Acolhimento, 
tocando violão no Solário e na Recepção do Ambulatório.
E Oficina de Música do CAPS II na Semana em Comemoração ao 
Aniversário do HU  à direita.  
Fonte: GGHA/2006 e 2007.



1111-- EducaEducaçção Permanente em Saão Permanente em Saúúdede

1° Semana de Controle de Infecção Hospitalar, em 2006, organizado pela C.C.I.H., com 
mural informativo, palestras, gincana e bingo educativo. 
FONTE: GGHA/2006. 



1° Encontro de Educação Permanente aos técnicos e auxiliares de enfermagem, em 2006, organizado pela Direção e Gerência de 
Enfermagem.
Fonte: GGHA/2006.



Campanha do Agasalho organizada pelos próprios funcionários e finalista da Gincana da CCIH, em 2006.
Oficina Gênero e Cidadania em comemoração ao Dia da Mulher e Capacitação dos funcionários da Equipe de Higienização, 
oferecido pelo Senac, 2006.
FONTE: GGHA/2006.



1212-- Gerenciamento de ResGerenciamento de Resííduos Sduos Sóólidos lidos 
no Servino Serviçço de Sao de Saúúde de 

Projeto em construProjeto em construççãoão

Responsáveis: Engenheiro Roberto, Coordenadora da Higienização Raquel e C.C.I.H.

Fonte: GGHA/2007.



1313-- SinalizaSinalizaçção do Trânsitoão do Trânsito
Projeto Cidade EducadoraProjeto Cidade Educadora

Fonte: GGHA/2007.



1414-- Projeto de ReeducaProjeto de Reeducaçção Alimentarão Alimentar
Os funcionários são orientados pelas nutricionistas Maristel e Lorraine. 

Funcionários no refeitório da instituição com a Nutricionista Maristel.
Fonte: GGHA/2007.



1515-- Atividades culturais e Atividades culturais e 
comemoracomemoraçção de datas festivasão de datas festivas

Equipe do SND e demais funcionários na Festa Junina.
Dia do Trabalhador - 1° de Maio e  estagiárias do Curso de Enfermagem da UEMS à direita.
Fonte: GGHA/2006.



Coral de Funcionários e Apresentação de instrumentistas da Casa da Cultura UEMS, à direita. 
Coral da Casa Espírita e Oficina de Música do CAPS, à esquerda.
Fonte: GGHA/2005 e 2006.



Apresentação do Coral Guaraoby na UTI adulto e distribuição de presentes 
no Natal em 2006 à direita. Comemoração do 2°aniversário do H.U. e 
apresentação musical em junho/2006, à esquerda.
Fonte: GGHA 2006 e 2007.



Enf° Flávia distribuindo flores em comemoração ao Dia da Mulher. 
Coordenadora Selva com sua equipe da Lavanderia no Dia da 
Mulher, à esquerda. E apresentação do Harpista Rafael Beboleto
no final do ano durante o horário de visita.
Fonte: GGHA/2006.



Exposição de fotos antigas na Recepção de Internação e  exposição de telas  
na Recepção do Ambulatório, 2007. 
Fonte: GGHA/2006



PREMIAPREMIAÇÇÕESÕES
Indicativos que estamos no caminho certo...

O H.U. foi escolhido como uma das 100 melhores 
instituições públicas do país no Concurso “Gestão 
Pública e Cidadania”, da Fundação Getúlio Vargas e 
Fundação Ford – Ciclo de Premiação 2005. 

Na Mostra Nacional de Saúde Indígena “Qualidade 
de Vida, Promoção da Saúde e Valorização das 
Tradições”, promovida pelo Ministério da Saúde e 
FUNASA, em 2006, o funcionário Silvio Ortiz recebeu  
dois prêmios referentes ao trabalho que realiza 
conosco nesse Programa de Humanização.



DIRETORIA E COLEGIADO DE GERÊNCIA

DIREÇÃO SUPERINTENDENTE - Dinaci Vieira Marques Ranzi

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA - Silvia Alessandra Perotti

DIREÇÃO CLÍNICA - Antônio Idalgo de Lima

DIREÇÃO DE ENFERMAGEM - Elizabeth Correa do Santos

GERÊNCIA GERAL DE HUMANZAÇÃO E ACOLHIMENTO  
Catia Paranhos Martins 
Lucia Francisco Da Silva

GERÊNCIA DE LINHA ADMNISTRATIVA E FINANCEIRA  
Marlene Cristina Garcia Alencar 

José Roberto Barbosa   

GERÊNCIA DE CUIDADOS TÉCNICOS ASSISTENCIAIS - Edna Silva Teles

GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO - Rosilda Aparecida de Freitas

GERÊNCIA DE ENSINO - Emerson Ferruzi



NOSSOS AGRADECIMENTOS....

AOS FUNCIONÁRIOS 

PELO EMPENHO E DEDICAÇÃO NESSE PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL 100% SUS,  DE QUALIDADE E 
HUMANIZADO.



““AQUI VOCÊ SERAQUI VOCÊ SERÁÁ
BEM CUIDADO. . .BEM CUIDADO. . .””

ouvidoria_hu@dourados.ms.gov.br
humanizacao_hu@dourados.ms.gov.br

Atualizado em 10 de maio de 2007. 


