
PLANO ESTADUAL DE HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE – 2016-2019 

PLANO OPERATIVO ANO 2017  

AÇÃO EIXO ESTRATEGIA RESPONSAVEIS INDICADOR PRAZO 
1. Apoiar a PNH nos 

municípios. 
Atenção - Cuidado com 
os Usuários do SUS 

1. Identificar os 
apoiadores da PNH; 
2. Qualificar o 
trabalhador-apoiador da 
PNH; 
3. Instituir a função do 
apoiador da PNH. 
 

SMS’s, SESAU e UNCISAL.  
 

Nº de estratégias da PNH 
realizadas/10 regiões de 
saúde de alagoas x 100 

 
 
Até dezembro/2017 

2. Disseminar a PNH. Atenção - Cuidado com 
os Usuários do SUS 

Realizar 10 rodas de 
Conversa sobre as 
diretrizes e dispositivas 
da PNH 
 

Apoiadores da PNH. Nº de rodas de conversa 
realizadas/10 regiões de 
saúde de alagoas x 100  

 
Até dezembro 2017 

3. Participação de 
apoiadores, 
gestores e 
trabalhadores da 
saúde nas reuniões 
do Coletivo 
Estadual da PNH. 

Gestão da Saúde Pactuar com gestores 
de 33% das 10 regiões 
de saúdea liberação 
para participar da 
câmara técnica de 
humanização. 

Gestor municipal de 
saúde e das instituições e 

serviço. 

Nº de pactuações 
realizadas/10 regiões de 
saúde de alagoas x 100 

 
Até dezembro 2017 

4. Planejamento 
compartilhado entre 
gestão e técnicos 
das ações 
propostas. 

Valorização do 
Trabalho e Trabalhador 

da Saúde 

Realizar mostra anual 
de experiências 
exitosas nos seminários 
de humanização. 
 

SMS’s, 
SESAU e 
UNCISAL. 

 
Nº de mostra realizada 

 
Até dezembro 2017 

5. Divulgar ações da 
PNH. 

 
 

Gestão da Saúde 

 

Divulgar em meios de 
comunicação em geral 
e no site da SESAU, 
das SMSs, das IES, 
rede humanizaSUS, 
cartilhas, folderes. 

SMS’s, SESAU e 
UNCISAL. 

Nºde ações 
divulgadas/10 regiões de 

saúde x 100 

Até dezembro de 2017 



6. Divulgar no 
Conselho Estadual 
de Saúde o plano 
operativo anual do 
Plano Estadual da 
PNH. 

 
Gestão da Saúde 

 

 
Apresentar anualmente 
nas reuniões do CES o 
plano operativo anual.  

 
CTH 

Nº de divulgação 
realizada 

 
Até dezembro 2017 

7. Promover a 
integração e 
conhecimento do 
SUS 

Atenção - Cuidado 

com os usuários do 

SUS 

1.Criar Fórum regional 
e/ou rodas de 
conversas com 
gestores, trabalhadores 
e usuários dos serviços 
de saúde anual; 
2.Elaborar folder e/ou 
cartazes e/ou cartilhas 
com funcionamento da 
Rede SUS local. 

SMS’s, SESAU e 
UNCISAL. 

Nº de ações 
divulgadas/10 regiões de 
saúde x 100 

Até dezembro de 2017 

8. Conhecer as 
necessidades do 
usuário. 

Gestão da Saúde 
 

Implantar caixa de 
sugestões e outros 
dispositivos de 
ouvidoria 

Coordenador da 
unidade de saúde e 
equipe de educação 
permanente ou 
ouvidoria 

Nº de dispositivos 
implantados 

 
Até dezembro 2017 

9. Fortalecer o Plano 
Estadual da PNH, 
sua divulgação e 
sensibilização dos 
gestores a respeito 
da importância da 
implantação do 
mesmo. 

Gestão da Saúde 
 

Divulgar nas reuniões 
do COSEMS e CIR o 
Plano Estadual da 
PNH, pactuando a sua 
implantação e 
implementação. 

SESAU e SMS’s Nº de divulgação 
realizada 

Até dezembro 2017 

10. Fomento à 

participação dos 

cidadãos e do 

controle social nas 

práticas de saúde. 

Atenção - Cuidado com 

os usuários do SUS 

Estimular a implantação 

ao menos um Conselho 

Gestores. 

SMS’s, SESAU e 

UNCISAL. 

Nº de conselhos 
imlantados/10 regiões de 
saúde x 100 

Até dezembro 2017 

11. Acolhimento dos Atenção - Cuidado com Realizar oficinas de Gestores SMS’s, Nº de oficinas Até dezembro 2017 



usuários do SUS 

pelos prestadores 

de serviços 

(hospitais, 

laboratórios...). 

os usuários do SUS qualificação para 

prestadores de 

serviços.  

SESAU e UNCISAL. realizadas/10 regiões de 
saúde x 100 

 


