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RESUMO 

 

Acolhimento é um arranjo tecnológico que busca garantir acesso aos usuários com o 
objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os problemas mais simples e/ou 
referenciá-los se necessário. O acolhimento possibilita regular o acesso por meio da 
oferta de ações e serviços mais adequados, contribuindo para a satisfação do 
usuário, através do estabelecimento do vínculo entre o profissional e o usuário, o 
qual estimula a autonomia e cidadania do mesmo, o que culmina em sua 
participação durante a prestação dos serviços. Este trabalho tem como objetivo 
desenvolver estratégias para melhorar a organização do processo de trabalho dos 
profissionais de saúde fundamentado no acolhimento na Unidade de Saúde da 
Família Recanto da Lagoa em Salvador- BA. Este plano de ação será desenvolvido 
na Unidade Saúde da Família Recanto da Lagoa em Salvador- BA com 17.250 
indivíduos cadastrados e uma equipe saúde da família formada por agentes 
comunitários de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo e 
auxiliar de consultório dentário, que participarão da execução das atividades no 
período de 6 meses. As ações propostas têm como finalidade o aumento da 
satisfação do usuário em relação ao seu cuidado em saúde, ampliação da 
compreensão da comunidade acerca da necessidade individual de cada usuário, 
estimulando a prática da humanidade e cidadania, diminuição do tempo de espera 
para atendimentos à saúde e aprimoramento do serviço de saúde prestado ao 
usuário. O acolhimento representa a primeira oportunidade de se ofertar um serviço 
de saúde mais humanizado e resolutivo. 

 
Palavras-chave:  Saúde da Família. Acolhimento. Assistência à saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hosting is a technological arrangement that seeks to guarantee access to users in 
order to listen to all patients, solve the simplest problems and / or refer them if 
necessary. The host makes it possible to regulate access through the provision of 
more appropriate actions and services, contributing to user satisfaction, through the 
establishment of the link between the professional and the user, which stimulates the 
autonomy and citizenship of the same, which culminates in Participation in the 
provision of services. This paper aims to develop strategies to improve the 
organization of the work process of health professionals based on the reception at 
the Recanto da Lagoa Family Health Unit in Salvador, Bahia. This action plan will be 
developed at the Recanto da Lagoa Family Health Unit in Salvador, Bahia, with 
17,250 registered individuals and a family health team made up of community health 
agents, doctors, nurses, nursing technicians, dentists and dental assistants, who 
participated in the execution of the activities in the period of 6 months. The proposed 
actions aim to increase users' satisfaction with their health care, increase the 
community's understanding of the individual need of each user, stimulate the practice 
of humanity and citizenship, decrease the waiting time for health care and 
improvement of the health service provided to the user. The reception represents the 
first opportunity to offer a health service more humanized and resolutive. 
 

Keywords: Family Health, Reception, Health Care 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 Título 

 

Acolhimento: alicerce do processo de trabalho integral ao cuidado na Unidade 

de Saúde da Família Guilherme Rodrigues da Silva, Salvador-BA 

 

1.2 Equipe Executora 

 

 Juliana Costa de Almeida 

 Marcelo Fernando Tourinho da Cruz  

 Renata Freire dos Santos de Almeida 

 

1.3 Parcerias Institucionais  

 

 Secretaria Municipal de Saúde de Salvador 

  

2 INTRODUÇÃO 

       

O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu em 1994, como uma estratégia 

de organização das ações de saúde nos serviços da atenção básica, fundamentado 

em um novo modelo de atenção, com ênfase na promoção da saúde dos indivíduos, 

famílias e da comunidade. Sua implantação possibilitou: ampliar o acesso da 

população aos serviços de saúde, desenvolver práticas de saúde integrada com as 

famílias, incorporar o atendimento humanizado e fomentar o compromisso com as 

necessidades dos usuários (SOUZA, 2008). 

A Estratégia Saúde da Família, nomenclatura em substituição do PSF, 

funciona como a “porta de entrada” para os serviços de assistência à saúde nas 

comunidades em que é implantado. Destarte, os princípios preconizados pelo SUS 

são reiterados e novas diretrizes são introduzidas para que a reestruturação se 

efetive. O programa se organiza por meio de Equipes de Saúde da Família (ESF) 

composta por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. Cada equipe deve se responsabilizar por, no máximo 4.000 

habitantes, sendo a média recomendada de 3.000, com jornada de trabalho de 40 
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horas semanais para todos os seus integrantes. O número de ACS suficiente para 

cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS é 

de 12 ACS por equipe de Saúde da Família (BRASIL, 2007). 

A Unidade de Saúde da Família Recanto da Lagoa, pertencente ao Distrito 

Sanitário de São Caetano-Valéria, integra a rede de atenção básica à saúde do 

município de Salvador-BA com 3.963 famílias cadastradas atualmente. A unidade de 

saúde atende a uma clientela estimada em 17.250 indivíduos e é composta por 5 

equipes multiprofissionais constituídas por médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde, bem como 2 equipes de saúde bucal 

compostas de odontólogos e auxiliares de consultório dentário; um setor 

administrativo composto por 1 enfermeira gerente e 2 auxiliares administrativos; 2 

funcionárias responsáveis por serviços gerais e de limpeza, porteiro, vigilante e 3 

policiais militares que se revezam na segurança do posto. 

As principais afecções tratadas na unidade são hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, parasitoses intestinais, patologias respiratórias, doenças sexualmente 

transmissíveis, tuberculose e hanseníase. Destacam-se em número de 

atendimentos, além das consultas médicas: imunizações, curativos e dispensação 

de fármacos e preservativos. Na área odontológica temos entre as afecções mais 

prevalentes: cáries, seguido dos problemas periodontais, abscessos e traumatismos. 

Em relação a área de abrangência da USF de Recanto da Lagoa e suas 

características sanitárias temos que 98,71% das famílias cadastradas dispõem de 

abastecimento de água da rede pública, 17,76% usam água sem tratamento e 

3,03% usam água fervida, 99,22% das moradias são casas de tijolo/adobe, 9,42% 

têm energia elétrica, 95,28% dispõem da coleta pública de lixo e 83,98% dispõem de 

rede de esgoto. Como indicativo do grau de desenvolvimento da localidade temos 

que a taxa de mortalidade infantil é de 94,3 por mil habitantes. 

Segundo Senna (2002) a estratégia de saúde da família através da 

delimitação de um território para sua área de abrangência, busca promover a 

integralidade do sistema de saúde (através de ações que visam a promoção, 

proteção, recuperação e reabilitação da saúde) devido a um planejamento local, 

quando desenvolvido em conjunto com o modelo assistencial de Vigilância à Saúde. 

Por isso, para que o planejamento local seja efetuado com precisão e racionalidade, 

é necessário o mapeamento geográfico e inteligente da área de abrangência dessa 
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instituição de saúde, para que possam ser visualizados e explicitados os problemas 

e/ou necessidades do coletivo, visando a humanização do cuidado. 

No entanto, apesar dos resultados positivos alcançados após implantação 

dessa nova conjuntura de atenção ao cuidado, observou-se que havia um aumento 

considerável da demanda espontânea diária nas unidades básicas, culminando, 

assim, com sobrecarga de trabalho dos profissionais que atuavam na ESF. Com 

isso, os trabalhos das equipes de saúde foram dificultados, os quais acabavam 

limitando o desenvolvimento de ações programáticas e a ênfase na integralidade da 

atenção à saúde (MATOS, 2002). 

Durante a rotina diária na Unidade de Saúde da Família Recanto da Lagoa 

no município de Salvador, Bahia, observa-se diversos fatores que culminaram no 

prejuízo à efetividade do acesso dos usuários ao sistema de saúde público vigente, 

sendo o principal definidor deles, a demanda desorganizada e/ou espontânea. A 

exacerbação das mesmas proporcionou o efetivo desequilíbrio entre oferta e 

demanda, gerando aumento do número de atendimentos, porém diminuição da 

qualidade do cuidado, haja vista a redução do tempo de cada consulta, diminuição 

de ações programadas (um dos alicerces mais importantes da ESF), não priorização 

dos agravos à saúde, reserva temporal à atendimentos desnecessários (os quais 

poderiam ser resolvidos apenas com uma orientação prévia) e exaustão mental do 

profissional atuante com os usuários. 

Neste contexto, a Política de Humanização (BRASIL, 2010) vem com o 

propósito de aumentar o grau de co-responsabilidade dos diferentes atores que 

constituem a rede SUS no cuidado à saúde implica mudança na cultura da atenção 

dos usuários e da gestão dos processos de trabalho. Tomar a saúde como valor é 

como ter padrão na atenção o vínculo com os usuários é garantir direitos dos 

usuários e seus familiares, é estimular a que eles se coloquem como protagonistas 

do sistema de saúde através de sua ação de controle social, mas é também ter 

melhores condições para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo digno e 

criador de novas ações e que possam participar como co-gestores de seu processo 

de trabalho. 

Há uma relação entre acesso e acolhimento. Acolhimento é um arranjo 

tecnológico que busca garantir acesso aos usuários com o objetivo de escutar todos 

os pacientes, resolver os problemas mais simples e/ou referenciá-los se necessário. 

A acolhida consiste na abertura dos serviços para a demanda e a responsabilização 
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por todos os problemas de saúde de uma região (FRANCO, 2002). Ao sentir-se 

acolhida, a população procura, além dos seus limites geográficos, serviços 

receptivos e resolutivos. Então, o acolhimento na saúde deve construir uma nova 

ética, da diversidade e da tolerância aos diferentes, da inclusão social com escuta 

clínica solidária, comprometendo-se com a construção da cidadania. O acolhimento 

deve resultar das relações no processo de atendimento, o que ocorre após 

ultrapassada a etapa do acesso (SCHIMITH, 2004). 

A dificuldade no estreitamento da relação profissional/usuário, conseguida 

através do acolhimento é vista com clareza na USF Recanto da Lagoa justamente 

pelo fato de não ter haver sido implantada uma conjuntura, dentro da mesma, capaz 

de organizar e direcionar a demanda reprimida de usuários existente dentro do 

bairro. Então, não se consegue abranger de forma totalmente satisfatória, eficaz e 

inicial os problemas individuais de cada usuário, pois apesar de haver dentro do 

cronograma da unidade básica a existência de consultas individuais, coletivas, 

educação em saúde, e pesquisas ação para promover a equidade e universalidade 

do acesso, peca-se justamente no atendimento inicial, o qual revela-se um dos mais 

importantes exacerbando, assim, a fragilidade na priorização do cuidado. 

A partir do momento no qual o indivíduo não é ouvido e visualizado 

holisticamente, através do acolhimento e em um momento inicial quando o mesmo 

adentra á unidade, alguns riscos e exposições são passados desapercebidos pela 

equipe do cuidado, dificultando o avançar positivo do processo saúde-doença e 

deixando o usuário vulnerável ás situações adversas do meio ao qual interage.  

Então, partindo desse pressuposto e no intuito de ampliar o entendimento do 

processo saúde-doença da área de abrangência da USF Recanto da Lagoa, fora 

estabelecido, como plano de ação durante o ano de 2017, o acolhimento, no intuito 

de proporcionar um resultado favorável com sua implantação futura. 

 

3 JUSTIFICATIVA  

 

Acolhimento e vínculo dependem do modo de produção do trabalho em 

saúde. O acolhimento possibilita regular o acesso por meio da oferta de ações e 

serviços mais adequados, contribuindo para a satisfação do usuário, através do 

estabelecimento do vínculo entre o profissional e o usuário, o qual estimula a 
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autonomia e cidadania do mesmo, o que culmina em sua participação durante a 

prestação dos serviços (ALVES, 2005). 

A incompatibilidade entre a quantidade de usuários atendidos numa consulta 

de saúde e a eficácia da última no contexto do processo saúde-doença individual de 

cada paciente indica a extrema necessidade da elaboração e implantação de 

medidas de organização e controle do processo de trabalho vigente na Unidade de 

Saúde da Família Recanto da Lagoa. 

A necessidade de maior reflexão acerca dos problemas descritos, na 

tentativa de entender de forma mais ampliada e integral o processo de cuidado ao 

indivíduo, através de um atendimento médico qualificado, impulsionou a criação e 

evolução desse plano de ação. Então, o plano de ação em questão propõe 

desenvolver estratégias para melhor programação e organização do processo de 

trabalho, utilizando o acolhimento como ferramenta principal e dinamizadora de toda 

a evolução na prestação de serviços ao cuidado em saúde. 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Desenvolver estratégias para melhorar a organização do processo de 

trabalho dos profissionais de saúde fundamentado no acolhimento na Unidade de 

Saúde da Família Recanto da Lagoa em Salvador- BA. 

 

 

4.2  Específicos 

 

 Organizar e programar a demanda espontânea e agendada baseado nos 

princípios do acolhimento; 

  Implementar de uma nova modalidade de assistência inicial ao cuidado; 

  Promover educação continuada acerca do acolhimento como alicerce para o 

planejamento e programação local em saúde da ESF. 

 

 

 



11 
 

5 METAS  

 

 Aumentar a eficácia da atenção ao cuidado para todos os pacientes 

necessitados nas microareas da USF Recanto da Lagoa; 

 Acolher, acalmar e escutar de forma holística todos os indivíduos aos quais 

comparece à unidade Recanto da Lagoa necessitando de ajuda 

 Efetuar a priorização de agravos à saúde, de acordo com o princípio de 

equidade do SUS na área de abrangência da USF Recanto da Lagoa 

 Integrar a equipe multidisciplinar na Estratégia de Saúde da Família do Recanto 

da Lagoa 

 Ampliar o conhecimento multidisciplinar acerca do acolhimento dentro da USF 

para todos os profissionais e usuários 

 Melhorar a organização da demanda de atendimentos à saúde na Unidade 

Básica do Recanto da Lagoa 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

Este plano de ação será desenvolvido na Unidade Saúde da Família 

Recanto da Lagoa em Salvador- BA com 17.250 indivíduos cadastrados e uma 

equipe saúde da família formada por agentes comunitários de saúde, médico, 

enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo e auxiliar de consultório dentário, 

que participaram da execução das atividades no período de 6 meses. 

Inicialmente, será necessário a ampliação conhecimentos prévios dos 

profissionais de saúde acerca do acolhimento por meio dos cadernos de atenção 

básica do Ministério da Saúde voltados ao tema “acolhimento, assim como por 

publicações científicas disponíveis em bases de dados virtual. Dessa forma, será 

realizado uma reunião geral com os profissionais da unidade no intuito de expor e 

esclarecer eventuais dúvidas a respeito do projeto, assim como mais três reuniões 

específicas para cada equipe de saúde da USF, nas quais serão abordados o tema 

com um olhar diferenciado para os pacientes da área de abrangência específica, 

levando em consideração suas individualidades. 
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A partir disso, idealizou-se que os profissionais que poderiam ter a dimensão 

de saúde necessária para identificar e direcionar o usuário, com seu respectivo 

agravo à saúde com maior eficácia, seria os técnicos de enfermagem, as 

enfermeiras, os odontólogos e os médicos da unidade de saúde.  

O acolhimento será realizado em ambiente fechado e devidamente 

climatizado, tendo um profissional por turno diário encarregado de suprir a demanda 

espontânea surgida dentro da unidade em busca de atendimento. Os profissionais 

responsáveis pela prática deverão preencher os 10 turnos do acolhimento, não 

sendo fixos em um turno pré-determinado e, assim, ocorrendo revezamento 

semanal.  

Na abordagem, o paciente seria direcionado para um determinado tipo de 

atendimento (médico, odontológico ou de enfermagem) e num específico tempo de 

espera, de acordo com a queixa relatada (baseada e respeitada pelo fluxograma 

realizado pela enfermagem, medicina e odontologia) e classificação de gravidade do 

problema de saúde, havendo o agendamento futuro de sua consulta com o 

profissional de saúde responsável.  

Aqueles pacientes classificados como verde, serão atendidos em 

agendamentos futuros de acordo com a disponibilidade de vagas oferecidas na 

agenda do profissional, pois serão considerados como atendimentos eletivos. Os 

pacientes classificados como amarelo, serão atendidos no mesmo dia de procura ao 

atendimento, podendo ser no mesmo turno ou em turno oposto, de acordo com a 

demanda atual do profissional responsável pelo serviço, pois esse paciente em 

questão fora classificado como atendimento de urgência. Já os pacientes 

classificados como vermelho, serão os casos emergenciais, os quais necessitarão 

de atendimento imediato. Assim, os pacientes marcados para o dia atual seriam 

aqueles classificados outrora como verdes, tendo a ordem de chamada para o 

atendimento de acordo com a hora de chegada e idade do usuário (tendo prioridade 

aos mais velhos, de acordo com a constituição brasileira). No entanto, ao surgir 

demandas amarelas ou vermelhas durante o turno de atendimentos, a prioridade 

direciona-se para esses dois últimos tipos de classificação, haja vista à gravidade da 

queixa relatada. 

Em concomitância à implantação, idealizou-se a realização, nos primeiros 

dois meses, de atividades em âmbito da sala de espera, executadas em 3 turnos na 
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semana, no intuito de preparar, familiarizar e capacitar a população para maior 

entendimento da nova modalidade de cuidado implantado na unidade de saúde.  

Como o projeto de acolhimento visa uma mudança importante na execução 

da atenção à saúde, identificou-se a necessidade de uma avaliação da própria 

comunidade e até mesmo dos profissionais envolvidos com a prática, a fim de 

promover uma contínua mudança positiva para ambos os lados e integração da 

população ao seu próprio processo de cuidado em saúde. Essa avaliação será 

executada tanto por forma de uma ouvidoria interna, tendo uma caixa de 

sugestões/reclamações na recepção da unidade, quanto por reuniões quinzenais 

com todos os profissionais da unidade, promovendo, assim, um feedback das ações 

desenvolvidas. 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 2017 
Mês 
07  

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12 

Reunião Geral com a USF 
para apresentação do plano 

de ação 
X      

Classificações de risco dos 
outros profissionais 

 X X    

Orientação em salas de 
espera sobre a nova 

modalidade de atendimento 
  X X   

Implantação do acolhimento    X X  

Avaliação das ações 
implementadas 

     X 

 

 

8 IMPACTOS ESPERADOS 

  

 Aumento da satisfação do usuário em relação ao seu cuidado em saúde; 

 Ampliação da compreensão da comunidade acerca da necessidade individual de 

cada usuário, estimulando a prática da humanidade e cidadania; 

 Diminuição do tempo de espera para atendimentos à saúde; 

 Aprimoramento do serviço de saúde prestado ao usuário. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O acolhimento representa a primeira oportunidade de se ofertar um serviço 

de saúde mais humanizado e resolutivo, o primeiro passo de uma caminhada que 

pode ser ainda longa e cheia de obstáculos, mas que pode ser amenizada pela 

persistência em servir melhor ao próximo. O caminho pode ser longo, mas a 

perseverança conduz ao êxito e o ideal de tratar dos demais como desejamos ser 

tratados pode se tornar uma realidade emblemática do nosso sistema de saúde. O 

pleno sistema do SUS pode ser ainda uma utopia distante, mas todo e qualquer 

esforço empregado para trazer melhorias em sua implementação é sempre válido.  

O propósito desse trabalho foi trazer alguma contribuição através de uma 

reflexão sugestiva sobre como é possível melhorar á assistência á saúde desde o 

primeiro contato entre o usuário e o serviço de saúde quando se está atento a 

enxergar os seus problemas, escutar as demandas do público-alvo e procurar o 

melhor meio disponível para conduzi-los a uma situação.   
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