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RESUMO 

O acolhimento na atenção básica ocorre por meio do comprometimento em receber, ouvir e 

tratar de forma humanizada os usuários. Objetivo: Promover acolhimento de forma 

humanizada à todos os usuários que necessitam de atendimento na Unidade Básica de Saúde, 

por meio da equipe multiprofissional. Método: Levantamento de dados na recepção por meio 

de caixa de sugestões aberta mensalmente. Resultados: A falha do acolhimento constitui-se 

um problema de saúde pública, uma vez que por meio das portas de entrada da atenção básica 

o usuário recebe o atendimento de forma escassa, impossibilitando-o de ter o acesso 

qualificado, resolutivo e eficaz às ações e serviços de saúde. Conclusão: Este projeto propõe 

ações voltadas à capacitação da equipe por meio de educação permanente voltada ao 

atendimento humanizado e acolhedor ao cliente, a fim de conscientizá-los quanto a forma de 

melhor acolhê-lo. 

 

Palavras-chave: Acolhimento. Humanização da Assistência. Atenção Primária à Saúde. 

ABSTRACT 

The reception in basic care occurs through the commitment to receive, listen and treat 

humanized users. Objective: To promote a humane reception to all users who need care in the 

Basic Health Unit, through the multiprofessional team. Method: Data collection at reception 

by means of a suggestion box open monthly. Results: The failure of the host constitutes a 

public health problem, since through the entrance doors of basic care the user receives care in 

a scarce way, making it impossible for him to have qualified, effective and efficient access to 

the actions and health services. Conclusion: This project proposes actions aimed at the 

training of the team through permanent education focused on the humanized and welcoming 

service to the client, in order to make them aware of how best to accept it. 
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RESUMEN 

La acogida en la atención básica ocurre por medio del compromiso en recibir, oír y tratar de 

forma humanizada a los usuarios. Objetivo: Promover acogida de forma humanizada a todos 

los usuarios que necesitan atención en la Unidad Básica de Salud, a través del equipo 

multiprofesional. Método: Levantamiento de datos en la recepción por medio de caja de 

sugerencias abierta mensualmente. Resultados: La falla de la acogida constituye un problema 

de salud pública, ya que por medio de las puertas de entrada de la atención básica el usuario 

recibe la atención de forma escasa, imposibilitando de tener el acceso calificado, resolutivo y 

eficaz a las acciones y servicios de salud. Conclusión: Este proyecto propone acciones 

dirigidas a la capacitación del equipo por medio de educación permanente orientada a la 

atención humanizada y acogedora al cliente, a fin de concientizándolos en cuanto a la forma 

de mejor acogerse. 

 

Palabras clave: Acogimiento. Humanización de la Atención. Atención Primaria de Salud 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH) 

(BRASIL, 2013), é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 

saúde. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a 

partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de 

confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário 

com sua rede socioafetiva. 

A classificação de risco é feita por enfermeiros, de acordo com critérios pré-

estabelecidos em conjunto com os médicos e os demais profissionais da atenção básica.  A 

classificação de risco não tem como objetivo definir quem vai ser atendido ou não, mas define 

somente a ordem do atendimento. Todos são atendidos, mas há atenção ao grau de sofrimento 

físico e psíquico dos usuários e agilidade no atendimento a partir dessa análise (BVS, 2008). 

É preciso que a equipe de saúde se reúna para discutir como está sendo feito o 

atendimento no serviço: qual o "caminho" do usuário desde que chega ao serviço de saúde, 
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por onde entra, quem o recebe, como o recebe, quem o orienta, quem o atende, para onde ele 

vai depois do atendimento, enfim, todas as etapas que percorre e como é atendido em cada 

uma dessas etapas. Essa discussão com toda a equipe vai mostrar o que pode ser mudado para 

que o usuário seja melhor acolhido. Assim, a partir dessa reunião pode haver mudanças na 

entrada, na sala de espera, por exemplo, para que haja um profissional de saúde que acolha o 

usuário antes da recepção, forneça as primeiras orientações e o encaminhe para o local 

adequado (BVS, 2008). 

A recepção também pode mudar, utilizando-se a classificação de risco e também um 

pós-consulta, ou seja, uma orientação ao usuário depois da consulta, a partir do 

encaminhamento que tiver sido feito na consulta. É importante ainda ampliar a qualificação 

técnica dos profissionais e das equipes de saúde para proporcionar essa escuta qualificada dos 

usuários, com interação humanizada, cidadã e solidária da equipe, usuários, família e 

comunidade. As possibilidades de acolhimento são muitas e o importante é que as melhorias 

sejam feitas com a participação de toda a equipe que trabalha no serviço da atenção básica 

(BVS, 2008). 

Esta pesquisa é de extrema relevância, uma vez que pretende-se propor propostas 

para o acolhimento humanizado na atenção básica, através da problemática da falta de 

humanização no atendimento inicial aos clientes, portas de entrada (recepção) escassa de 

informações. O acolhimento ao paciente muitas vezes não ocorre com riqueza de 

informações, regulação adequada, o usuário algumas vezes sai insatisfeito da Unidade Básica 

de Saúde (UBS). Sempre terminam procurando mais informações aos enfermeiros quanto aos 

atendimentos, datas, como fazem as fichas, entre outras informações que poderiam ser 

resolvidas na própria recepção.  

Frente ao exposto a metodologia adotada neste estudo foi através das reclamações e 

sugestões feitas sobre o atendimento da recepção. Além disso, observou-se que no dia a dia 
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estamos avançando em ações de saúde, porém regredindo na porta de entrada da Unidade 

Bonde o acesso à informações e atendimento aos usuários encontra-se precário. 

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Propor a implantação do acolhimento de forma humanizada a todos os usuários que 

necessitam de atendimento na Unidade Básica de Saúde, por meio da equipe 

multiprofissional. 

 

Objetivo Específicos 

- Promover o atendimento acolhedor de forma humanizada, receptiva e resolutiva, na Unidade 

Básica de Saúde. 

- Reorganizar o processo de trabalho dos profissionais, implantando protocolos referente ao 

acolhimento humanizado na Atenção Básica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA   

 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil implicou em profundas 

mudanças na atenção em saúde no país que, por um lado representaram avanços, 

principalmente no que tange ao acesso da população aos serviços públicos de saúde e, por 

outro, reconfiguraram desafios para a efetiva aplicação de seus princípios (BECK, et al., 

2009). 

Em 2002, o Ministério da Saúde implantou a PNH da Atenção e da Gestão à Saúde 

no SUS como uma possibilidade de qualificar o sistema de saúde vigente em que a 

humanização pode ser entendida como a valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no 

processo de produção da saúde, quais sejam os usuários, os trabalhadores e os gestores. Nessa 

perspectiva, a PNH foi construída como uma política transversal às demais políticas e ações 

de saúde, fortalecendo outros processos similares. 

Aponta-se como diretriz operacional fundamental do modelo assistencial proposto 

pelo SUS, a fim de garantir não só a acessibilidade universal, mas também a qualificação das 

relações, na qual escuta e atenção às necessidades são fundamentais ao processo para que o 

serviço ofereça uma resposta resolutiva às demandas dos usuários (COUTINHO et al., 2015). 

 O acolhimento implica prestar um atendimento com resolutividade e 

responsabilidade, estabelecimento de articulações para garantir a eficácia dos 

encaminhamentos (Falk, et al., 2010). É um mecanismo primordial para a Atenção Primária à 

Saúde (APS), entretanto, somente recebeu destaque nos processos de trabalho das Equipes de 

Saúde da Família em um passado relativamente recente. No Brasil, o termo utilizado como 

equivalente à APS é a Atenção Básica (COUTINHO et.al., 2015). 
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A Unidade Básica de Saúde (UBS) trabalha em equipe multiprofissional e é 

responsável por um território definido, cujos princípios fundamentais são: integralidade, 

qualidade, equidade e participação social. Apesar do grande investimento na rede assistencial 

com a implantação de Equipes de Saúde da Família, o processo de trabalho continuou 

reproduzindo a organização tradicional da assistência, centrado nas doenças, em práticas 

curativas e no saber médico, restringindo a capacidade de atendimento e, por consequência, o 

acesso dos usuários aos serviços (BARALDI; SOUTO, 2010). 

Segundo Oliveira et al. (2008) contribui com a reflexão ponderando que o 

acolhimento propõe inverter a lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, 

partindo dos seguintes princípios: garantir o acesso universal, acolhendo, escutando e dando 

uma resposta positiva aos problemas do usuário; reorganizar o processo de trabalho, 

valorizando a equipe multiprofissional e qualificar a relação trabalhador e usuário por 

parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania.  

A ação de saúde centrada na lógica da proteção e promoção da saúde traduz-se neste 

compromisso com a qualidade de vida e com o direito do cidadão. Assegurar este 

compromisso tem se constituído em um desafio para os serviços de saúde. Dentre as 

possibilidades que se coloca para enfrentá-lo, destaca-se o acolhimento que, compreendido 

como um processo, uma prática de trabalho que busca garantir a escuta, o estabelecimento de 

uma relação vincular, a responsabilização, a atenção resolutiva, a promoção da cidadania e 

autonomização do usuário, conforma-se como uma ação tecnoassistencial. Ação que 

pressupõe, em última instância, a mudança da relação profissional e usuário através de 

parâmetros técnicos, éticos, de solidariedade e de humanização (OLIVEIRA et al., 2008). 

Para ajudar na solução desse problema, foi proposta a Política Nacional de 

Humanização como um movimento para implementar os princípios do SUS na prática da 

assistência. A operacionalização dessa política dá-se pela oferta de dispositivos assistenciais, 
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dentre os quais se destaca o Acolhimento. O Acolhimento é uma alternativa à recepção 

tradicional, destinado a modificar o modo de organização e funcionamento dos serviços de 

saúde a partir das seguintes intenções: indicar alternativas de solução da demanda de todos 

que procuram o serviço, superar o modelo hegemônico de atenção à saúde médico, centrado 

por meio da participação de uma equipe multiprofissional e qualificar a relação trabalhador 

usuário por meio de parâmetros humanitários de solidariedade e de cidadania (OLIVEIRA et 

al., 2008). 

Nesse contexto, é fundamental que os profissionais da saúde tenham uma visão mais 

holística do ser humano e da necessidade de uma atenção individualizada a ser prestada a cada 

usuário, entendido como ser humano especial, único na sua diversidade e que, naquele 

momento, precisa do auxílio de alguém. Assim, as mudanças nos processos de trabalho e, 

consequentemente, nos modelos tecnoassistenciais devem perfazer mudanças no 

comportamento do “sujeito trabalhador” frente às demandas que lhe são apresentadas (FALK 

et al., 2010). 

A equipe de saúde, através da escuta, faz com que o usuário se sinta acolhido, 

estabelecendo o vínculo e permitindo uma maior participação do usuário no momento da 

prestação de serviços. Este, por sua vez, se torna reconhecido na condição de sujeito 

autônomo, que fala, julga e deseja. O vínculo não deve ser apenas entendido como o retorno 

do paciente à mesma unidade, mas principalmente no sentido de conhecer o usuário e seus 

problemas além da relação, responsabilização, resolutividade e orientação que ligue o 

profissional e o usuário de modo recíproco. É resultado de uma construção social e esforço 

multiprofissional, que envolve toda a equipe, instituições e comunidade (COUTINHO et al., 

2015).  
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3 MÉTODO – PLANO OPERATIVO 

 

 

 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 
OBJETIVOS METAS PRAZOS AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Falta de 

humanização no 

atendimento 

inicial aos 

clientes, ou seja, 

nas portas de 

entrada 

(recepção) com 

escassa de 

informações. 

 

Reorganizar o processo 

de trabalho dos 

profissionais, 

implantando protocolos 

referentes ao 

acolhimento humanizado 

na Atenção Básica. 

Conscientização do 

papel da recepção 

dentro da UBS 

Curto 

prazo 

Promover educação permanente 

por meio de treinamento ou 

palestra com os profissionais da 

UBS, essencialmente aqueles que 

trabalham na recepção. 

Equipe de 

enfermagem; 

Recepcionista; 

Gestor municipal 

(secretária de saúde) 

Realizar treinamento sobre 

acolhimento de forma humanizada 

com base nos manuais do 

Ministério da saúde. 

Resolutividade de 

problemas e 

informações a toda 

a população com a 

atuação da equipe 

de enfermeiros 

junto à recepção. 

Médio 

prazo Realizar escalas de atendimento 

acolhimento na recepção para os 

enfermeiros 

Promover acolhimento 

de forma humanizada a 

todos os usuários que 

necessitam de 

atendimento, seja 

médico, enfermeiro ou 

equipe multiprofissional.. 

Realização do 

acolhimento de 

qualidade à toda a 

população 

Médio 

prazo 

Implantar o acolhimento com o 

profissional enfermeiro, para junto 

à recepção fornecendo 

informações e resolvendo 

problemas imediatos diretamente 

na porta de entrada (recepção). 
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4 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 

 

Através do levantamento dos problemas que mais restringem a população ao 

acesso a serviços de saúde de qualidade foi o acolhimento um dos mais precários 

segundo levantamento de dados pela Unidade Básica de Saúde.  

Durante um período de quatro meses foi adotado uma Caixa de sugestões na 

recepção da UBS, de livre acesso a população para opinarem sobre o atendimento ou 

dar sugestões quanto ao que precisaria mudar. Ao passar dos meses íamos abrindo a 

caixa em reuniões mensais com a equipe para que assim, levantássemos os principais 

problemas da população. Então, vimos que a principal reclamação era sobre o 

acolhimento e atendimento precário, da qual a recepção não conseguia ouvir e atender o 

usuário de forma humanizada, muitas vezes sem sequer olhar para o cliente ou saber 

passar sequer uma informação de forma adequada. 

A partir deste levantamento pudemos ter uma visão ampliada sobre o que 

precisava mudar, uma vez que é na recepção a “porta de entrada” ao paciente quando 

este procura a UBS, e que desta forma já encontravam dificuldades em ter acesso de 

qualidade à saúde. 

Então elaboramos um plano de ação da qual o foco principal está na 

capacitação da equipe voltado ao atendimento de qualidade e ao acolhimento 

humanizado ao cliente, afim de eliminar as causas do problema detectado, para propor 

soluções impactantes ao mesmo. Neste plano, foram definidos os responsáveis pela sua 

execução e o prazo para execução, sendo recomendada a execução do plano em até seis 

meses. 
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Inicialmente será proposto ações voltadas à capacitação da equipe por meio de 

educação permanente e treinamento voltados a temática do atendimento humanizado e 

acolhedor ao cliente, com base nos manuais do Ministério da Saúde, afim de 

conscientizá-los quanto a forma de melhor acolhê-lo.  

Em seguida, incluiremos o profissional enfermeiro na recepção, por meio de 

escalas de enfermagem mensal pré-estabelecidas, da qual este profissional estará lado a 

lado com a recepcionista acolhendo, ouvindo e atendendo o cliente de forma integral e 

resolutiva. Esta escala, conforme modelo abaixo ficará disponível no mural da própria 

UBS para conhecimento de todos, sendo cada dia da semana uma enfermeira 

responsável por turnos M: manhã e T: tarde, além disso a escala dividida também por 

programas existentes na UBS. 

 

PROGRAMAS 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

 

 

Pré-natal 

Prevenção 

Hiperdia 

C. Puerperal 

T. Pezinho 

Puericultura 

 

M: 

T: 
Toda 

demanda 

que 

necessitar 

de 

atendimento 

 

M: 

T: 
Toda 

demanda 

que 

necessitar 

de 

atendimento 

 

 

M: 

T: 
Toda 

demanda 

que 

necessitar 

de 

atendimento 

 

 

M: 

T: 
Toda 

demanda 

que 

necessitar 

de 

atendimento 

 

M: 

T: 
Toda 

demanda 

que 

necessitar 

de 

atendimento 

 

 

 

ACOLHIMENTO 

HUMANIZADO 

Recepção 

 

 

M: 

T: 

 

M: 

T: 

 

 

M: 

T: 

 

 

 

M: 

T: 

 

 

 

M: 

T: 

 

 

 

Por fim, o principal objetivo deste plano é reorganizar o processo de trabalho 

dos profissionais, implantando protocolos referentes ao acolhimento humanizado na 

Atenção Básica e acolher de forma humanizada a todos os usuários que necessitam de 

atendimento, seja médico, enfermeiro ou equipe multiprofissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atenção básica (AB) tem o papel primordial nas redes de atenção à saúde, 

uma vez que constitui a porta de entrada do município e promove o acesso aos serviços 

de saúde de forma integral e universal, seguindo os princípios do SUS. 

Neste sentido, o acesso deve acontecer de forma humanizada e acolhedora, 

visando qualidade no atendimento inicial ao cliente, promovendo uma escuta 

qualificada, buscando ouvi-lo, acolher e resolver os problemas de forma resolutiva. 

Para que o acolhimento aconteça na prática da AB é necessário que os 

trabalhadores despertem quanto à importância do acolhimento humanizado, através das 

práticas diárias na AB, como também por meio de educação permanente mensal 

voltados ao assunto, possuir vínculo entre a equipe para discutir os desafios e metas a 

serem alcançadas em cada mês, promover a inclusão da equipe de enfermagem 

(enfermeiras) na porta de entrada (recepção) para que esta ouça as necessidades e 

problemas de cada usuário e assim promover um acolhimento com base na classificação 

de risco voltado a necessidade deste, assumindo uma conduta ética, capaz de ouvir e 

estabelecer as respostas mais adequadas a este usuário. 
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