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RESUMO 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada para o Sistema Único de 
Saúde (SUS). O acolhimento destaca-se como tecnologia leve preconizada pela 
Política Nacional de Humanização capaz de potencializar o cuidado em saúde, na 
medida em que oferece uma escuta qualificada e garante o acesso oportuno às 
soluções de saúde. Objetivo: Construir projeto de implantação da ferramenta de 
acolhimento no Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição, em Palmeirais-PI, 
como mecanismo de reorganização do processo de trabalho. Revisão de literatura: 
Lira et al (2018) evidenciaram que o tempo despendido na sala de espera foi o aspecto 
que gerou mais insatisfação entre 202 usuários da APS. O acolhimento com avaliação 
de risco, segundo Santos-Filho (2007), procura imprimir uma marca da humanização 
que reorienta a abordagem da população, dando prioridade para cada caso de acordo 
com a gravidade e disparando mecanismos adequados de respostas. Descrição do 
plano: Serão realizados encontros semanais de capacitação com os profissionais do 
acolhimento, bem como ações de educação em saúde na sala de espera. O processo 
será acompanhado por pesquisa de satisfação. Considerações finais: As ações 
propostas têm o potencial de aumentar a satisfação de usuários, profissionais e 
gestores.  
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ABSTRACT 

Primary Health Care (APS) is the gateway for Unified Health System (SUS). 
Welcoming stands out as a recommended light technology by National Politics of 
Humanization and it is able to enhance health care as it offers qualified listening and 
ensures appropriate access to health solutions. Objective: To build an implementation 
project of the welcoming tool in the Health Center Nossa Senhora da Conceição, in 
the city of Palmeirais-PI, as a working process reorganization mechanism. 
Bibliographic review: Lira et al (2018) emphasized that the time spent in the waiting 
room was the most unsatisfactory factor among 202 APS users. According to Santos-
Filho (2007), welcoming with risk assessment attempts to imprint a humanization 
aspect which redirects population approach, prioritizing each case according to its 
severity and using appropriate response mechanisms. Methodology: Weekly 
meetings for qualification with the welcoming professionals, as well as health education 
actions in the waiting room. The process will be followed by satisfaction survey. 
Conclusions: The actions proposed have the potential to increase users, 
professionals and management satisfaction. 
 
Keywords: Welcoming; access to health care; equity in the access to health care; 
primary health care. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Atenção Básica é a porta de entrada para os serviços públicos de saúde no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse nível de atenção, os usuários podem encontrar 

soluções para mais de 80% dos seus problemas e é a partir da Atenção Básica que a 

população tem acesso a ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento e reabilitação. Dessa forma, a Atenção Básica configura-se, no Brasil e no 

mundo, como espaço primordial de atuação das esferas de governo para melhoria do 

nível de saúde dos usuários (CAMPOS et al, 2014). 

O município de Palmeirais-PI está situado na Regional de Saúde de Teresina, 

98Km ao sul da capital e possui, segundo estimativa do IBGE em 2019, 14539 

habitantes. Em 2010, 61% da população era residente na zona rural, enquanto 39% 

dos habitantes eram da zona urbana. Atualmente, o município conta com 7 Postos de 

Saúde/Centros de Saúde e 1 hospital com gestão estadual, além de 1 academia de 

saúde, 1 posto de vigilância sanitária, 1 base do SAMU e 1 unidade odontológica 

móvel. 

O Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição, local de trabalho da 1ª 

Equipe de Saúde da Família (ESF) situa-se na região central da cidade e é sede da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
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(Nasf). A área adstrita da 1ª ESF conta aproximadamente com 780 famílias. Devido a 

localização central de sua sede, próximo a outros serviços de interesse, o Centro de 

Saúde Nossa Senhora da Conceição é procurado por usuários tanto da área adstrita 

da 1ª ESF quanto por usuários da zona rural e de outras áreas. 

Diante desse cenário, é comum que haja um grande volume de atendimentos, 

queixas e necessidades de saúde simultaneamente dentro do local de trabalho. A 

Atenção Básica precisa articular uma grande variedade de tecnologias e estratégias 

para lidar com essas questões, respeitando os princípios de equidade e integralidade, 

sem produzir injustiças ou sofrimentos. É imprescindível que a equipe de saúde esteja 

preparada para acolher com respeito e atenção os usuários, construindo vínculos de 

forma segura e aumentando a resolubilidade do sistema. 

Nesse sentido, o acolhimento destaca-se como tecnologia leve preconizada 

pela Política Nacional de Humanização capaz de potencializar o cuidado em saúde, 

na medida em que oferece uma escuta qualificada e garante o acesso oportuno do 

usuário às soluções de saúde oferecidas pelo serviço. Girão e Freitas (2016) 

destacam, no entanto, que “reduzir o acolhimento a práticas exclusivas de 

classificação de risco, sem a garantia da escuta, torna a prática realizada na porta de 

entrada, como apenas mais um passo a ser seguido pelo usuário”. 

Na realidade do município de Palmeirais, especificamente do Centro de 

Saúde Nossa Senhora da Conceição, o acesso dos usuários ao atendimento médico 

e de enfermagem é feito por meio de senhas distribuídas em determinado horário por 

profissional de nível fundamental/médio, sem ações de escuta qualificada ou 

classificação de risco. Esse modelo de priorização é marcado por profundas injustiças 

e firma-se como importante barreira para determinados usuários, que precisam 

garantir lugares na fila para conseguir o atendimento desejado, tornando o acesso 

difícil e ineficaz. 

Dessa forma, percebe-se que os profissionais do Centro de Saúde Nossa 

Senhora da Conceição, para melhor atender os usuários, necessitam de reformulação 

do modelo de atenção e apropriação da ferramenta de acolhimento organizado e 

qualificado. Segundo Zanotto (2016), para apropriação dessa ferramenta, há que se 

produzir mudanças profundas no modo de funcionamento da Atenção Básica com 

ações articuladas que envolvem diversos atores: usuários, trabalhadores e gestores. 

Esse estudo propõe a implantação da ferramenta de acolhimento no Centro 

de Saúde Nossa Senhora da Conceição como mecanismo de facilitação do acesso, 
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tecnologia de cuidado e reorganização do processo de trabalho em equipe para 

alcançar o princípio de equidade e integralidade inerente à Atenção Básica e 

pressupostos na Política Nacional de Atenção Básica. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A proposta de que a Atenção Primária em Saúde (APS) seja a porta de 

entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) implica na reorganização da rede de 

atenção de modo a elevar a APS como reordenada a do sistema. Como tal, ela deve 

obedecer a um atributo essencial, denominado por Starfield como “atenção no 

primeiro contato”, que implica a recepção do paciente e da sua demanda, no primeiro 

episódio e a cada episódio subsequente (OLIVEIRA, MAC; PEREIRA, IC, 2013). 

Este atributo essencial da APS está diretamente relacionado ao acesso e à 

acessibilidade dos serviços de atenção primária. O primeiro diz respeito ao uso 

oportuno dos serviços e o segundo engloba o ajuste entre as necessidades de saúde 

da população e os serviços, considerando os aspectos geográficos, organizacionais, 

socioculturais e econômicos da população adstrita e do território. A simples existência 

do serviço em determinada região não garante, portanto, o acesso, que também 

pressupõe modos de funcionamento adequados à demanda populacional, tecnologias 

de respostas efetivas às demandas de saúde e proximidade geográfica para sua 

facilitação (SOUZA et al., 2008). 

Em revisão teórica, Assis e Jesus (2012) construíram modelo de análise do 

acesso, destacando as seguintes dimensões: política, econômico-social, 

organizacional, técnica e simbólica. Dentro da dimensão técnica, o acolhimento é 

definido: 

 

[...] como uma possibilidade de construir uma nova prática em 
saúde, compreendendo-o como ações comunicacionais, atos de 
receber e ouvir a população que procura os serviços de saúde, 
dando respostas adequadas a cada demanda em todo o 
percurso da busca; desde a recepção e o atendimento individual 
ou coletivo, até o encaminhamento externo, o retorno, a 
remarcação e a alta. 
(SANTOS E ASSIS, 2006 apud ASSIS E JESUS, 2012, p.2872) 
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A gestão da clínica, marcadamente a organização da agenda de consultas na 

APS, é uma ferramenta que auxilia a equipe de saúde a minimizar o tempo de espera 

do usuário para ser atendido. Lira et al (2018) evidenciaram que o tempo despendido 

na sala de espera foi o aspecto que gerou mais insatisfação entre 202 usuários da 

APS em uma capital do Nordeste brasileiro. Segundo Comes et al (2016), a redução 

do tempo de espera para a consulta é fator importante para o aumento do grau de 

satisfação do usuário. Consequentemente, há melhora na relação entre usuário-

serviço. Para alcançar esse objetivo, é necessária uma análise do modelo de 

agendamento vigente, do tempo médio de consulta e da demanda reprimida, de forma 

a migrar para modelos mais efetivos de maneira progressiva, maximizando a 

efetividade do agendamento. 

Nesse processo, uma ferramenta importante, incorporada como diretriz da 

Política Nacional de Humanização (PNH) é o acolhimento. Segundo a PNH (2013), 

“acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 

saúde”. O Caderno de Atenção Básica nº 28 enfatiza que o ato de acolher está 

presente em todas as relações entre profissionais de saúde e usuários, de forma 

positiva ou negativa, revelando-se nas práticas concretas como ferramenta de 

fortalecimento ou enfraquecimento de vínculos, dependendo da forma que acontece. 

Para a gestão da clínica, a importância do acolhimento está principalmente na 

recepção da demanda espontânea, ou seja, a recepção do paciente com queixas 

agudas ou com necessidades de saúde imediatas, que não realizaram agendamento 

prévio nem fazem parte de uma demanda programada de cuidados continuados. 

Frequentemente, esses pacientes necessitam de atendimento imediato ou no mesmo 

dia, e a falha do serviço de saúde em ofertar esse cuidado pode comprometer o 

vínculo, indo na contramão do acesso e atenção no primeiro contato como atributo da 

APS. 

Portanto, o acolhimento supõe que usuários com atividades agendadas ou da 

rotina da unidade sejam direcionados para elas após sua recepção, evitando esperas 

desnecessárias; que a equipe precisa estar preparada para receber e intervir sobre 

situações imprevistas, que são inerentes à vida; e que os profissionais responsáveis 

pela escuta do usuário sejam qualificados para analisar suas demandas, avaliar os 

riscos e vulnerabilidades, conhecer as ofertas de cuidado existentes na UBS e ter 

resolutividade para acioná-las no momento oportuno (BRASIL, 2013b). O acolhimento 

com avaliação de risco, segundo Santos-Filho (2007), procura imprimir uma marca da 
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humanização que reorienta a abordagem da população, dando prioridade para cada 

caso de acordo com a gravidade e disparando mecanismos adequados de respostas. 

Formas distintas de reorganização da agenda e do processo de trabalho na 

APS são utilizadas em diversas partes do país com o objetivo de melhorar a 

acessibilidade. Martins et al (2019) analisaram a mudança no número de 

atendimentos e procedimentos em uma unidade básica de saúde da região central de 

Brasília após planejamento estratégico situacional de implantação do Projeto 

AcolheSUS entre 2018 e 2019. Em seus resultados, descreveram o aumento de 

121,2% no número de procedimentos realizados e de 193,7% no número de consultas 

de enfermagem na unidade, além do aumento de cadastros individuais de 135 para 

3525, com uma média de 1099,8 atendimentos por mês no espaço de escuta 

destinado ao acolhimento dos pacientes, destacando esse dispositivo como uma das 

intervenções potencialmente decisivas que ajudou a quebrar barreiras de acesso e 

orientar atendimentos pelo nível de complexidade. 

De fato, o acolhimento propõe-se a deslocar o eixo central do processo de 

trabalho do médico para a equipe multiprofissional, de forma a aproveitar o potencial 

de atendimentos dos outros profissionais da Equipe de Saúde da Família. Porém, há 

barreiras culturais importantes nesse processo, como demonstra Souza et al (2008), 

em estudo comparando unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família e 

unidades de saúde da família ampliada no Rio Grande do Norte. Na análise do 

acolhimento, os autores destacam que a população se mostrou descontente com o 

fato de a decisão de ser atendido pelo médico ser de responsabilidade de outro 

profissional. No estudo de Onocko Campos et al (2014) sobre avaliação da qualidade 

do acesso na APS de uma grande cidade brasileira, também pôde-se perceber que 

os usuários demonstraram uma grande tendência em centralizar as ações de saúde 

na figura do médico, com intenções curativas, mostrando que não houve incorporação 

do modelo multiprofissional proposto pela estratégia de saúde da família (ESF), de 

mudança do modelo biomédico para a proposta da saúde coletiva, com ênfase nas 

ações de promoção e prevenção. 

Além disso, corre-se o risco de fragmentar ações de saúde ao dividir-se 

demasiadamente o trabalho entre os profissionais, como mostra Santana (2011) em 

pesquisa qualitativa sobre a demanda espontânea no Programa Saúde da Família de 

Pindamonhangaba, destacando a seguinte fala de um dos entrevistados: “vai passar 

primeiro pelo auxiliar de enfermagem, vai passar para a enfermagem, vai ter que 
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passar pelo médico, vai ter que passar pelo pronto-socorro”. Essa fragmentação 

prejudica o usuário, pois ele recebe informações diferentes de cada profissional, corre 

o risco de ter seu tempo de espera aumentado e não há certeza da efetividade do 

atendimento, diminuindo vínculo e confiança ao longo do tempo. A conformidade do 

usuário com modelos de acesso baseados em filas e senhas também pode ser uma 

barreira à mudança, como demonstra Lima et al (2007) em estudo qualitativo sobre 

acesso e acolhimento em unidades de saúde de Porto Alegre-RS, no qual usuários 

emitiram opiniões como “tem que ter paciência, saber esperar, saber que é assim 

mesmo”, além de demonstrarem atitudes de escolha voluntária por chegar com muita 

antecedência ao atendimento, mesmo que as consultas fossem disponibilizadas após 

certo horário definido, “o que parece demonstrar uma cultura instituída da fila, difícil 

de romper”, mostrando a complexidade das barreiras culturais. 

De modo a mudar a realidade dos problemas enfrentados em relação ao 

acesso da população aos serviços de saúde, faz-se necessário um planejamento. 

Bittar et al (2009) explicitam o modelo de Planejamento Estratégico Situacional (PES), 

proposto por Carlos Matus, e composto de quatro etapas, a saber: momento 

explicativo, no qual é feita análise e seleção dos problemas relevantes; momento 

normativo, no qual se desenha a situação almejada e se define o plano de intervenção 

para os problemas selecionados; momento estratégico, no qual é feita a análise de 

viabilidade do plano e possíveis fatores de impedimento; e momento tático-

operacional, o momento da ação de mudança propriamente dita, proposta nas etapas 

anteriores. 

O processo de avaliação de uma intervenção é importante para acompanhar 

resultados e definir correções no rumo das propostas, de forma a maximizar a 

eficiência do processo e garantir resolubilidade. Brasil (2012) define monitoramento 

como “processo de acompanhamento da implementação de determinadas ações, 

tomando-se como base o que um projeto (ou equivalente) estabelece como metas de 

sua implementação (planejamento)”. Destaca também que o uso de indicadores é 

importante para refletir o alcance das metas, sem, no entanto, limitar-se o avaliador à 

análise de números, considerando também a efetividade e o impacto das ações na 

população estudada. Nesse Manual de Monitoramento e Avaliação da PNH, o autor 

sugere que pesquisas avaliativas sejam realizadas para demonstrar o grau de 

implantação e as repercussões dos dispositivos da PNH. 
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Entre os indicadores sugeridos para avaliação na atenção básica pelo manual 

citado, os seguintes adequam-se aos objetivos desse estudo e podem ser utilizados 

para análise futura de seu impacto: 

 

• porcentagem de aumento de atendimentos de casos 
agudos; 

• porcentagem de casos agudos acolhidos e resolvidos no 
serviço; 
[...] 

• porcentagem de redução do tempo médio de espera para: 
(i) primeiro atendimento/acolhimento; (ii) atendimento de caso 
agudo; (iii) outros atendimentos, conforme classificação de risco; 
[...] 

• porcentagem de pessoas que consideram que seus 
problemas foram resolvidos pela equipe de acolhimento; 

• porcentagem de pessoas que consideram ter tido 
encaminhamento adequado para seus problemas pela equipe 
de acolhimento; 

• porcentagem de usuários e trabalhadores, segundo grau 
de satisfação com os serviços e atendimentos. 

(BRASIL, 2012, p.28) 
 

A pesquisa avaliativa de serviços de saúde torna-se uma importante 

ferramenta de gestão quando institucionalizada, pois, se realizada na rotina dos 

serviços, garante a identificação de problemas e alternativas para sua resolução, que 

podem emanar dos próprios sujeitos usuários e sua relação com o serviço (SANTOS-

FILHO, 2007). No âmbito da Política Nacional de Humanização, essa pesquisa segue 

diretivas próprias, com indicadores qualitativos e quantitativos, e auxilia na construção 

de pactos conjuntos e ampliados de melhoria da assistência. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O plano de intervenção se inicia com uma pesquisa de satisfação dos 

usuários, que será tomada como base para futura avaliação dos resultados do projeto. 

A SATIS-BR é uma escala de satisfação do usuário validada para o contexto brasileiro 

(última validação em 2012) que pode ser utilizada para esse fim. Inicialmente 

formulada para avaliar o grau de satisfação dos pacientes com os serviços de saúde 

mental, essa escala permite identificar quais aspectos dos serviços são mais 

apreciados pelos pacientes e quais são insuficientes. (BANDEIRA E SILVA, 2012) 
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Concomitantemente à pesquisa de satisfação, será iniciada capacitação dos 

funcionários responsáveis pela primeira escuta do usuário no sentido de seguirem 

fluxos de atendimento específicos para cada queixa apresentada e para que sejam 

capazes de avaliar a urgência e gravidade de cada caso levando em consideração 

aspectos clínicos, organizacionais, sociais e ambientais. Essa capacitação tomará 

como base, majoritariamente, os fluxogramas constantes do Caderno de Atenção 

Básica nº 28 – volume 2, além de outras bibliografias consideradas pertinentes. Os 

encontros de capacitação serão feitos no mês de outubro/2020, semanalmente, com 

duração de aproximadamente 2 horas abordando os seguintes temas: 

 

Tabela 1 – Temas para capacitação dos profissionais da recepção 

Encontro 1 O papel da primeira escuta do usuário no processo de 

classificação de risco 

Cefaleia 

Dor de ouvido 

Dor de garganta 

Encontro 2  Hipertensão arterial sistêmica 

Dor torácica 

Epilepsia 

Diarreia e vômito 

Encontro 3 Descompensação do diabetes mellitus 

Sangramento genital anormal 

Dor lombar 

Anafilaxia 

Encontro 4 Dor abdominal 

Mordedura de animais 

Rinossinusites / Síndromes gripais 

Dispneia 

Encontro 5 Saúde Mental 

Usuários “Hiperutilizadores” 

Situações “administrativas” 

Reanimação Cardiopulmonar (RCP) 
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Os encontros serão realizados utilizando-se metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, com estratégias pedagógicas voltadas à problematização da realidade 

e do processo de trabalho, exposições dialogadas e estudos de casos. Dessa forma, 

os profissionais não serão meros espectadores e poderão construir em conjunto com 

a equipe moderadora um fluxo de trabalho que se adeque às necessidades do serviço 

e dos usuários, valorizando a participação ativa e o diálogo. 

Também faz parte do projeto de intervenção a construção de espaço de 

escuta em sala específica do Centro de Saúde, de forma a garantir a privacidade do 

paciente ao externar suas queixas e conversar com o profissional qualificado. Espera-

se que a existência de um espaço acolhedor e de profissionais treinados para a escuta 

aumentem a resolubilidade do serviço e a satisfação do usuário, que terá suas 

necessidades de saúde respondidas de maneira mais efetiva e próxima à sua 

realidade familiar e social, utilizando os dispositivos oferecidos pelo serviço. Também 

será imprescindível a exposição aos pacientes sobre a mudança na forma de 

acolhimento que se dará daí em diante. Essa exposição será feita na sala de espera 

pelos profissionais do acolhimento, em mídias sociais e cartazes expostos no Centro 

de Saúde. 

Espera-se, com isso, a extinção de filas na madrugada que são comuns para 

espera de atendimento médico no Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição. A 

nova forma de acolher o usuário, com sala específica, escuta qualificada e agenda 

inteligente, gerida pelos profissionais da unidade, possibilitará a resolução mais rápida 

das necessidades de saúde e o aumento da satisfação dos usuários. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acesso e acolhimento são duas características fundamentais dos sistemas de 

saúde. O primeiro enquadra-se em uma perspectiva mais metodológica, com 

dimensão política, econômico-social, geográfica, técnica e organizacional, enquanto 

o segundo é pautado em mudanças de atitude, relações humanas e postura 

profissional diante do usuário com uma ou mais necessidades de saúde. Para serem 

concretizados, ambos necessitam de planejamento e participação ativa dos 

profissionais de saúde, gestores e atores políticos da sociedade. 

O acolhimento como prática de humanização presume uma escuta qualificada 

por todos os profissionais de saúde e a valoração dessa escuta através da 
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classificação de risco, com priorização no atendimento. Essa prática tem se mostrado 

como impulsionadora da resolubilidade nos serviços de saúde, apesar das barreiras 

técnicas e culturais envolvidas que levam à reflexão sobre deficiências na formação 

profissional, na cobertura dos serviços, no financiamento e na lógica organizacional 

do sistema. 

A implantação do acolhimento como ferramenta de reorganização do 

processo de trabalho no Centro de Saúde Nossa Senhora da Conceição parte de uma 

iniciativa interprofissional com o objetivo de melhorar a satisfação dos usuários, 

diminuir o número de filas na madrugada e aumentar a resolubilidade do atendimento. 

Essa iniciativa se construiu a partir de constatação da demora dos usuários em 

conseguir consulta médica e da constante reclamação em relação à necessidade de 

filas com longo tempo de espera. 

É perceptível que, no município de Palmeirais, a participação social nas 

decisões em saúde é desorganizada e carente de liderança. O Conselho Local de 

Saúde é inativo e as reinvindicações provenientes da população se fazem por meios 

não oficiais e sem discussão com os gestores locais. A falta de sistematização do 

controle social dificulta a mudança da realidade e a apropriação das reinvindicações 

por parte da gerência, e impossibilita a discussão racional e a busca conjunta de 

alternativas para resolvê-las. 

Nesse sentido, o projeto proposto busca, além de propor alterações no 

processo de trabalho, proporcionar educação em saúde de forma que os usuários 

conheçam melhor o fluxo de trabalho, valorizem o potencial resolutivo da equipe 

multidisciplinar e possam ter voz para sugerir mudanças na implantação do 

acolhimento e em todos os aspectos do serviço de saúde, quando pertinente. 

O processo de implantação do acolhimento proposto nesse projeto necessita 

ser feito em conjunto com a população local em um contínuo de ação e avaliação, de 

forma a corrigir eventuais dificuldades e para que o acolhimento não se resuma a mais 

uma barreira dentro do serviço de saúde. Também se faz necessária a discussão 

sobre a proposta da Estratégia de Saúde da Família dentro da Atenção Primária à 

Saúde com os usuários, para que possam compreender os processos de trabalho e 

utilizar de forma eficaz e resolutiva as ações ofertadas no serviço.  

Dessa forma, as ações propostas têm o potencial de aumentar a satisfação 

de usuários, profissionais e gestores, buscando um lugar comum entre necessidades 

de saúde da população e ações de saúde da Atenção Primária no município. 



12 

 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

1. ASSIS, Marluce Maria Araújo. JESUS, Washington Luiz Abreu de. Acesso 
aos serviços de saúde: abordagens, conceitos, políticas e modelo de 
análise. Ciência & Saúde Coletiva. 2012;17(11):2865-2875. 

 

2. BANDEIRA, Marina. SILVA, Mônica Aparecida da. Escala de Satisfação dos 
Pacientes com os Serviços de Saúde Mental (SATIS-BR): estudo de 
validação. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. 2012;61(3):124-32. 

 

3. BITTAR, Telmo Oliveira. MIALHE, Fábio Luz. MENEGHIM, Marcelo de 
Castro. PEREIRA, Antonio Carlos. FONAZARI, Denise Helena. O PES e a 
construção de uma Política Nacional de Saúde Bucal no Brasil. RFO, jan-
abr 2009;14(1):71-76. 

 

4. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. Monitoramento e avaliação 
na política nacional de humanização na rede de atenção e gestão do 
SUS: manual com eixos avaliativos e indicadores de referência. 2 ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, mai 2012.  

 

5. ________. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 
Humanização da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2013a. 

 

6. ________. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Acolhimento à demanda espontânea. 1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 
2013b. 

 

7. ________. Portaria nº 2436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a 
organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF: 21 set 2017. 

 

8. COMES, Yamila. TRINDADE, Josélia de Souza. SHIMIZU, Helena Eri. 
HAMANN, Edgar Merchan. BARGIONI, Florencia. RAMIREZ, Loana. 
SANCHEZ, Mauro Niskier. SANTOS, Leonor Maria Pacheco. Avaliação da 
satisfação dos usuários e da responsividade dos serviços em 
municípios inscritos no Programa Mais Médicos. Ciência & Saúde 
Coletiva. 2016;21(9):2749-2759. 

 

9. GIRÃO, ALA. FREITAS, CHA. Usuários hipertensos na atenção primária à 
saúde: acesso, vínculo e acolhimento à demanda espontânea. Rev 
Gaúcha Enferm, 37(2), 2019. 

 



13 

 

10. GOMES, Clarice Brito e Souza. GUTIÉRREZ, Adriana Coser. SORANZ, 
Daniel. Política Nacional de Atenção Básica de 2017: análise da 
composição das equipes e cobertura nacional da Saúde da Família. Ciência & 
Saúde Coletiva, 2020;25(4):1327-1337. 

 

11. LIMA, Maria Alice Dias da Silva. RAMOS, Donatela Dourado. ROSA, Raquel 
Borba. NAUDERER, Taís Maria. DAVIS, Roberta. Acesso e acolhimento em 
unidades de saúde na visão dos usuários. Acta Paul Enferm. 
2007;20(1):12-7. 

 

12. LIMA, Roberta Santos. CORREIA, Isabel Brandão. Reorganização da 
agenda e do modelo de acesso em Unidade de Saúde da Família 24 
horas: relato de experiência. Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade. 
2019;14(41):2021. 

 

13. LIRA, Letycia Beatriz Souza de. SANTOS, Débora de Sousa. NEVES, Sabrina 
Joany Felizardo. NAGLIATE, Patrícia de Carvalho. PEREIRA, Elainey de 
Albuquerque Tenório. CAVALCANTE, Marília Vieira. Acesso, acolhimento e 
estratégia saúdem da família: satisfação do usuário. Rev. enferm UFPE 
online. Recife, 2018;12(9):2334-40. 

 

14. MARTINS, Ana Carolina Tardin. PAULA, Ana Patrícia de. CARDOSO, 
Janaína Rodrigues. BORGES, Maria Inês Guedes. BOTELHO, Maira Batista. 
O Projeto AcolheSUS na Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, 
Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 2019;24(6):2095-2103. 

 

15. ONOCKO CAMPOS, Rosana Teresa. FERRER, Ana Luiza. GAMA, Carlos 
Alberto Pergolo da. CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. TRAPÉ, Thiago 
Lavras. DANTAS, Deivisson Viana. Avaliação da qualidade do acesso na 
atenção primária de uma grande cidade brasileira na perspectiva dos 
usuários. Saúde Debate. Rio de Janeiro, out. 2014;38(esp.):252-264. 

 

16. OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos. PEREIRA, Iara Cristina. Atributos 
essenciais da Atenção Primária e a Estratégia de Saúde da Família. Rev. 
Bras. Enferm. 2013;66(esp.):158-64. 

 

17. RODRIGUES, Juliana Bonelli; IBANHES, Lauro Cesar. Caminhos e 
contornos: o acolhimento na atenção básica em São Bernardo do 
Campo – SP. Bol Ins Saúde (impr.); 20(1): 67-73, 2019. 

 

18. ROCHA, Suelen Alves. BOCCHI, Silvia Cristina Mangini. GODOY, Moacir 
Fernandes de. Acesso aos cuidados primários de saúde: revisão 
integrativa. Physis Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 2016;26(1):87-
111. 

 



14 

 

19. SANTANA, Milena Lopes. Demanda espontânea e planejamento 
estratégico situacional no Programa Saúde da Família de 
Pindamonhangaba. Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade. Florianópolis, abr-
jun 2011;6(19):133-41. 

 

20. SANTOS-FILHO, Serafim Barbosa. Perspectivas da avaliação na Política 
Nacional de Humanização em Saúde: aspectos conceituais e 
metodológicos. Ciência & Saúde Coletiva. 2007;12(4):999-1010. 

 

21. SOUZA, Elizabethe Cristina Fagundes de. VILAR, Rosana Lúcia Alves de. 
ROCHA, Nadja de Sá Pinto Dantas. UCHOA, Alice da Costa. ROCHA, Paula 
de Medeiros. Acesso e acolhimento na atenção básica: uma análise da 
percepção dos usuários e profissionais da saúde. Cad. Saúde Pública. Rio de 
Janeiro, 2008;24(Sup1): 5100-5110. 

 

22. ZANOTTO, Wanessa. Programa Mais Médicos: a percepção dos usuários 
e profissionais da equipe de saúde da família a respeito da qualidade da 
assistência no extremo sul catarinense. 2016.119f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Fisioterapia) – Universidade Federal de Santa Catarina. Araranguá, 
2016. 

 

 


