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Apresentação

OBJETIVO 

O acolhimento é um mecanismo primordial para a Atenção Primária em Saúde (APS), que vai além 
da recepção ao usuário, considerando toda a situação a partir de sua entrada no sistema.



Acolhimento
O acolhimento é uma tecnologia leve (tecnologia das relações entre os indivíduos) que implica em 
postura ética de escuta com compromisso de ofertar resposta efetiva à demanda trazida pelo 
usuário, em uma perspectiva de gestão compartilhada do cuidado. 

Fonte: Pch.vector. Freepik



Acolhimento

Se o acolhimento fosse interiorizado por todos os trabalhadores da saúde², os espaços de 
recepção e escuta se tornariam espaços de problematização e legitimidade das necessidades 
dos usuários e das famílias³. 

O acolhimento deveria permear todas as relações de cuidado que acontecem nos serviços de 
saúde e território, podendo assumir diversas formas, não se restringindo a um lugar ou espaço 
físico (humanização), nem mesmo à recepção da Unidade de Atenção Primária (UAP) em sua lida 
diária com os problemas ali apresentados2.

Agora que nos familiarizamos com o conceito geral, que tal entendermos melhor os diferentes 
sentidos de acolhimento na APS?



Acolhimento como mecanismo de 
ampliação/facilitação do acesso

Fonte: Pch.vector. Freepik

Todos os usuários que buscam a Unidade de Atenção Primária (UAP) devem ser atendidos de 
acordo com suas necessidades. Em outras palavras, a equipe garante a ampliação do acesso ao 
contemplar atendimento à demanda programada e espontânea. Considerando o princípio da 
universalização, não faz sentido deter-se apenas ao atendimento de determinados grupos 
populacionais, ciclos de vida ou agravos mais prevalentes4.



Acolhimento como mecanismo de 
ampliação/facilitação do acesso

Fonte: Pch.vector. Freepik



Acolhimento como mecanismo de 
ampliação/facilitação do acesso

Fonte: Upklyak. Freepik



Acolhimento como postura, atitude e 
tecnologia do cuidado

Fonte: Freepik. Freepik



Fonte: Freepik. Freepik

Acolhimento como postura, atitude e 
tecnologia do cuidado

Não se pode esperar que 
todos tenham a habilidade 
técnica comunicacional 
exigida, mas a boa notícia é 
que esta habilidade pode ser 
desenvolvida. 



Acolhimento como dispositivo de 
(re)organização do processo de trabalho 
em equipe

Fonte: Macrovector. Freepik



Acolhimento como dispositivo de 
(re)organização do processo de trabalho 
em equipe



Fonte: Marigis. Shutterstock

Acolhimento como dispositivo de 
(re)organização do processo de trabalho 
em equipe

Acolhimento como dispositivo de 
(re)organização do processo de trabalho 
em equipe



Acolhimento pela equipe de referência do 
usuário
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Acesso avançado: modelo de agendamento de consultas no qual aproximadamente 65% – 90% 
das vagas médicas diárias estão reservadas para demanda espontânea. A maioria das consultas 
programadas resulta de acúmulos positivos de trabalho (positive backlogs), ou seja, usuários 
que não querem a consulta naquele dia e usuários agendados pelo médico após avaliação de 
critérios clínicos e sociais. O tempo de espera máximo por uma consulta é de dois dias úteis6.

É importante lembrar que não há uma forma padrão de acolhimento da demanda espontânea, e que 
vale a pena experimentar e adaptar algumas modelagens, desde que as tentativas sejam 
pactuadas e seus efeitos analisados por trabalhadores, usuários e gestores4. A seguir, serão 
discutidas algumas modelagens utilizadas na APS brasileira:

Acolhimento pela equipe de referência do usuário

Equipe de acolhimento do dia

Acolhimento misto (equipe de referência do usuário + equipe de acolhimento do dia)

Acolhimento coletivo

)
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Acesso avançado: modelo de agendamento de consultas no qual aproximadamente 65% – 90% 
das vagas médicas diárias estão reservadas para demanda espontânea. A maioria das consultas 
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critérios clínicos e sociais. O tempo de espera máximo por uma consulta é de dois dias úteis6.



Equipe de acolhimento do dia
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Como vantagem dessa modelagem, as demais 
equipes (não “escaladas” no acolhimento do dia) 
podem realizar as atividades programadas com mais 
tranquilidade. E, como desvantagem, há a menor 
responsabilização e vínculo entre equipe e 
população adscrita (quando comparado com o 
acolhimento por equipe), e a sobrecarga da equipe 
que está no acolhimento do dia, em dias de maior 
demanda4.

Fonte: Pikisuperstar. Freepik



Acolhimento misto (equipe de referência do 
usuário + equipe de acolhimento do dia)
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, determina-se 
também a quantidade de casos agudos que o 
médico de cada área atenderá por turno. 

É uma modelagem intermediária entre o 
acolhimento por equipe e o acolhimento do dia, 
porém, exige uma melhor capacidade de 
comunicação entre equipes e a adoção de 
mecanismos facilitadores da gestão das agendas4. Fonte: Pikisuperstar. Freepik

Esta modalidade é possível em UAP com mais de 
uma equipe, e pode acontecer de duas maneiras: 
determina-se a quantidade de usuários ou um limite 
de horário para que o enfermeiro de cada equipe 
acolha a demanda espontânea de sua área adscrita.
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Como vantagem dessa modelagem, as demais 
equipes (não “escaladas” no acolhimento do dia) 
podem realizar as atividades programadas com mais 
tranquilidade. E, como desvantagem, há a menor 
responsabilização e vínculo entre equipe e 
população adscrita (quando comparado com o 
acolhimento por equipe), e a sobrecarga da equipe 
que está no acolhimento do dia, em dias de maior 
demanda4.

Fonte: Pikisuperstar. Freepik



Acolhimento coletivo

 

 

 

 

Esta modelagem pressupões associação com outra modelagem, já que no decorrer do turno de 
trabalho, após o acolhimento coletivo, outros usuários acessam a UAP.



Acolhimento coletivo

 

 

 

 

Esta modelagem pressupões associação com outra modelagem, já que no decorrer do turno de 
trabalho, após o acolhimento coletivo, outros usuários acessam a UAP.

Esta relação de solidariedade, obviamente, depende da maneira como todos participam da gestão 
na UAP, das relações de poder instituídas e das relações de reciprocidade.



Como fazer isso na prática? 

Como organizar a atenção à demanda espontânea de maneira a garantir o acesso com equidade?

Como fazer isso no cotidiano dos serviços, onde muitas vezes chegam, ao mesmo tempo, várias 
pessoas com necessidades distintas? �

Até aqui, foi possível compreender o que é o acolhimento e sua importância nos serviços de saúde, 
além de algumas modelagens de acolhimento. Agora, as seguintes perguntas se colocam: 
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