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ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE 

Apresentação

Durante a oferta do curso de Especialização em Atenção Primária à Saúde, pela 
Universidade Federal de Pernambuco, os estudantes, vinculados ao Programa 
Mais Médicos, foram convidados a desenvolver microintervenções, que, de modo 
resumido, buscam identificar problemas concretos do ambiente ou processo de 
trabalho na Atenção Primária à Saúde e propor soluções factíveis para que esses 
problemas sejam resolvidos ou minimizados. 

Aqui, apresentamos as orientações para elaboração da segunda 
microintervenção, intitulada “Acolhimento na unidade de saúde”.

Atividade

O convite desta microintervenção é para que você reflita sobre as 
potencialidades e dificuldades para implantação ou execução do Acolhimento à 
Demanda Espontânea e Programada nas Unidades de Saúde da Família. 

Sua intervenção será:
 » Implantação do acolhimento na unidade de saúde; OU
 » Análise de como ocorre o acolhimento na unidade de saúde com objetivo 

de identificar pontos de melhoria (esta opção é válida apenas para quem 
já tem o acolhimento implantado na unidade de saúde).

Então, a partir da sua realidade, reúna-se com a equipe de saúde para 
discutirem, juntos, os próximos passos. Em seguida, produza um texto, com até 
2 páginas, que deverá conter as seguintes informações:

Se forem implantar o acolhimento: 
 » Descreva a realidade da unidade de saúde, hoje, no atendimento aos 

usuários; 
 » Apresente um plano de ação, indicando os procedimentos necessários, 

desde o planejamento, para que o acolhimento seja implantado. O plano 
de ação deverá conter, minimamente, as seguintes informações: 

 ● Objetivo(s) a ser(em) alcançado(s); 
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 ●  Atividades que serão executadas (passo a passo) para alcançar o(s) 
objetivo(s) proposto(s);

 ●  Data de início e fim de cada atividade; 
 ●  Responsável ou responsáveis pela operacionalização de cada 

atividade;
 ●  Resultados esperados, recursos necessários para realização do plano 

de ação.

Se já houver acolhimento: 
 » Descreva como ocorre o acolhimento na unidade de saúde, aspectos 

positivos e pontos de melhoria;
 » Apresente um plano de ação, indicando os procedimentos necessários 

para tratar os pontos de melhoria descritos anteriormente. O plano de 
ação deverá conter, minimamente, as seguintes informações: 

 ● Objetivo(s) a ser(em) alcançado(s);
 ● Atividades que serão executadas (passo a passo) para alcançar o(s) 

objetivo(s) proposto(s);
 ● Data de início e fim de cada atividade; 
 ● Responsável ou responsáveis pela operacionalização de cada 

atividade; 
 ● Resultados esperados;
 ● Recursos necessários para realização do plano de ação.

Cuidados importantes

 » Esta atividade deverá ser feita individualmente, ou seja, cada aluno(a) 
deverá desenvolver a sua microintervenção;

 » Proponha microintervenções factíveis e coloque-as em prática, pois 
seu trabalho de conclusão de curso (TCC) envolverá uma análise das 
microintervenções realizadas ao longo do curso;

 » Em caso de plágio, seja de materiais ou entre colegas, será atribuída 
nota zero à atividade, comprometendo tanto a disciplina a qual a 
microintervenção está associada, quanto o TCC;

 » Sempre que você consultar fontes de informação para fazer sua 
microintervenção (protocolos, manuais, livros, artigos, etc.), faça as 
devidas citações e referências. Na disciplina Pesquisa e Uso da Informação 
em Saúde orientamos como devem ser feitas citações e referências neste 
curso;



4Especialização em Atenção Primária à Saúde 

 » Fique atento(a) às considerações do(a) tutor(a) durante a realização da 
microintervenção e faça as melhorias que forem solicitadas;

 » Não serão avaliadas microintervenções submetidas fora do prazo;
 » Respeite a norma culta da língua portuguesa ao escrever os textos. 

Estamos em um ambiente acadêmico e o conteúdo produzido comporá 
seu TCC;

 » Se você não fizer a microintervenção, inviabilizará a realização do TCC, que 
é atividade obrigatória e indispensável para aprovação na especialização;

 » Não deixe para fazer a microintervenção muito próximo da data de 
encerramento da disciplina para que haja tempo suficiente para você 
fazer a atividade, o(a) tutor(a) verificar e você fazer eventuais ajustes, se 
necessário for.

Bom trabalho!


