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RESUMO 

 

Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma readequação do modelo 
assistencial do Brasil criada para alavancar o Sistema Único de Saúde (SUS), na 
tentativa de reverter o quadro hegemônico/assistencial e curativo, que tinha como 
centro o hospital. Dentro desta perspectiva o modelo de atenção básica tem como um 
dos pilares a humanização, centrada na resolução dos problemas de saúde, 
vinculação entre profissionais e usuários e responsabilização da equipe. Para 
concretização das ações implantou-se o acolhimento com o intuito de oferecer 
serviços de saúde a partir de critérios técnicos, éticos e humanísticos, onde todas as 
categorias específicas foram envolvidas.  Objetivo: Conhecer a opinião dos 
servidores da Estratégia da Família sobre o acolhimento. Método: Estudo 
exploratório, descritivo de corte transversal, com abordagem quanti-qualitativa. A 
amostra de conveniência foi composta por 66 profissionais de saúde de três 
categorias funcionais: auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos; oriundos de 
6 unidades básicas de saúde de uma mesma região. Para a coleta dos dados foram 
elaboradas 4 questões: 1- O que você acha do acolhimento? 2- Quais os resultados 
do acolhimento? 3- Você segue algum protocolo de acolhimento? 4- Diante da 
queixa/demanda do usuário, qual é o seu comportamento?  Dados demográficos dos 
respondentes complementaram as informações. Para a análise das informações foi 
utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo subsidiado pelo software 
QualiquantiSoft. Resultados: As ideias centrais e expressões-chaves mostraram que, 
47% dos funcionários observam o acolhimento como uma porta de entrada para o 
serviço; 54% consideram suas ações como resolutivas; 68% dos servidores seguem 
algum protocolo e, 92% julgam seus procedimentos como positivos para os usuários. 
Conclusão: A prática do acolhimento é uma realidade no cotidiano dos servidores 
entrevistados, mesmo diante da inexistência de habilitação para o procedimento.  
Empiricamente, os profissionais elaboram formas de acolher o usuário, reconhecendo 
a importância da prática. A continuidade de pesquisas sobre o acolhimento será de 
grande valia para a adequação e fortalecimento da ação tanto para os usuários como 
para os serviços. 
 

Palavras-chave: Acolhimento; Escuta qualificada; Estratégia Saúde da Família; 
Políticas Públicas de Saúde. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
Introduction: The Family Health Strategy (FHT) is a re-adaptation of the Brazilian care 
model created to leverage the Unified Health System (SUS), in an attempt to reverse 
the hegemonic / care and curative framework that was centered on the hospital. Within 
this perspective the basic attention model has as one of the pillars the humanization, 
centered on the resolution of health problems, the link between professionals and 
users and the responsibility of the team. In order to materialize the actions, the hosting 
was implemented in order to offer health services based on technical, ethical and 
humanistic criteria, where all the specific categories were involved. Objective: To 
know the opinion of the servers of the Family Strategy on the hosting. Method: An 
exploratory, descriptive cross-sectional study with quantitative-qualitative approach. 
The convenience sample consisted of 66 health professionals from three functional 
categories: nursing assistants, nurses and physicians; From 6 basic health units in the 
same region. For the data collection, 4 questions were elaborated: 1- What do you 
think about the hosting? 2- What are the results of the hosting? 3- Do you follow any 
hosting protocol? 4- In front of the complaint / demand of the user, what is his behavior? 
Demographic data of the respondents complemented the information. For the analysis 
of the information was used the technique of the Discourse of the Collective Subject 
subsidized by the software QualiquantiSoft. Results: The central ideas and key 
expressions showed that, 47% of the employees observe the hosting as a gateway to 
the service; 54% consider their actions as resolutive; 68% of the servers follow some 
protocol and 92% judge their procedures as positive for users. Conclusion: The 
practice of hosting is a reality in the daily life of the interviewed servers, even in the 
absence of qualification for the procedure. Empirically, professionals develop ways to 
welcome the user, recognizing the importance of practice. The continuity of research 
on the hosting will be of great value for the adequacy and strengthening of the action 
for both users and services. 
 
Keywords: Hosting; Qualified listening; Family Health Strategy; Public Health Policies. 
  



 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – Perguntas do estudo...............................................................................23 

TABELA 2 – Número e porcentagem dos profissionais de saúde entrevistados, 

segundo baixa etária, em unidades básicas de saúde da região de Campo Limpo, no 

município de São Paulo, entre fevereiro e março de 2015........................................ 25 

TABELA 3 – Número e porcentagem de profissionais da saúde segundo tempo de 

serviço em saúde da família, em UBSs da região de Campo Limpo, no município de 

São Paulo, entre fevereiro e março de 2015..............................................................26 

TABELA 4 – O que você acha do acolhimento?.........................................................27 

TABELA 5 – Quais os resultados do acolhimento?.....................................................35 

TABELA 6 – Você segue algum protocolo de acolhimento?.......................................41 

TABELA 7 – Diante da queixa/demanda do usuário, qual é o seu comportamento?.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC – Ancoragem 

AMA – Assistência Médica Ambulatorial 

APS – Atenção Primária à Saúde 

DSC – Discurso do Sujeito Coletivo 

ECH – Expressões-chave 

ESF – Estratégia Saúde da Família 

IC – Ideia Central 

LOS – Lei Orgânica da Saúde 

MS – Ministério da Saúde 

PACS – Programa de Agentes Comunitários 

PMSP – Prefeitura Municipal de São Paulo 

PNH – Política Nacional de Humanização 

PS – Pronto Socorro 

PSF – Programa Saúde da Família 

SBIBAE – Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TLCE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento 

USF – Unidade Saúde da Família 



 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 13 

2. OBJETIVOS ................................................................................................. 18 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................. 18 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................. 18 

3. METODOLOGIA ........................................................................................... 19 

3.1 Tipo de estudo ............................................................................................ 19 

3.2 Local ........................................................................................................... 20 

3.3 População .................................................................................................. 20 

3.4 Critérios de elegibilidade ............................................................................ 21 

3.5 Instrumentos de coleta de dados ............................................................... 21 

3.6 Período de coleta de dados........................................................................ 22 

3.7 Aspectos éticos .......................................................................................... 22 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................... 23 

4.1 Perfil dos profissionais................................................................................ 23 

4.2 Conhecendo o pensamento dos profissionais da ESF ............................... 24 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 50 

6. RECOMENDAÇÕES .................................................................................... 51 

7. REFERÊNCIAS ............................................................................................ 52 

APÊNDICES ..................................................................................................... 59 

ANEXOS .......................................................................................................... 62 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

A saúde no Brasil fundamenta-se no artigo 196 da Constituição Federal de 

1988, como direito de todos e dever do Estado. Estes aspectos estão regulamentados 

pela Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei 8.080 de 1990, que culminou com a 

estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS embasa-se no artigo 198 que 

presume ações integradas de uma rede regionalizada e hierarquizada; constituindo-

se em um sistema único, organizado, descentralizado, com direção em cada esfera 

de governo e atendimento integral. Prioriza-se atividades de caráter preventivo, sem 

prejuízo das ações assistenciais, e com participação popular (BRASIL, 1988). O setor 

de saúde no Brasil tem passado por relevantes mudanças com a implantação do SUS; 

o SUS ao transferir responsabilidades, prerrogativas e recursos para os governos 

municipais consolida a princípio de descentralização dos serviços de saúde (Belga & 

Silva, 2012).   

 Júnior e Matsuda (2012) relatam que ao esforço de descentralização do 

sistema de saúde soma-se outro para implantar mudanças concretas no intuito de 

operacionalizar condutas de atenção à saúde dos cidadãos. É um enorme desafio 

efetivar os princípios constitucionais de universalidade, integralidade e equidade e, 

simultaneamente, viabilizar uma oferta de serviços de saúde que consiga responder 

aos problemas dos usuários. Como decorrência, aprofunda-se a discussão sobre 

modelos de atenção à saúde. 

 A partir do início da década de 1990, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Entre seus objetivos citam-

se:  redução da mortalidade infantil e materna mediante oferta de serviços às 

populações rurais e de periferia e, procedimentos simplificados de saúde na lógica de 

medicina preventiva. Centrou-se na capacitação da população em gerir sua própria 

saúde por meio de práticas preventivas iniciadas com o trabalho dos agentes 

comunitários (VIANA & DAL POZ, 2005). 

Em 1994, o Ministério da Saúde reestruturou o modelo assistencial do SUS e, 

com este nascia o Programa Saúde da Família (PSF). O PSF fixou-se como uma das 

portas de entrada para o SUS. O desenho do programa segue os seguintes critérios: 



 

cada equipe da estratégia saúde da família é composta de 1 médico, 1 enfermeiro, 2 

auxiliares e de 5 a 6 ACSs que se responsabilizam por um território que corresponde 

a aproximadamente 1000 famílias ou 3000 pessoas e, respondem pela integralidade 

das ações atuando de maneira inter e multidisciplinar (MS, 2010). 

Houve uma reestruturação no Programa Saúde da Família e, em 2011 passa a 

ser denominado como Estratégia Saúde da Família (CORDOBA, 2013).  

Mesmo diante das dificuldades encontradas, em especial nos grandes centros 

urbanos, a estratégia saúde da família tem demonstrado grande potencial ao 

aumentar o vínculo entre equipe, serviço e usuário. Ainda valoriza a humanização do 

atendimento e, fortalece o acolhimento na rede básica (ANDRADE et al., 2012).  

Ao sentir-se acolhida, a população procura e encontra, muitas vezes, dentro 

dos seus limites geográficos, serviços receptivos e resolutivos, o que requer 

responsabilização, resolução, autonomia e acolhimento (CLEMENTINO et al., 2015). 

A partir da escuta qualificada, o acolhimento é considerado uma estratégia que aplica 

os princípios do SUS, permitindo identificar as necessidades, riscos e vulnerabilidades 

do usuário (MACEDO; TEIXEIRA; DAHER, 2011).  

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2013), “Acolher” significa 

dar acolhida ou agasalho, hospedar, receber, atender, dar crédito a dar ouvidos a, 

admitir, aceitar, tomar em consideração, atender a.   

O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética: não 

pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de 

saberes, angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade de “abrigar e 

agasalhar” outrem em suas demandas, com “responsabilidade e resolutividade” 

(BRASIL, 2013). 

Acolhimento em saúde através de uma equipe multiprofissional, pressupõe de 

forma organizada ouvir com atenção, admitir o saber do usuário, levando em conta o 

que ele expressa, seja qual for a forma de sua comunicação (NEVES; PRETTO; ELY, 

2013). 

Dentro da Política Nacional de Humanização, criada desde 2003, o acolhimento 

(também conhecido como escuta qualificada) é uma das diretrizes da Atenção e 



 

Gestão no SUS onde os profissionais devem criar espaços que possibilitem uma 

escuta qualificada, conduzindo à responsabilização do problema do usuário e dando-

lhe uma resposta adequada. Para a construção de uma Política de qualificação do 

SUS, a humanização deve ser um eixo fundamental, não podendo ser entendida 

apenas como mais um “programa” a ser aplicado aos diversos serviços de saúde, mas 

como um artifício que opere transversalmente em toda a rede, a começar pela 

formação dos profissionais da saúde (PEREIRA et al., 2010). 

Os profissionais devem criar espaços que possibilitem a escuta qualificada, 

conduzindo à responsabilização do problema do usuário e oferecendo a resposta mais 

adequada (BRASIL, 2013). Como o objetivo do acolhimento é resolver efetivamente o 

problema do usuário, ele é também capaz de promover o vínculo entre usuários e os 

profissionais, possibilitando assim o estímulo ao autocuidado, melhor compreensão 

da doença e corresponsabilização pelo tratamento (GARUZI, 2014).  

Tradicionalmente, o acolhimento se traduz em recepção administrativa como 

uma ação de triagem, onde ocorre uma priorização do atendimento baseado na 

gravidade do caso, que pode ser resolvido prontamente com prescrições de 

medicamentos ou, eventualmente, encaminhados para outros serviços mais 

especializados. Esses elementos quando adotados isoladamente dos processos de 

trabalho em saúde, se restringem a ações pontuais, livres dos processos de 

responsabilização e produção de vínculo. Neste aspecto tradicional de acolhimento, o 

objetivo principal é o repasse do problema sendo foco a doença e o procedimento, e 

não o sujeito e suas necessidades, conforme expresso por ALMEIDA e FURTADO 

(2012). 

Conforme Damasceno et al. (2012), o acolhimento é a mudança do processo 

de trabalho em saúde de forma a atender qualquer um que procura os serviços de 

assistência à saúde, assumindo dessa forma, uma postura capaz de acolher, escutar 

e dar resposta mais adequada a cada usuário, restabelecendo a responsabilização 

com a saúde dos indivíduos e a consequente constituição de vínculos entre os 

profissionais e a população. 

Todos os funcionários das Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem participar 

da uma escuta qualificada, atendo-se a ouvir as necessidades que levaram o usuário 



 

ao serviço, orientando e/ou encaminhando segundo sua competência profissional 

(SMS-SP, 2002). 

Essa escuta – por mais que seja meramente ouvir o que o outro diz – traz 
uma implicação, uma responsabilidade para o profissional. O profissional 
perguntou qual era o problema, o usuário contou. E agora? Quando o serviço 
abre um canal de escuta com o usuário, vislumbra-se uma possibilidade para 
que as pessoas tragam as suas queixas, os seus problemas e as suas 
necessidades. Esse diálogo possibilita que a “vida lá fora” entre na dinâmica 
do trabalho da unidade (TAKEMOTO, 2007, p.331-340). 

O acolhimento não é necessariamente uma atividade isolada, mas se configura 

em um conjunto de atividades assistenciais, que consiste na busca constante de 

reconhecimento das necessidades de saúde dos usuários e das formas possíveis de 

promover a resolutividade (MACEDO; TEIXEIRA; DAHER, 2011). 

O acolhimento previne e promove saúde, como estratégia de melhoria da 

qualidade da atenção prestada ao usuário, além da diminuição de custo por menor 

uso de medicamentos, diminuição das complicações, hospitalizações e maior 

resolubilidade (Damasceno et al., 2012). 

Conceitualmente o acolher relaciona-se à implementação de atitudes 
humanizadas, como o saber ouvir demonstrando interesse em resolver os 
problemas apresentados, esgotando as possibilidades de solucionar as 
necessidades apresentadas pelos usuários (FERREIRA, CRUZ, PEDROSA, 
2011, p.45-47). 

Assim o procedimento se concretiza no cotidiano das práticas de saúde por 

meio de uma assistência humanizada e da capacidade de pactuação entre a demanda 

do usuário e a possibilidade de resposta do profissional e do serviço. Traduz em 

qualificação da produção de saúde complementando-se com a responsabilização 

daquilo que não se pode responder de imediato, mas que é possível direcionar, de 

maneira ética e resolutiva. Todos os profissionais de saúde fazem acolhimento, porém 

percebem-se variadas reações positivas e negativas tanto dos profissionais quanto 

dos pacientes envolvidos na escuta qualificada (GUERRERO et al., 2013). 

Como dispositivo técnico-assistencial o acolhimento permite refletir e mudar os 

modos de operar a assistência, pois questiona as relações no trabalho em saúde, os 

modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços. Segundo Almeida 

e Furtado (2012), ao invés de uma atenção focada no indivíduo ainda é focada na 

doença, perdendo as características acima mencionadas.  



 

Há muito descontentamento dos usuários com o acolhimento pelo fato de 

serem atendidos por outros profissionais e não mais serem atendidos de imediato pelo 

médico, ou seja, precisam repetir o problema mais de uma vez e só são atendidos 

pelos médicos após avaliação da enfermeira. Por outro lado, os profissionais que 

prestam acolhimento se sentem pressionados pelos usuários que querem 

atendimento médico imediato, e se queixam da alta demanda e sobrecarga de 

trabalho, onde se exige esforço e dedicação. (Damasceno et al., 2012). 

O saber ouvir parece não ser uma característica presente em todos aqueles 

que participam do acolhimento. É possível observar em alguns momentos algum 

desinteresse, fato que origina conflitos diversos entre usuários e trabalhadores. 

Compreender o sentido do acolhimento sob a perspectiva do trabalhador pode 

contribuir para a mudança deste contexto. Desta forma, esta pesquisa deu voz aos 

trabalhadores para que eles relatassem experiências cotidianas relacionadas ao 

acolhimento. Conhecer sua opinião sobre a escuta qualificada foi principal objetivo 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Conhecer as respostas sobre o acolhimento entre os profissionais de saúde 

sobre o acolhimento das unidades básicas de saúde da região de Campo Limpo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Cotejar conduta do profissional com a queixa do paciente. 

2. Identificar as condutas profissionais acerca do acolhimento entre os profissionais 

de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo descritivo quanti-qualitativo com delineamento do tipo 

transversal sob o formato de respostas escritas. O método qualitativo de análise 

procura compreender a percepção sobre o acolhimento na visão de profissionais de 

três categorias atuantes em unidades de saúde da família. 

 

São consideradas metodologias qualitativas, por exemplo, pesquisa 
participante, pesquisa - ação, história oral, observação de cariz 
etnometodológico, hermenêutica, fenomenologia, levantamentos feitos com 
questionários abertos ou diretamente gravados, análises de grupos, que, 
como vemos, abrigam horizontes bastantes heterogêneos. Em parte, 
definem-se como metodologias alternativas, porque buscam salvaguardar o 
que a metodologia dura joga fora, por não caber no método, sendo isso por 
vezes o mais importante na realidade. Advindo geralmente esse gesto das 
ciências sociais, existe o interesse em apanhar o lado subjetivo dos 
fenômenos, buscando depoimentos que se transformam em dados 
relevantes, também oriundos de pessoas simples. (DEMO, 2011, p. 152). 

 

Para tal intento foi utilizado o método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O 

DSC é uma técnica de tabulação e organização de dados qualitativos, que tem como 

objetivo tornar mais clara e apresentar de forma discursiva os depoimentos de uma 

representação social. Em síntese, é como se o discurso de todos fosse de um só 

(Lefèvre, 2015). Conforme Figueiredo et al (2013), ele representa uma mudança nas 

pesquisas qualitativas por permitir que se conheçam os pensamentos, 

representações, crenças e valores de uma coletividade sobre um determinado tema 

utilizando-se de métodos científicos. Também trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes onde o nível de realidade não pode 

ser totalmente quantificado.  

A aplicação da técnica do DSC em um grande número de pesquisas no campo 

da saúde e também em outras áreas do conhecimento tem demonstrado sua eficácia 

para o processamento e expressão das opiniões coletivas (BYDLOWSKI, LEFÈVRE 

& LEFÈVRE, 2011; LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A., 2010). 

Representa o nome ou expressão linguística que descreve e nomeia 

precisamente o sentido presente em cada resposta analisada e de cada conjunto 



 

homogêneo de expressões-chaves (ECH), que posteriormente originará ao DSC. 

Algumas ECH direcionam não apenas a uma ideia central (IC) correspondente, mas 

também a uma afirmação que é denominada como Ancoragem (AC) que é a 

expressão de uma dada teoria ou ideologia que o autor do discurso revela e que será 

embutida no seu discurso como se fosse uma afirmação qualquer (Figueiredo et al., 

2013). 

 

3.2 Local 

O presente estudo foi realizado em 6 Unidades de Saúde da Família (USFs) da 

de Campo Limpo, região sul de São Paulo: Vila Prel, Campo Limpo, Parque Regina, 

Arrastão, Jardim Olinda e Paraisópolis III. Conforme relatório online da SBIBAE 

(2015), esta região tem uma população estimada em 300.000 habitantes que fazem 

uso de 25 equipamentos de saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).  

Dentre os equipamentos há 13 USFs e 1 Unidade Básica de Saúde sem a estratégia 

saúde da família. Ao todo, as USFs são compostas por 82 equipes de saúde da família 

onde existem 269.839 pessoas e 78.976 famílias cadastradas em todas as USFs.  

As USFs estudadas nesse trabalho foram escolhidas pela proximidade entre si 

e pelo fato de duas delas terem agregadas o equipamento de saúde chamado AMA 

(Assistência Médica Ambulatorial), o que teoricamente diminui a demanda da escuta 

qualificada nessas unidades.  

 

3.3 População 

                   A população do estudo (que foi dividida em grupos A para auxiliares de 

enfermagem, B para enfermeiros e C para médicos) é composta por uma amostra de 

conveniência ou uma amostra não probabilística que tem como característica principal 

não fazer uso de formas aleatórias de seleção. Essa amostragem é usada quando 

não se conhecem o tamanho do universo e os indivíduos são selecionados através de 

critérios subjetivos do pesquisador (FONTANELLA et al., 2011). 

A amostra com 66 participantes está representada por 19 médicos, 19 

enfermeiros e 28 auxiliares de enfermagem envolvidos diretamente no atendimento 



 

da escuta qualificada das 6 USF que preencheram os critérios de elegibilidade. Foram 

descartados 03 profissionais que não preencheram os critérios de elegibilidade.  

A obtenção dos resultados foi possível por meio do preenchimento do 

questionário com 4 perguntas norteadoras (Tabela 1) que identificaram os discursos 

destes profissionais da saúde sobre seu cotidiano de acolher o paciente quando 

procura a UBS e sobre sua percepção em relação ao acolhimento.  

 

Tabela 1. Perguntas do estudo 

 

1- O que você acha do acolhimento? 

2- Quais os resultados do acolhimento? 

3- Você segue algum protocolo de acolhimento? 

4- Diante da queixa/demanda do usuário, qual é o seu comportamento? 

___________________________________________________________________ 

 

 

3.4 Critérios de elegibilidade 

Estar atuando há mais de 6 meses no PSF 

Estar envolvido diretamente no atendimento do acolhimento 

 

3.5 Instrumentos de coleta de dados 

A pesquisa foi realizada pelo próprio pesquisador, por meio da aplicação e 

análise das respostas escritas do questionário estruturado (fonte primária) e dos 

dados demográficos e funcionais dos participantes, contendo informações relativas à 

receptividade dos profissionais da ESF em relação à escuta qualificada através do 

Qualiquantisoft.  

 

 



 

3.6 Período de coleta de dados 

A coleta foi realizada durante os meses de fevereiro e março de 2015. 

3.7 Aspectos éticos 

O estudo seguiu os critérios definidos na resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional que representa as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos (NOVOA, 2014), sendo submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da SMS-SP, em 19 de dezembro de 2014: Parecer CEP 923.449 (Anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Perfil dos profissionais 

Ao analisar a situação dos gêneros dos profissionais entrevistados, percebe-se 

que 85% dos entrevistados são do sexo feminino e apenas 15% são do sexo 

masculino. 

A tabela 2 mostra que a faixa etária dos profissionais de saúde entrevistados 

variou de 24 e 68 anos de idade, com a média de 36,7 anos, desvio padrão 9,3 e a 

mediana foi 34,5 anos. 

Tabela 2. Número e porcentagem dos profissionais de saúde entrevistados, segundo faixa etária, em 
unidades básicas de saúde da região Campo Limpo, no município de São Paulo, entre fevereiro e 
março de 2015. 

Fonte: Pesquisa junto aos profissionais de saúde das 6 UBSs que responderam ao questionário. 

 

A tabela 3 apresenta a grande variabilidade, referindo-se ao tempo de trabalho 

específico em saúde da família entre os profissionais entrevistados. Observa-se uma 

variação entre 6 meses e 18 anos, com média de 6 anos e 2 meses de atuação em 

saúde da família. 

 

 

 

 

Idade em anos N % 

24-34 33 50,0 

35-45 21 31,8 

46-56 10 15,2 

57-67 1 1,5 

68 ou mais 1 1,5 

TOTAL 66 100,0 



 

Tabela 3. Número e porcentagem de profissionais da saúde segundo tempo de serviço em saúde da 
família, em UBSs da região de Campo Limpo, no município de São Paulo, entre fevereiro e março de 
2015. 

Tempo de ESF  N % 

6 meses a 4 anos 28 42,4 

5 a 9 anos 20 30,3 

10 a 14 anos 16 24,3 

15 anos ou mais 2 3,0 

TOTAL 66 100,0 
Fonte: Pesquisa junto aos profissionais de saúde das 6 UBSs que responderam ao questionário. 

 

4.2 Conhecendo o pensamento dos profissionais da ESF 

Para essa fase do trabalho foram analisadas 4 perguntas (Tabela 1), onde 

obtivemos 18 categorias sobre a receptividade em relação ao acolhimento: 7 

categorias referentes ao que acha do acolhimento, 5 referentes aos resultados do 

acolhimento, 2 referentes a seguir ou não algum protocolo e 4 referentes ao 

comportamento diante da queixa do usuário.  

Cada uma das categorias representa o conjunto de Expressões Chave (ECH), 

identificadas em cada uma das respostas, que contemplam o pensamento do 

profissional de saúde atuante no acolhimento (Ideia Central). A apresentação dos 

discursos é demonstrada por um par indicador onde a letra representa o grupo de 

profissionais e o número indexado à letra, o número de identificação do respectivo 

profissional. Para um melhor entendimento do trabalho, construíram-se tabelas-

sínteses das ideias centrais obtidas em cada uma das respostas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
   



 

Tabela 4. “O que você acha do acolhimento? “ 
 

Categorias N % 

A - Uma porta de entrada 32 47,06 

B - Confuso 10 14,71 

C - Faz parte do atendimento 6 8,82 

D - Um atendimento não satisfatório 3 4,41 

E - Um atendimento resolutivo a ser desempenhado por todos 9 13,24 

F - É uma forma de desafogar outros serviços 3 4,41 

G - Desnecessário 5 7,35 

 

Cabe destacar nesta pergunta a categoria A onde o termo “porta de entrada” 

corresponde a 47,06% das respostas pelos 3 grupos. Alguns autores chamam a 

atenção para o termo “porta de entrada” (VALENTIN; KRUEL, A.J., 2007) pois é 

através do acolhimento que muitos têm acesso aos serviços de saúde para a 

população. Destaca-se também a categoria G onde o termo “desnecessário” 

prevaleceu na fala de 5 profissionais. Nessa outra situação, Rossi e Lima (2005) já 

ressaltaram que em muitas instâncias quando o profissional não é acolhido não há 

satisfação durante o acolher, consequentemente há a sensação do ato de acolher ser 

“desnecessário” no cotidiano da USF. 

 

 

Categoria A (Ideia Central) – “Uma porta de entrada” 

Expressões-chaves 

A1) “É uma forma de receber nossos clientes que realmente necessitam de um 

atendimento rápido e eficiente. “ 

A2) “Acolher é abraçar o paciente no momento de sua chegada na UBS. “ 

A5) “É uma forma de dar um atendimento imediato ao paciente. “ 

A6) “Acolhimento é um processo de receber o paciente e dar uma solução à sua 

queixa / problema. “ 

A7) “É um espaço aberto para a comunidade em casos de não urgência para a 

população. “ 



 

A8) “É acolher queixas pontuais na livre demanda. “ 

A9) “É importante para a triagem de casos realmente importantes. “ 

A10) “É a atenção dispensada pelos profissionais que trabalham na UBS...” 

A11) “É um setor para tirar dúvidas e dar todos os tipos de orientações e rotina na 

UBS. “ 

A15) “É primordial para acolher a população, esclarecer dúvidas e resolver pequenos 

ou grandes problemas na saúde básica. ” 

A16) “É a porta de entrada para todas as queixas dentro da UBS...” 

A18) “É um setor que visa atender os pacientes que não estão com consulta marcada 

e precisam de atendimento. “ 

B1) “Uma porta de entrada para as queixas e problemas que o cliente necessita de 

uma solução imediata. ” 

B3) “É uma porta aberta para atender às necessidades do usuário, 

independentemente de ser urgência ou não. 

B7) “É uma boa estratégia facilitadora do acesso ao usuário. ” 

B11) “É o meio de escuta para qual o usuário possui dentro da UBS. “ 

B12) “Atendimento que facilita o atendimento ao usuário. “ 

B15) “Atendimento que facilita o atendimento do usuário. “ 

C1) “É a garantia de escuta mínima à demanda espontânea da comunidade usuária 

do serviço. “ 

C2) “É uma porta de entrada importante ao paciente, deve ser considerado por todos 

os profissionais da UBS... “ 

C3) “É de suma importância na atenção básica... funcionando como porta de entrada 

no sistema de saúde...” 

C8) “É a porta de entrada do sistema de saúde, tanto para o seguimento de rotina 

como para o atendimento da demanda espontânea. “ 

C9) “É a capacidade de acolher, escutar e fornecer e dar respostas mais adequadas 

a cada usuário...” 

C15) “É a ação de recepcionar e tirar demandas espontâneas. “ 

C16) “Acho que é uma maneira do usuário acessar o sistema de saúde. “ 

C17) “Representa a forma de atendimento do usuário. “ 

 

 

 



 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“É uma porta de entrada importante ao paciente, deve ser considerado por 

todos os profissionais da UBS, para que o cuidado se faça de maneira integrada, 

buscando resolubilidade do problema independente de ser urgência ou não. É uma 

estratégia facilitadora do acesso, uma importante forma de triagem que acolhe 

queixas pontuais da livre demanda. O acolhimento direciona, orienta, educa e resolve 

os problemas. Visa atender os pacientes que não estão com consulta marcada e 

precisam de atendimento, o que causa muitas vezes estresse para a equipe. Por meio 

desta entrada para o sistema de saúde são formados vínculos entre profissionais e a 

população, é essencial para mostrar o compromisso com a saúde. Acolher é abraçar 

o paciente no momento de sua chegada na UBS! ” 

 

A maioria dos participantes do trabalho sinalizou o acolhimento como sendo a 

porta de entrada para os serviços de saúde ou até mesmo a porta principal como 

recepção dos usuários que procuram a UBS, mas Guedes (2013) ressalta que o 

acolhimento não é uma atividade restrita à porta de entrada do serviço, mas em todos 

os locais por onde é atendido o usuário dentro do serviço ele deve ser acolhido. O 

acolhimento é uma tecnologia a ser estabelecida nos serviços de saúde em todos os 

níveis de complexidade. 

 

 

Categoria B (Ideia Central) – “Confuso” 

Expressões-chaves 

A3) “O acolhimento deveria ser um local onde as pessoas pudessem vir em uma 

emergência com idosos, diabéticos, hipertensos...” 

A4) “... os usuários estão confundindo acolhimento com AMA ou até mesmo Pronto 

Socorro. “ 

A11) “... acho muito bom, mas às vezes os clientes confundem como se fosse pronto 

socorro. “ 

A14) “Penso que falta informação aos pacientes que não sabem diferenciar na UBS o 

atendimento de rotina, urgência, emergência e grupos resolutivos. “ 

A17) “É bom e ruim, ajuda de um lado e atrapalha do outro... “ 



 

B2) “Necessário, porém confuso, cada equipe faz de uma forma. “ 

B10) “É resolutivo para pequenas queixas. “ 

B13) “Que a palavra acolhimento que antigamente era mencionada que todos 

deveriam acolher foi substituída pura e simplesmente em pronto atendimento. “ 

B17) “Espaço aberto e com barreiras para o acesso do usuário. “ 

B18) “Tempo ainda mal organizado com a função de resolutividade, mas ajuda. “ 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Resolutivo para pequenas queixas e necessário para se tirar dúvidas e/ou dar 

todos os tipos de orientações. Em algumas situações existe confusão já que cada 

equipe age de maneira diferenciada. Mesmo sendo um espaço aberto existem 

barreiras, por vezes é mal organizado e, para vários usuários não há distinção entre 

o que é atendimento de rotina das UBSs com urgências e emergências (pronto 

atendimento). “ 

 

Essa falta de discernimento dos usuários quanto ao que é atendimento de 

rotina e o de urgência ainda é comum e se reflete segundo Luz (2013), no próprio 

conceito. Para muitos o acolhimento é um espaço para recepção ou triagem. Essa 

divergência necessita de um debate sobre as formas de abordagem de cada 

profissional de saúde e a relação deles com os usuários que procuram a UBS. 

 

 

Categoria C (Ideia Central) – “Faz parte do atendimento” 

Expressões-chaves 

B4) “Seria uma maneira de dar continuidade ao atendimento...” 

B5) “Penso que em alguns casos simples é resolutivo...” 

C5) “Prática necessária e importante na ESF. “ 

C6) “É uma proposta de serviço de saúde... “ 

C7) “Penso ser uma das estratégias para qualificação do cuidado. “ 

C19) “O acolhimento é um dos conceitos estratégicos da atenção primária à saúde 

vinculando-se profundamente como os princípios da APS. “ 



 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Dentro da atenção primária é uma estratégia que qualifica o cuidado, uma 

prática necessária e importante onde a equipe dá continuidade ao atendimento. Avalia 

e garante o acesso ao usuário, conforme são geradas as necessidades são feitos 

encaminhamentos para as referências e para a própria equipe de origem. “ 

 

Por essa perspectiva, o acolhimento é um processo onde os trabalhadores da 

saúde demonstram posturas ativas para com as necessidades dos usuários 

resgatando a humanização e respeito para com o outro (LIMA; MOREIRA & JORGE 

2013). 

 

 

Categoria D (Ideia Central) – “Um atendimento não satisfatório” 

Expressões-chaves 

A27) “Poderia ser mais resolutivo. “ 

B8) “... resolutivo para o usuário, porém não satisfatório para o profissional que 

atende... “ 

C4) “A maneira como é realizado atualmente não leva a uma resolutividade eficiente. 

“ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“É o atendimento da demanda espontânea. É resolutivo para o usuário, porém 

não satisfatório para o profissional que atende pelo pouco tempo, não há espaço na 

agenda e compromete a qualidade do serviço. A maneira como é realizado poderia 

ser mais eficiente. Os pacientes que não aderem ao tratamento e faltam às consultas 

agendadas pressionam para obter seus medicamentos, usam de coação, têm crises 

histéricas e pressionam a gerência para serem atendidos e assim evitar ouvidorias. “ 

 

Um representante de cada grupo dos trabalhadores citou o acolhimento como 

pouco ou não satisfatório, com destaque para o participante B8 que não vê o 



 

acolhimento satisfatório para quem acolhe devido ao tempo limitado, comprometendo 

a qualidade da assistência prestada. Ou seja, para Souza et al. (2008), o acolhimento 

não é só saber o que veio fazer o paciente, mas saber porque ele veio; é necessário 

ouvir o paciente, é um momento de orientação. 

 

 

Categoria E (Ideia Central) – “Um atendimento resolutivo a ser desempenhado 

por todos” 

Expressões-chaves 

A12) “É resolutivo dependendo do profissional escalado no dia. “ 

A13) “Ótimo. “ 

A26) “Importante. “ 

A28) “É um procedimento importantíssimo em qualquer estabelecimento de saúde. “ 

B6) “... podemos interpretar como tarefa a ser desempenhada por todos que atuam 

frente ao serviço de saúde... “ 

B9) “... deve ser feito por qualquer funcionário. “ 

B14) “Funcional, resolutivo. “ 

B16) “Acolher o paciente, ouvir sua queixa e resolver seus problemas...” 

B19) “É o momento de o usuário estreitar o vínculo com a equipe... “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“É uma atividade indispensável na atenção primária e no serviço de saúde. É 

uma tarefa a ser desempenhada por todos que atuam nos serviços, desde a portaria. 

Trata-se da avaliação primária das necessidades imediatas do indivíduo, com o 

propósito de saná-las. Deveria ser para questões urgentes e não para 

acompanhamento ou troca de receitas. É o momento onde se estreita o vínculo com 

a equipe e dependendo do profissional escalado no dia é mais resolutivo. Acolher o 



 

paciente é ouvir sua queixa e resolver seus problemas; desde a entrada até o 

atendimento final. “ 

 

Para Medeiros et al. (2010), o acolhimento surgiu como um instrumento de 

trabalho adequado a todos os trabalhadores da saúde em um serviço, sem se limitar 

à recepção do paciente na unidade, mas em uma sequência de atitudes que fazem 

parte do processo de trabalho em saúde, assim como é bem esclarecido pela Política 

Nacional de Humanização (PNH). 

 

 

Categoria F (Ideia Central) – “É uma forma de desafogar outros serviços” 

Expressões-chaves 

A4) “É uma forma de amenizar ou mesmo desafogar a AMA ou UPA... “ 

C11) “É uma estratégia do MS e SMS para desafogar os prontos socorros... “ 

C18) “É uma estratégia para facilitar o acesso... de forma a diminuir a demanda 

reprimida da comunidade... “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“É uma forma de amenizar ou mesmo desafogar a AMA ou UPA, porém, o 

acolhimento deveria atender casos esporádicos como uma diabetes descompensada 

ou uma hipertensão arterial sistêmica alterada, mas não é isso que está acontecendo, 

os usuários estão confundindo acolhimento com AMA ou até mesmo pronto socorro. 

É uma estratégia para facilitar o acesso nas unidades de atenção primária para 

desafogar os prontos socorros, mas esta medida vem saturando as UBSs; é um 

conceito ético, filosófico, o qual varia em cada estado. “ 

De acordo com algumas respostas, a demanda nos acolhimentos das UBSs é 

crescente de tal forma que alguns citaram esse crescimento como uma saturação, 



 

porém Santos & Espírito Santo (2014) em sua revisão bibliográfica sobre a 

superlotação nos serviços de urgência e emergência contradizem afirmando que 

muitas unidades de atenção básica desviam o seu papel de porta de entrada para os 

serviços de emergência hospitalar.  

 

 

Categoria G (Ideia Central) – “Desnecessário” 

Expressões-chaves 

A20) “Acho que não deveria ter na UBS. “ 

C10) “Um absurdo. “ 

C12) “Péssimo. “ 

C13) “Sou contra... “ 

C14) “Não concordo...” 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Não concordo com a forma do acolhimento, acho que não deveria existir na 

UBS, é péssimo e um absurdo, sou contra o acolhimento na situação presente. “ 

 

Na categoria G foi observada uma crítica contundente em relação ao 

acolhimento na forma como ele é realizado, demonstrando um discurso carregado de 

insatisfação e indignação. Há aqui uma necessidade de se pensar a (re) organização 

do trabalho realizado no acolhimento, considerando não só a possibilidade dos 

problemas enfrentados pelos trabalhadores do serviço, bem como condição humana 

frente a demanda reprimida e a situação de vulnerabilidade apresentada pelo usuário 

que busca o serviço (LOPES et al., 2014). 

 



 

Tabela 5. “Quais os resultados do acolhimento? “ 
   

Categorias N % 

A – Positivo 36 53,73 

B - Negativo 19 28,36 

C - Indeterminado 2 2,98 

D - Variável 10 14,93 

 

Mais da metade dos entrevistados, 53,73% apontaram que os resultados do 

acolhimento são positivos, enquanto que 28,36% julgaram os resultados como 

negativos. 

Zanelatto e Dal Pai (2010) concordam que grande parte dos resultados 

negativos encontrados se deve ao fato do usuário procurar o acolhimento com o 

objetivo de conseguir uma solução mais rápida, imediata, muitas vezes sem 

necessidade para tal, confirmada pela falta de compromisso com o acompanhamento 

agendado das consultas. 

 

 

Categoria A (Ideia Central) – “Positivo” 

Expressões-chaves 

A1) “Atende às necessidades básicas do paciente. “ 

A2) “A maioria dos casos saem com respostas. “ 

A6) “Solucionamos os casos que demandam mais rapidez na sua resolução... “ 

A8) “Diminui a demanda, diminui a ansiedade do usuário. “ 

A11) “Os clientes são atendidos no exato momento...” 

A14) “Os enfermeiros encaminham aos médicos o que realmente é importante. “ 

A15) “... a população que depende do SUS é atendida. “ 

A16) “Solução dos problemas da demanda. “ 



 

A17) “Resolutivo. “ 

A19) “Facilidade para interpretar resultados de exames. “ 

A20) “É muito bom para os pacientes...” 

A21) “Orienta e agiliza algum atendimento. “ 

A22) “Diminuição da demanda do AMA/P.S. “ 

A23) “Diminuição do fluxo por conta dos problemas resolvidos...” 

A24) “São resolutivos de acordo com a necessidade do cliente. “ 

A25) “Diminui a demanda do pronto socorro...” 

A27) “Agenda do médico e do enfermeiro mais livre...” 

A28) “Tem aproximado mais o paciente do profissional. “ 

B1) “Bons e efetivos. “ 

B6) “Atendimento e identificação das necessidades dos usuários de forma precoce, 

objetiva e prática...” 

B9) “Satisfatório da visão da UBS. “ 

B10) “Orientações; encaminhamentos ao médico...” 

B11) “Resolução de problemas...” 

B13) “Aumento do vínculo... “ 

B14) “Satisfatório. “ 

B15) “Diminuição dos agendamentos desnecessários. “ 

B16) “Resolutividade. “ 

B18) “... conhecer melhor os pacientes e realidades. “ 

B19) “Acolhe os usuários com queixa aguda sem esperar uma consulta agendada. “ 

C1) “Acesso qualificado ao equipamento de saúde. “ 



 

C2) “Acredito que são bons...” 

C3) “... triagem do paciente de acordo com a sua demanda... “ 

C7) “Melhorar a qualidade do atendimento... “ 

C9) “A grande maioria das queixas são resolvidas. “ 

C18) “Diminuição da demanda reprimida da unidade... “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Os resultados são positivos porque é um acesso qualificado ao serviço de 

saúde, as necessidades básicas do paciente são atendidas; casos são solucionados, 

inclusive aqueles que demandam mais rapidez. Contribui para a diminuição da 

procura por consultas agendadas, quando necessário são feitos encaminhamentos 

para as referências, assim diminui a demanda nos AMAs e prontos socorros. Além 

disso aproxima o paciente com o profissional fortalecendo vínculos. “ 

 

Baseado nesse discurso, o resultado do acolhimento é positivo para mais da 

metade dos entrevistados, pois é uma representação da prática diária de acolher 

quem procura pelo serviço. Como grande resultado há o aumento do vínculo 

adquirido, o usuário transmite confiança em relação aos trabalhadores porque 

visualiza a oportunidade de ter seu problema resolvido através da atenção recebida e 

orientação para vários aspectos do cotidiano da vida (LOPES et al., 2014). 

 

 

Categoria B (Ideia Central) – “Negativo” 

Expressões-chaves 

A3) “É cansativo e demanda dificuldade em resolver alguns casos...”  



 

A4) “Negativo, ... o paciente não marca mais consulta e nem comparece ao grupo 

resolutivo. “ 

A5) “Nem sempre atende às necessidades de todos. “ 

A12) “Estresse para toda a equipe. “ 

A18) “Deixam de marcar consulta para passar no acolhimento. “ 

A20) “... isso causa sobrecarga. “ 

B3) “Nem sempre satisfatório para o usuário, que não entende o objetivo do 

acolhimento. “ 

B5) “Acho que levamos mais tempo orientando o paciente a procurar a via certa para 

a sua queixa do que a resolvendo. “ 

B7) “... A população coage os funcionários, pois não aceitam as orientações, mas sim 

o atendimento médico. “ 

B12) “Similar ao pronto socorro. “ 

C4) “A maioria dos casos não precisam de atendimento imediato... “ 

C6) “... a resolubilidade oferecida ao paciente muitas vezes não é verdadeira. “ 

C8) “... acolhimento pouco abrangente subutilizando os profissionais médicos e de 

enfermagem... “ 

C11) “Superlotação da UBS. “ 

C12) “Aumento da demanda. “ 

C13) “Propaga a mentalidade dos pacientes a apenas procurarem o posto com queixa. 

“ 

C14) “Vicia o paciente a ser atendido rápido. “ 

C16) “É muito confuso e pouco resolutivo. “ 

C10) “... falta nas consultas agendadas já que pode ser atendido a qualquer hora no 

acolhimento. “ 



 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Há uma grande demanda da população similar a dos prontos socorros, os 

usuários já se acostumaram ao não agendamento de consultas. Nem sempre é 

possível dar conta de todas as necessidades no acolhimento, o que gera estresse 

para toda a equipe. É gasto mais tempo orientando o paciente sobre como usar melhor 

o serviço do que resolvendo seu problema. Muitas vezes não há necessidade de 

atendimento imediato, e o usuário pode ser orientado por outros profissionais. A 

equipe não consegue detectar todas as vulnerabilidades e algumas são deixadas em 

2º plano. O acolhimento está longe de oferecer um acesso de qualidade para as 

demandas agudas da população, é pouco abrangente e subutiliza os profissionais 

médicos e de enfermagem o que gera desgaste para a equipe. A falta de compromisso 

do paciente nas consultas agendadas provoca cansaço para a equipe e os resultados 

não são alcançados. “ 

 

É um discurso marcado por queixas de uma parte considerável dos 

entrevistados. Queixas que refletem o cansaço, o estresse e a insatisfação com a 

forma em que o acolhimento é realizado devido à grande demanda e procura 

desnecessária por parte de alguns usuários, que na maioria das vezes são usuários 

que não se comprometem com o acompanhamento de rotina. Takemoto & Silva 

(2007) citam que a razão da insatisfação de alguns trabalhadores reside justamente 

na referência à sobrecarga de trabalho, sobretudo, consideram o acolhimento como 

muito complexo por ser um trabalho que necessita de comprometimento do 

trabalhador com a demanda trazida pelo usuário. 

 

 

Categoria C (Ideia Central) – “Sem resposta” 

Expressões-chaves 

Não houve resposta para a questão. 

 



 

Categoria D (Ideia Central) – “Variável” 

Expressões-chaves 

A9) “Resolução de queixas emergentes. “ 

A10) “Na maioria das vezes é resolutivo. “ 

A13) “Alguns pacientes retornam para a consulta de rotina. “ 

A26) “É resolutivo e contínuo quando a equipe está completa. “ 

B2) “Pacientes atendidos dentro da sua necessidade e não para qualquer queixa de 

rotina. “ 

B8) “Resolutividade parcial imediata. “ 

B17) “Depende da queixa e motivo da procura. “ 

C15) “ ... o usuário pode criar um sentimento de facilidade em pular etapas...” 

C17) “Depende da situação a resolver. “ 

C19) “Se não tiver tempo protegido, Bornout dos profissionais... “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Os resultados variam por vários motivos, dentre eles o fato da equipe não estar 

completa, o tipo de queixa do paciente, o descomprometimento do paciente em fazer 

seu acompanhamento de rotina e o tempo curto para atendimento devido à alta 

demanda influenciam diretamente nos resultados. “ 

 

Alguns entrevistados entendem que os resultados do acolhimento são variáveis 

conforme a demanda que chega ao acolhimento, não sabendo dizer se são bons ou 

ruins. Apesar da tecnologia do acolhimento propor benefícios e facilidades, ainda há 

o entrave entre o usuário e o trabalhador de saúde que compromete os resultados 

esperados (GUEDES, HENRIQUES, LIMA, 2013). 



 

Tabela 6. “Você segue algum protocolo de acolhimento? “ 
   

Categorias N % 

A – Sim 45 68,18 

D – Não  21 14,93 

 

Ao atuarem no acolhimento de suas unidades 45 profissionais entrevistados 

afirmaram seguir algum protocolo de acolhimento, enquanto que os outros 21 

profissionais entrevistados informaram não seguir qualquer tipo de protocolo de 

acolhimento. 

De Souza (2011) cita a importância do uso de protocolos na avaliação das 

prioridades de atendimento principalmente em ambientes de pronto atendimento. Isso 

é reforçado por Beck e Minuzi (2009) pois o uso de protocolos indicam as condutas a 

serem tomadas diante dos variados tipos de problemas de saúde que mais se 

apresentam no acolhimento. 

 

 

 

Categoria A (Ideia Central) – “Sim” 

Expressões-chaves 

A1) “Sim. “ 

A3) “Nunca dispensar nenhum paciente, ouvir sua queixa e procurar ajudá-lo com 

orientação. “ 

A5) “Sim, da UBS. “ 

A7) “Sim. “ 

A9) “Sim. “ 

A10) “Sim. “ 

A11) “Sim. “ 

A12) “Sim. “ 



 

A13) “Sim. “ 

A14) “Sim. “ 

A16) “Sim, caderno de atenção básica. “ 

A18) “Sim. “ 

A19) “Sim, na UBS. “ 

A20) “Sim. “ 

A21) “Sim. “ 

A22) “Sim. “ 

A23) “Sim, da UBS. “ 

A27) “Sim. “ 

A28) “Sim. “ 

B1) “Sim. “ 

B2) “Sim, institucional e da própria UBS. “ 

B3) “Sim, da SMS. “ 

B4) “Sim. “ 

B6) “Sim. “ 

B8) “Sim, da UBS. “ 

B9) “Sim. “ 

B10) “Sim, protocolo e bom senso. “ 

B11) “Sim. “ 

B12) “Sim, da UBS. “ 

B13) “Sim. “ 

B14) “Sim, da parceria. “ 



 

B16) “Sim, caderno de saúde. “ 

B17) “Sim. “ 

B18) “Sim, da UBS. “ 

C1) “Sim. “ 

C3) “Sim. “ 

C5) “Sim. “ 

C7) “Sim, usa o ACCR Manchester, mas não de forma estruturada. “ 

C9) “Sim. “ 

C11) “Sim. “ 

C12) “Sim. “ 

C13) “Sim. “ 

C14) “Sim. “ 

C18) “O protocolo é a medida centrada na pessoa, de forma a priorizar demandas 

atuais e manter vínculo para continuidade do acompanhamento. “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Sim. São seguidos os protocolos da UBS, o institucional, da parceria, do 

caderno de atenção básica, da SMS e ainda é aplicado o ACCR Manchester, mas não 

de forma estruturada. O protocolo é centrar-se na pessoa, de forma a priorizar 

demandas atuais e manter vínculo para continuidade do acompanhamento. O bom 

senso faz com que o paciente nunca seja dispensado sem ter sua queixa ouvida e 

sem receber uma orientação. “ 

 

Em 2004, o município de São Paulo teve o seu primeiro caderno de apoio ao 

acolhimento onde continha orientações, rotinas e fluxos sob a ótica do risco e 



 

vulnerabilidade dos casos. Muitas organizações hospitalares e centros de referências 

também tem seus próprios protocolos de acolhimento com avaliação de risco, 

baseados na grande maioria no protocolo de Manchester. O Ministério da Saúde 

(2013) através da Secretaria de Atenção à Saúde e do Departamento de atenção 

básica estipulou um guia intitulado de Caderno de Atenção Básica nº 28 dividido em 

2 volumes, onde são definidas as condutas a serem adotadas no acolhimento à 

demanda espontânea das unidades básicas de saúde. Todavia, cada município tem 

autonomia para estipular seu próprio protocolo de acolhimento à demanda 

espontânea conforme as necessidades. 

 

 

Categoria B (Ideia Central) – “Não” 

Expressões-chaves 

A2) “Não, apenas regras internas. “ 

A4) “Não. “ 

A6) “Não. “ 

A8) “Não. “ 

A15) “Não. “ 

A17) “Não. “ 

A24) “Não. “ 

A25) “Não. “ 

B5) “Não. ” 

B7) “Não. “ 

B15) “Não. “ 

B19) “Não. “ 

C2) “Não há protocolo bem estabelecido. “ 



 

C4) “Não, procuro orientar a equipe em que atuo para direcionar para atendimento 

médico casos que realmente necessitem desse atendimento. “ 

C6) “Não. “ 

C8) “Não. “ 

C10) “Não, procuro atender à queixa pontual. “ 

C15) “Não. “ 

C16) “De uma maneira geral é um momento para troca de receitas e exames. “ 

C17) “Não. “ 

C19) “Não. “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Não. São seguidas apenas regras internas, não há um protocolo bem 

estabelecido. Procuro atender à queixa pontual do paciente, orientando a equipe em 

que atuo para direcionar os casos que realmente necessitem para o médico. De uma 

maneira geral é o momento para troca de receitas e exames. 

 

Em conformidade com os resultados da pesquisa, o fato de 31,82% dos 

profissionais entrevistados referirem não seguir nenhum protocolo na prática não 

significa que não exista protocolo a ser seguido, mas indica que alguns desses 

profissionais não passaram por treinamentos e/ou desconhecem os protocolos 

vigentes de suas unidades. 

 

 

 

 



 

Tabela 7. “Diante da queixa / demanda do usuário, qual é o seu comportamento? “ 

Categorias N % 

A – Comportamento resolutivo 61 92,42 

B – Comportamento indefinido 2 3,03 

C – Comportamento não resolutivo 1 1,52 

D – Sem resposta 2 3,03 

 

Através da tabela 7, observa-se que a maioria dos profissionais pesquisados 

possuem um comportamento resolutivo diante das queixas dos pacientes no 

acolhimento. Isso está de acordo com Camelo (2008) quando diz que o profissional 

que acolhe precisa administrar a situação com comportamentos de acolhida, verbais 

e não-verbais. 

 

Categoria A (Ideia Central) – “Comportamento resolutivo” 

Expressões-chaves 

A1) “Quando há dúvida procuramos o enfermeiro...“ 

A2) “Tento resolver o problema em questão e passa para outros profissionais...” 

A3) “Oriento o usuário conforme a demanda e outros casos solicito avaliação do 

enfermeiro. “ 

A4) “Oriento o usuário conforme a demanda...” 

A5) “Procuro ouvir com atenção a queixa do usuário...” 

A7) “Escuto a queixa, oriento se necessário, encaminho para o enfermeiro ou médico. 

” 

A8) “Encaminho para o enfermeiro ou médico. “ 

A9) “Tentativa de solução. “ 

A10) “Ouve e direciona ao enfermeiro da equipe ou não. “ 



 

A11) “Mantenho minha postura profissional, oriento conforme o protocolo, encaminho 

para outros profissionais... “ 

A12) “Faço o que é além de minha competência. “ 

A13) “Informo ao enfermeiro responsável no momento. “ 

A14) “Procuro ouvir e tento resolver de acordo com o protocolo. “ 

A15) “Procuro resolver os problemas da melhor forma possível conversando. “ 

A17) “Atendo e encaminho para o enfermeiro. “ 

A18) “Anoto as informações e encaminho ao enfermeiro. “ 

A19) “Ouço, tento resolver de acordo com o fluxo estabelecido. “ 

A20) “...conforme avaliação do enfermeiro dou apenas orientações...” 

A21) “...oriento e direciono o paciente para o enfermeiro. “ 

A23) “Procuro atender as necessidades dele dando-lhe informações...” 

A24) “Tento solucionar o problema. “ 

A25) “Procuro resolver o mais rápido e da melhor forma...” 

A26) “Escutar, registrar e encaminhar para avaliação e conduta do enfermeiro e do 

médico. “ 

A27) “Encaminho ao enfermeiro ou médico. “ 

A28) “Tento agilizar e encaminhar com mais rapidez os casos. “ 

B1) “... oferecemos ao cliente o que ele necessita e não o que ele quer...” 

B2) “Dou resolutividade ao caso, não importando de qual equipe o paciente é....” 

B3) “Investigar a queixa, examinar e dar encaminhamento necessário...” 

B4) “... orientar sobre fluxos da UBS e esclarecer sobre o uso do acolhimento. “ 

B5) “Primeiramente, ouvi-lo. Realizo o exame físico em seguida, faço o relatório e 

tomo a conduta. “ 



 

B6) “Escuta minunciosa... realizo as prescrições baseadas em protocolos...” 

B7) “Atendo da melhor forma possível, tentando esclarecer dúvidas...” 

B8) “Acolho o usuário, avalio a queixa, direciono para a consulta médica imediata...” 

B11) “Ouço, relato, encaminho se necessário; resolvo se estiver ao meu alcance. “ 

B12) “Triar, avaliar, educar, orientar, encaminhar se necessário...” 

B13) “Atuo de acordo com a queixa...” 

B14) “Resolutividade instantânea se possível. “ 

B15) “O atendimento e orientações são feitas com todos os usuários. “ 

B16) “Tento resolver a necessidade do paciente ou oriento sobre a necessidade de 

agendamento de consulta ou outro serviço...” 

B17) ”Escuta qualificada; ...faz se sentir bem ao nosso lado. “ 

B18) “Procurar a melhor maneira de intervenção...” 

B19) “Acolhe, colhe os dados, faz anamnese, exame físico se necessário, encaminha 

para o fluxo necessário e orienta. “ 

C1) “Avalio a expectativa do usuário para o momento...” 

C2) “Procuro focar na demanda que o trouxe ao serviço e assim tento resolver. “ 

C3) “Escutar, direcionar... quando for o caso encaminhar para o pronto atendimento 

ou outro serviço. “ 

C4) “As queixas são sempre avaliadas de forma a perceber sua gravidade...” 

C5) “Dar continuidade à demanda do usuário...” 

C6) “O usuário que necessita de um atendimento agudo tem atendimento clínico 

garantido e sai com medicação e orientações para o retorno com a ESF...” 

C7) “Atendo a queixa e conforme o caso reoriento a demanda e encaminho. “ 



 

C8) “Atendo o mais focado possível... com postura empática, centrada na pessoa e 

na qualidade da assistência prestada. ” 

C9) “Ser resolutivo e eficiente diante da queixa. “ 

C10) “Atendo e acolho a queixa do paciente. “ 

C11) “Atendo conforme as queixas dos pacientes, sendo o mais prático e resolutivo 

possível. “ 

C12) “Procuro fazer o máximo. “ 

C13) “Normalmente atendo conforme a queixa e gero a conduta...” 

C14) “Tento aliviar a queixa apresentada e inicio o acompanhamento se necessário. “ 

C15) “Todo usuário é acolhido independente da queixa. “ 

C16) “Avaliar a sua real necessidade. “ 

C18) “... faço pactuação com o paciente para tentarmos construir resoluções juntos 

para algumas das queixas, estimulando o vínculo para a continuidade do cuidado. “ 

C19) “O de buscar a resolutividade do problema. “ 

 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Acolho todos os usuários da melhor forma possível, ou seja, centrado na 

pessoa. Conforme o protocolo existe uma triagem.... Tento resolver o problema, ouço 

a queixa, oriento de acordo com a demanda e quando necessário encaminho ao 

enfermeiro e ao médico com rapidez, principalmente se o paciente está sem 

medicação e não pode esperar o grupo resolutivo ou a consulta agendada. O paciente 

nunca fica sem resposta, faço além da minha competência, dando-lhe informações 

para que ele sai satisfeito da unidade, mesmo que o atendimento tenha que acontecer 

em outro serviço. ”  

 



 

Através desse discurso observa-se que a grande maioria dos profissionais 

entrevistados (92,41%) tem uma postura resolutiva diante da queixa, buscando da 

melhor forma possível dar uma resposta ao usuário. Nesse serviço, assume-se uma 

postura acolhedora, capaz de escutar e dar respostas mais adequadas a cada 

usuário, restabelecendo a responsabilização com a saúde dos indivíduos e a 

consequente constituição de vínculos entre profissionais e a população (NEVES, 

PRETTO & ELY, 2013). 

 

 

Categoria B (Ideia Central) – “Comportamento indefinido” 

Expressões-chaves 

B9) “Depende da queixa / receptividade em ouvir e absorver a expectativa do paciente 

quanto ao problema. “ 

C17) “Vai depender da queixa / demanda do usuário. “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Depende da queixa, depende da demanda do usuário e depende da minha 

receptividade em ouvir e absorver a expectativa do paciente quanto ao problema. “ 

 

Em consonância com o discurso, 2 profissionais não pontuaram qual a conduta 

a ser tomada na questão porque o tipo de queixa pode definir a conduta, além da 

própria disposição em absorver a expectativa do paciente. 

 

Categoria C (Ideia Central) – “Comportamento não resolutivo” 

Expressões-chaves 



 

B10) “Depende da queixa, tentamos solucionar e orientar me colocando no lugar do 

paciente, porém se é aquele paciente que passa todos os dias na UBS – irritação! Não 

consigo resolver os problemas desse tipo de paciente. “ 

 

Discurso do Sujeito Coletivo 

 

“Não consigo resolver os problemas do paciente que passa todo dia na UBS, 

mas dependendo da queixa tentamos solucionar e orientar com empatia; na verdade, 

em alguns momentos isso traz muita irritação. “ 

 

Apenas uma profissional entrevistada demostrou comportamento não 

resolutivo em um caso específico que é quando o usuário procura pela unidade 

diariamente, causando momentos de “irritação”. Por vezes, os profissionais são 

acometidos por esses momentos de irritação que ao passar dos dias pode ser uma 

fonte geradora de estresse. A alta demanda e/ou a incapacidade de lidar com 

determinadas situações é fonte geradora de angústia nos profissionais. Cabe a gestão 

local buscar formas de proteção para a equipe, de modo a permitir que prossiga 

lidando com a demanda (TESSER, POLI NETO & CAMPOS, 2008). 

 

 

Categoria D (Ideia Central) – “Sem resposta” 

Não houve resposta de 2 profissionais entrevistados. 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho identificou as respostas dos profissionais entrevistados das 

unidades básicas de saúde da região de Campo Limpo e evidenciou a diversidade de 

profissionais quanto aos aspectos demográficos e tempo de trabalho na saúde 

pública. A maior parte dos servidores foram mulheres com média de idade 36 anos e, 

6 anos de experiência laboral na saúde pública.  

O material discursivo foi consistente e variado. Segundo o discurso dos 

profissionais entrevistados, o Acolhimento é realmente “a entrada” para o serviço de 

saúde onde o usuário recebe atendimento e tem “lugar onde pode ser ouvido”.  

Cabe destacar, que os servidores consideram este momento positivo para as 

ações subsequentes, ao mesmo tempo em que parte destes afirmam que este é o 

dado de realidade existente. Maciçamente, 92% dos profissionais da amostra 

percebem que o acolhimento é resolutivo e, mesmo com a grande pressão da 

demanda diária existe a preocupação em ouvir e dar alguma resposta dentro do 

objetivo principal do acolhimento que é “acolher a todos da melhor forma possível”. 

Identificou-se que a realidade das queixas dos usuários ultrapassa os limites 

das unidades básicas de saúde (UBS) estudadas. 

O fato de alguns profissionais não seguirem um protocolo de acolhimento não 

impossibilitou que o acolhimento na maioria das vezes ocorresse de forma 

organizada. A conduta desses profissionais aconteceu de acordo com a queixa do 

paciente e estava diretamente associada a receptividade deste profissional em 

acolher o paciente. O profissional mesmo não treinado pelo sistema atuou guiado pelo 

seu “bom senso e na maioria das vezes conduzido pela rotina interna da própria 

unidade onde atua. “ 

            O ineditismo dessa abordagem traz luz à questão do acolhimento. A 

quantidade de trabalhos sobre receptividade do profissional em relação ao 

acolhimento ainda é muito escassa se comparada aos trabalhos sobre a visão do 

usuário em relação ao acolhimento, o que dificulta uma melhor comparação dos 

resultados encontrados. Se faz necessário e é de grande importância aprofundar e 

estudar mais sobre o tema a fim de cotejar novas respostas. 



 

6. RECOMENDAÇÕES 

 

A partir dos relatos encontrados recomenda-se: 

 

- Capacitar e qualificar os profissionais envolvidos no acolhimento através de oficinas, 

workshops e treinamentos específicos não só em nível local (da própria UBS) mas em 

nível municipal da SMS-SP; 

 

- Estimular a prática do acolhimento sem outras atividades paralelas, contribuindo 

para a diminuição da sobrecarga de trabalho. Muitos profissionais praticam o 

acolhimento sem o espaço reservado na agenda; 

 

- Prover recursos humanos suficientes para garantir a qualidade do atendimento e 

diminuição da sobrecarga de atendimentos concentrada em poucos profissionais; 

 

- Realizar fóruns de educação continuada com a participação popular e líderes 

comunitários para orientar qual o objetivo do acolhimento das UBSs e quais são os 

seus limites; 

 

- Propagar nas salas de espera das UBSs durante a manhã e à tarde “momentos” de 

orientações aos pacientes sobre a finalidade do acolhimento e quais as situações 

indicadas na procura por serviços de urgência e emergência. 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A Receptividade dos 

Profissionais da Estratégia Saúde da Família em Relação à Escuta Qualificada 

(acolhimento) ”, sob responsabilidade do pesquisador Robson da Costa Oliveira, este 

orientado pela Prof.ª Dra. Maria Cecília Leite de Moraes. 

O objetivo dessa pesquisa é conhecer as respostas dos profissionais frente ao 

acolhimento das unidades de saúde da família da região de Campo Limpo. É uma 

pesquisa importante para os participantes por oferecer a oportunidade de relatar seus 

cotidianos e trazer respostas para as questões do acolhimento. Será uma fonte de 

conhecimento a respeito da escuta qualificada. Você responderá à pesquisa por meio 

de seu computador, em seu e-mail pessoal. 

Sua participação é voluntária e se houver desconforto você poderá desistir a qualquer 

momento enquanto responder à pesquisa. Não haverá custos nem riscos para você, 

pois a pesquisa tem caráter científico e seu nome será mantido em total sigilo.  

A sua autorização em participar acontece apenas se você responder ao questionário. 

Este TCLE será entregue em duas vias, sendo uma do pesquisador e outra do 

participante.  

Para dúvidas quanto ao projeto:  Comitê de Ética em Pesquisa Unasp – 2128-6945; 

orientadora Prof.ª Dra. Maria Cecília Leite de Moraes – leimo7@hotmail.com; 

pesquisador – biisonho@hotmail.com / robsonc@einstein.br. Para dúvidas e 

denúncias éticas: Comitê de Ética em Pesquisa da SMS – smscep@gmail.com     

3397-2464 

 

Eu, ___________________________________________, declaro ter sido informado 

e aceito responder as questões relacionadas ao questionário da pesquisa acima 

descrita ___/___/___. 

Pesquisador____________________________ 

 

mailto:leimo7@hotmail.com
mailto:biisonho@hotmail.com
mailto:robsonc@einstein.br
mailto:smscep@gmail.com


 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Dados de identificação 

1 – Idade  

2 – Categoria profissional 

3 – Tempo de PSF/ESF 

 

Questões norteadoras 

4 – O que você pensa sobre o acolhimento? 

5 – Quais são os pontos positivos e/ou negativos do acolhimento? 

6 – Quais os resultados do acolhimento? 

7 – Você segue algum protocolo de acolhimento? 

8 – Você participou de algum treinamento para atuar no acolhimento?  

9 – Quanto o acolhimento é resolutivo em sua unidade? 

10 – Diante da queixa/demanda do usuário, qual é o seu comportamento? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-SMS PARA REALIZAÇÃO 

DA PESQUISA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REGIÃO DE CAMPO 

LIMPO – SP  

 



 

  



 

 

 


