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Resumo 
BARREIRO, M.S.C. Acolhimento como estratégia para humanizar práticas de cuidar 

em saúde: revisão integrativa de pesquisas em enfermagem. João Pessoa, 2009. 101 p. 

Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba. 

 

 
A temática central desse estudo compreende o acolhimento como ferramenta para 

humanizar as práticas em saúde, embasado em resultados de pesquisas produzidas em 

âmbito nacional que retratem as mudanças decorrentes de sua aplicação nos vários cenários 

que conformam os serviços de saúde. O acolhimento humaniza as práticas de cuidar por 

valorizar as características que permeiam o encontro entre sujeitos, além de ampliar o 

acesso aos serviços de saúde, traduzindo-se no cuidado resolutivo, pautado na co-

responsabilização, ética e vínculo. Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivos 

Investigar as produções científicas publicadas que tenham como foco central o 

acolhimento e a humanização do cuidar em saúde; Analisar os resultados das pesquisas 

produzidas para a humanização do cuidar em saúde. Trata-se de um estudo de revisão 

integrativa da literatura, para a sua realização foi realizada uma busca nas bases de dados, 

da Biblioteca Virtual em Saúde: LILACS e Scielo, e nos portais de teses e dissertações das 

instituições: USP,UFC,UFPB, portal CAPES e CEBEN. Para viabilizar a coleta de dados 

foram utilizados como descritores as palavras: acolhimento, acolhimento e acesso, 

acolhimento e vínculo, acolhimento e humanização, acolhimento e cuidado. A coleta de 

dados foi realizada nos meses de fevereiro, março, abril e maio do ano de 2009. A amostra 

foi composta por 28 estudos, disponibilizados na íntegra eletronicamente, publicados no 

período de 2002 a 2008. A análise dos dados permitiu identificar três categorias temáticas: 

acolhimento, acolhimento como tecnologia leve e acolhimento e acesso. Dentro dessas 

categorias foi possível visualizar as subcategorias: vínculo, cuidado, humanização, 

gerenciamento do cuidado e percepção de profissionais e usuários. Nesse contexto, o 

acolhimento apresentou-se como ferramenta que possui um grande potencial para 

transformar as práticas de cuidado que vem sendo desenvolvidas nos serviços de saúde, 

contudo, vem sendo operacionalizado com dificuldades. Para sua efetivação é necessário 

que este seja trabalhado na perspectiva de sensibilizar os profissionais a reconhecê-lo como 

integrante de um todo indivisível em sua prática de cuidado. Cabe aos envolvidos buscar 

parcerias com a comunidade, a fim de tê-la como aliada nessa construção, uma sugestão 

seria a formação de conselhos locais de saúde, para entre outras coisas discutir a 

construção do acolhimento nos serviços de saúde, para que estes possam atuar com todo o 

seu arsenal resolutivo. 

 

Palavras Chave: Acolhimento. Cuidado.Humanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

BARREIRO, M.S.C. Host as a strategy for humanizing practices in health care: an 

integrative review of nursing research. Joao Pessoa, 2009. 101 p. Thesis (Masters). Federal 

University of Paraíba. 

 

 

 
The central theme of this study includes the host as a tool for humanizing health practices, 

based on results of research conducted at the national level that reflect the changes 

resulting from its application in various scenarios that shape health services. The host 

humanizes the practices of care by recognizing the characteristics that permeate the 

encounter between subjects, and expand access to health services, resulting in resolving 

care, based on co-responsibility, ethics and relationship. Thus, this study aims to 

investigate scientific studies published that focus on the central host and humanization in 

health care, examining the results from research conducted for the humanization of health 

care. This is a study of integrative literature review, for its implementation was conducted 

a search in the databases, the Virtual Health Library: LILACS and SciELO databases and 

portals of theses and dissertations from institutions: USP, UFC, UFPB , and CEBEN 

CAPES portal. To facilitate data collection were used as descriptors of the words: 

welcome, welcome, and access, hosting and bonding, comforting and humane, shelter and 

care. Data collection was performed during February, March, April and May of 2009. The 

sample consisted of 28 studies, available in full electronically published between 2002 to 

2008. Data analysis identified three thematic categories: host, host to host and soft 

technology and access. Within these categories was possible to view the subcategories: 

bond, care, humanization, management of care and perception of professionals and users. 

In this context, the host introduced himself as a great tool that has the potential to 

transform the care practices that have been developed in health services, however, has been 

operationalized with difficulties. To become effective they must be worked from the 

perspective of raising awareness among professionals to recognize it as part of an 

indivisible whole in their practice of care. It involved the search for partnerships with the 

community in order to have her as an ally in this construction, a suggestion would be the 

formation of local health councils, to discuss among other things the construction of the 

host in health services so that they can act with his whole arsenal resolute. 
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Summary 

 
BARREIRO, M.S.C. Acolhimento como estrategia para humanizar prácticas de cuidar en 

salud: revisión integrativa de investigaciones en enfermería. João Persona, 2009. 101 p. 

Dissertação (Máster). Universidad Federal de la Paraíba. 

 

 
Sede temático de este estudio entiende el abrigo como herramienta a práctico humanizar en 

la salud, basada en los resultados de la investigación producidos en el alcance nacional ese 

los portraies los cambios decurrent de su uso en las algunas escenas que se conforman los 

servicios médicos. El humaniza del abrigo los prácticos para tomar cuidado para de valorar 

las características que permeiam la reunión entre los ciudadanos, más allá de ampliar el 

acceso a los servicios médicos, expresándose el cuidado resolutorio, pautado en el co-

responsabilização, el ética y el enlace. En esta perspectiva, este estudio que tiene pues 

objetivo investigar las producciones científicas publicó que el abrigo y el humanização de 

tomar cuidado en de la salud tienen como foco central; Analizar los resultados de la 

investigación produjo para el humanização de tomar cuidado en de la salud. Uno está sobre 

un estudio de la revisión del integrativa de la literatura, porque su realización fue llevada 

con una búsqueda en las bases de datos, de la biblioteca virtual en salud: LILAS y Scielo, y 

en los vestíbulos de teses y los dissertações de las instituciones: USP, UFC, UFPB, 

CABOS del vestíbulo y CEBEN. Para hacer posible la recogida de datos las palabras había 

sido utilizada como describiendo: abrigo, abrigo y acceso, abrigo y enlace, abrigo y 

humanização, abrigo y cuidado. La recogida de datos fue llevada a través en los meses de 

febrero, de marcha, de abril y de mayo del año de 2009. La muestra fue compuesta para 28 

estudios, disponibilizados en el completo electrónicamente, publicado en el período de 

2002 el 2008. El análisis de los datos permitió para identificar tres categorías temáticas: 

abrigo, abrigo como tecnología ligera y abrigo y acceso. Dentro de estas categorías era 

posible visualizar los subcategorias: enlace, cuidado, humanização, gerencia del cuidado y 

opinión de profesionales y de usuarios. En este contexto, el abrigo fue presentado como 

herramienta que vienen los possesss un gran potencial de transformar los prácticos del 

cuidado que viene siendo convertido en los servicios médicos, sin embargo, él siendo 

operacionalizado con dificultades. Para su efetivação es necesario que esto está trabajada 

en la perspectiva sensetize a profesionales para reconocerla como integrant de un uno todo 

indivisible en su práctico del cuidado. Cabe los implicados para buscar sociedades con la 

comunidad, para tenerlo como aliado en esta construcción, una sugerencia sería la 

formación del consejo local de la salud, entre otras las cosas para discutir la construcción 

del abrigo en los servicios médicos, de modo que éstas puedan actuar todos con su arsenal 

resolutorio.   
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APRESENTAÇÃO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

A temática central deste estudo compreende o acolhimento como ferramenta para 

humanizar as práticas de cuidar em saúde, embasado em resultados de pesquisas 

produzidas pela enfermagem em âmbito nacional que retratam as mudanças decorrentes de 

sua aplicação nos vários cenários que conformam os serviços de saúde. 

A aproximação com este tema começou durante o curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, quando na época participei 

voluntariamente de um projeto de pesquisa direcionado à humanização do cuidar no 

cenário hospitalar, fundamentado nos preceitos da bioética. 

Nessa ocasião, pude vivenciar situações que envolviam o cuidado direto ao ser 

hospitalizado que, em virtude da demanda existente, limitava-se a realização de 

procedimentos técnicos, permeados pela impessoalidade. Logo, resgatar a importância da 

humanização do cuidar constitui-se em fator imprescindível para a valorização do ser 

fragilizado e para a construção de ações terapêuticas mais éticas. 

O desenvolvimento de pesquisas no campo da prática assistencial possibilita ao 

acadêmico repensar sua postura e ações a serem desenvolvidas no cuidado aos pacientes, 

como também permite a qualificação dos profissionais que já atuam nesses cenários, visto 

que existem novas possibilidades de construção de ações mais humanas, cuidadoras, 

desenvolvidas, com respaldo científico. 

Desse modo, o cuidado envolve muito mais que a dispensação de procedimentos 

técnicos, mas também expressa responsabilização pelo outro, entendido como ser que, em 

virtude da sua vulnerabilidade, necessita de atenção e respeito. Essa ação cuidadora 

devolve ao ser fragilizado a sua condição de ser humano, o que representa uma atitude de 

inclusão, e o faz sair de uma condição passiva, passando a atuar com toda sua autonomia 

em seu processo terapêutico. 

 Ao concluir a graduação, no ano de 2005, iniciei minha prática profissional na 

atenção básica, como enfermeira integrante da equipe multiprofissional da Estratégia de 

Saúde da Família. Desde então, busco desenvolver uma prática pautada na valorização do 

usuário que busca o serviço de saúde. Além das atividades de cunho técnico-assistencias 

desenvolvidas, tenho dado ênfase às relacionadas com o resgate da autonomia dos 

usuários, quais sejam: a formação de grupos terapêuticos, nos quais as demandas partem da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunidade, utilizando como técnicas para desenvolver essas atividades: biodança, teatro, 

dinâmicas de grupo, terapia comunitária, entre outras. 

Essa postura profissional está fundamentada na compreensão de que o propósito do 

trabalho em saúde requer dos profissionais envolvidos o compromisso com a produção de 

cuidado. Este entendido como condição na qual o individuo torna-se autônomo, capaz de 

intervir e ressignificar o seu processo de saúde-doença, a partir do fortalecimento do 

vínculo com a equipe de saúde e com a própria comunidade.  

Continuando minha trajetória profissional, em 2007 passei a integrar a equipe de 

uma Unidade de Saúde da Família no Município de João Pessoa – PB, onde muito tem sido 

feito pela gestão dos serviços de saúde para reverter a lógica do atendimento centrado em 

ações curativas, no qual a prioridade são as consultas médicas. Para isso, tem se utilizado 

de estratégias que possibilitem o entendimento de que saúde não se limita a ausência de 

doença. Nesse sentido, é necessário envolver usuários e profissionais, valorizar suas 

potencialidades e saberes, colocando o usuário como centro do processo de cuidar. 

 Vale ressaltar que, para efetivar essas ações, o município tem utilizado a Política 

Nacional de Humanização da Atenção e Gestão (PNH) proposta pelo Ministério da Saúde, 

por meio da implantação do acolhimento em toda rede municipal de saúde. Desde então, os 

profissionais de saúde estão sendo sensibilizados a entender e atuar na perspectiva da 

reconstrução de suas práticas, melhoria do acesso aos serviços por parte dos usuários e 

humanização do atendimento. 

Considerando a relevância da temática escolhida, visto que reverter a lógica do 

modelo de saúde vigente não é tarefa fácil, pois não pode limitar-se a ações no campo da 

prática assistencial, é necessário ampliar essas ações para a academia, onde são formados 

esses profissionais. Nesse sentido, é imprescindível a realização de pesquisas que possam 

subsidiar e fortalecer a construção de um novo modo de fazer saúde, entendido não 

somente como a ausência de doença, mas como condição que possibilita aos indivíduos 

viver com qualidade de vida e intervir de maneira significativa no seu processo de saúde-

doença. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

 

Para Woldow (2001), o cuidado está relacionado à compaixão, solidariedade, ajuda, 

almejando promover o bem e, no caso dos profissionais de saúde, visando ao bem-estar do 

usuário, à sua integridade moral e à sua dignidade como pessoa. Com base nesse 

entendimento, o cuidado está relacionado a uma postura ética, à preocupação com o outro, 

ao respeito aos seus valores pessoais, seu bem estar, o que remete a uma prática permeada 

pela afetividade e pelo compromisso. 

O cuidar é expresso por Leopardi (1999) como prática relacional, sendo 

considerado um compromisso que um ser assume com o outro, em um processo que 

favorece o crescimento mútuo, sem dominação ou manipulação, através do 

estabelecimento de uma relação de confiança. Assim sendo, as partes envolvidas nesse 

processo são autônomas e também co-responsáveis entre si. 

Conforme Boff (2004, p.32), “cuidar é muito mais que um ato, é uma atitude de 

ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”, 

exigindo compromisso dos profissionais de saúde no sentido de resgatar a autonomia do 

ser que necessita de cuidado, alicerçado no respeito e na valorização do outro (COSTA; 

VALLE, 2000). Esse enfoque reforça a importância do respeito e do compromisso na 

produção do cuidado. 

Contudo, o modo de produção de cuidado em saúde hegemônico estrutura-se na 

identificação e eliminação da doença, ou seja, constitui uma prática racional, científica, que 

permite o estabelecimento de uma relação com a doença e não com o indivíduo, tendendo à 

exclusão do outro. Desse modo, torna-se impossível estabelecer uma relação terapêutica, 

uma vez que não há valorização de outros saberes profissionais, desconsiderando a 

singularidade e a subjetividade de cada usuário/paciente (BRASIL, 2005). 

Essa prática de cuidado com ações restritas ao adoecimento tem se mostrado 

ineficaz para intervir nos problemas de saúde dos indivíduos, família e/ou comunidade, 

sendo necessário repensar a postura dos profissionais envolvidos na produção de ações, 

que devem ser resolutivas e que possam resgatar a dignidade dos indivíduos, entendidos 

como sujeitos ativos desse processo. Para tanto, faz-se necessário a valorização de outros 

aspectos qualitativos que envolvem o cuidado a exemplo de: atenção, escuta, vínculo que, 

para serem implementados dependem da atuação conjunta dos vários profissionais, da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integração de diferentes práticas e saberes, da utilização de diversos meios e ações 

terapêuticas (CECCIM; CAPOZZOLO, 2004).  

Merhy (1998, p.117), analisando a dimensão cuidadora das ações de saúde, destaca 

que: 

[...] todo profissional de saúde independente do papel que 

desempenha como produtor de atos de saúde é sempre um 

operador de cuidado, isto é, sempre atua clinicamente, e 

como tal deveria ser capacitado, pelo menos, para atuar no 

terreno específico das tecnologias leves, modos de produzir 

acolhimento, responsabilização e vínculo. 

 

Essa citação deixa clara a fragilidade que existe na formação acadêmica dos 

profissionais de saúde, no que diz respeito ao desempenho de ações que envolvam o 

potencial relacional, como por exemplo, as tecnologias leves, ou seja, modos de produzir 

acolhimento, responsabilização e vínculo.  

Logo, é inegável o valor do cuidar e do acolhimento na prática em saúde, tendo em 

vista que, a maioria dos profissionais tem dificuldade em desenvolver ações que envolvam 

a subjetividade humana. Esse aspecto é notório quando visualizamos no cotidiano de suas 

práticas o desempenho de atividades muito técnicas, a realização de procedimentos que 

acabam despersonalizando o ser que necessita de cuidados. 

Nessa perspectiva, o acolhimento é definido como uma postura ética que sugere 

uma mudança na relação profissional-usuário e profissionais entre si, mediante decisões e 

ações coletivas de trocas, permeadas pelo compromisso e fortalecimento do vínculo entre 

serviço, trabalhadores e comunidade, assegurando uma resposta resolutiva a uma demanda 

(BRASIL, 2004a). 

O acolhimento, em uma de suas expressões, apresenta-se como dispositivo ou 

ferramenta utilizada para reorganizar o processo de trabalho da equipe de saúde, almejando 

o acesso universal, a melhoria na qualidade da assistência, favorecendo a relação usuário 

trabalhador e ampliando a intervenção (COIMBRA, 2005). Desse modo, o atendimento 

passa a ser centrado no usuário, o eixo de trabalho volta-se para a interdisciplinaridade, e o 

usuário assume o papel de protagonista para decidir sobre sua saúde, ou seja, torna-se 

autônomo. 

No tocante ao processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF), este 

tem se mostrado menos fragmentado após a implantação do acolhimento, visto que as 

relações estabelecidas internamente na equipe multiprofissional tem adquirido, cada vez 

mais, o compromisso com a tarefa de acolher. Isso é reflexo da valorização dos demais 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saberes e práticas dos profissionais não-médicos; uma resultante disso, tem sido a 

satisfação da comunidade e a ampliação do acesso ao serviço. 

É importante destacar que o processo de trabalho em saúde possui características 

comuns a outros processos de trabalho, como os que se dão no setor industrial, por 

exemplo. Nele também está presente a divisão social e técnica do trabalho, resultando em 

três dimensões básicas: na primeira, encontra-se a natureza formativa dos profissionais de 

saúde; a segunda, compreende a gestão e a gerência dos serviços; e a terceira, engloba a 

produção propriamente dita dos serviços, em que se dão as ações de promoção, prevenção 

e cura sobre os sofrimentos do corpo e da mente e demandas da população. Ao trabalhar 

com a subjetividade, utilizam-se densamente os componentes da terceira fase (MERHY, 

2007). 

Assim, além dos equipamentos materiais do trabalho, este contém outras dimensões 

significativas para o desempenho dos atos de saúde, entendidas e classificadas por Merhy 

et al (1997) como tecnologias duras, leve-duras e leves. As tecnologias duras 

compreendem os instrumentos materiais propriamente ditos do trabalho, maquinas, 

equipamentos; as leve-duras são representadas pelos saberes profissionais bem 

estruturados, epidemiologia, o saber de enfermagem; e as leves, também conhecidas como 

tecnologias relacionais, por estarem presentes no encontro entre profissional de saúde e 

usuário, nas relações de interação e intersubjetividade. 

Desse modo, o acolhimento é considerado como terreno das tecnologias leves por 

ter em seu eixo central a intersubjetividade, fruto das relações interpessoais e terapêuticas 

que são estabelecidas entre os sujeitos implicados nesse processo. 

Tais constatações conduzem a pensar o acolhimento como uma ferramenta de 

trabalho que incorpora o potencial subjetivo presente nas relações humanas, devendo ser 

apropriado por todos os profissionais de saúde, em todos os âmbitos de atenção, não se 

limitando ao bom atendimento (FRACOLLI; BERTOLOZZI, 2003). 

Nesse sentido, o acolhimento humaniza as práticas de cuidar por valorizar as 

características que permeiam o encontro entre sujeitos, além de ampliar o acesso aos 

serviços de saúde, traduzindo-se no cuidado resolutivo, pautado na co-responsabilização, 

ética e vínculo. 

Segundo Merhy (2007), o acolhimento é um instrumento de trabalho que incorpora 

as relações humanas. É uma “ferramenta” que deve ser apropriado por todos os 

profissionais de saúde em todos os setores do atendimento. Assim, não se limita ao ato de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

receber, mas a uma sequência de atos e modos que compõem o processo de trabalho em 

saúde. Dessa forma, "acolher" não significa a resolução completa dos problemas referidos 

pelo usuário, mas a atenção dispensada na relação, envolvendo a escuta, a valorização de 

suas queixas, a identificação de necessidades, sejam estas do âmbito individual ou coletivo, 

e a sua transformação em objeto das ações de saúde.  

 Vale ressaltar que as experiências resultantes da implantação do acolhimento na 

ESF vêm repercutindo de forma positiva nos mais diferentes cenários de práticas de saúde 

em âmbito nacional. Tais resultados, têm se dado em todos os níveis de atenção, desde a 

sua implantação em unidades básicas de saúde, como é o caso da experiência do município 

de Betim-MG, onde o acolhimento foi implantado com a finalidade de reorganizar o 

serviço, no sentido de garantir acesso universal, resolubilidade e atendimento humanizado 

aos usuários até a sua utilização em nível hospitalar que vem utilizando a classificação de 

risco.  

A classificação de risco visa otimizar o atendimento dos usuários, por meio da 

escuta de sua queixa, classificando-os conforme a gravidade dos sintomas manifestos. Essa 

atitude favorece o reconhecimento do outro em suas necessidades afetadas, reconhecendo a 

singularidade de cada ser. 

Em virtude do êxito alcançado, vem sendo desenvolvidos estudos para divulgar 

esses feitos e demonstrar a aplicabilidade dessa ferramenta nos diferentes cenários de 

saúde e, tendo em vista que sua aplicação tem tido importante impacto na humanização do 

cuidado, considera-se válida a divulgação do resultado de tais vivências, pois, à medida 

que forem divulgadas, propiciarão novas experiências. 

É oportuno destacar que o acolhimento é uma temática que vem sendo discutida em 

âmbito institucional como política pública de saúde e em âmbito acadêmico, devido aos 

resultados que esse dispositivo tem proporcionado nas ações e serviços de saúde, como 

uma ferramenta capaz de transformar as práticas de cuidar. Para tanto, é imprescindível a 

realização de estudos que possibilitem sumarizar e analisar o impacto produzido nas ações 

de cuidado, a partir de sua implantação nos serviços de saúde. 

Considerando a relevância do acolhimento enquanto ferramenta do cuidado, este 

estudo tem como fio condutor a revisão integrativa como método de pesquisa, uma vez que  

permite sumarizar estudos desenvolvidos de forma sistemática e ordenada. Seu objetivo é 

contribuir para a disseminação do conhecimento acerca da temática escolhida, promovendo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o impacto da pesquisa no âmbito profissional, além de permitir a reflexão da prática 

cotidiana a partir de experiências já desenvolvidas.  

Nesse contexto, é válido conhecer as experiências exitosas que vem sendo 

desenvolvidas no cenário brasileiro, utilizando o acolhimento como instrumento para 

humanização de práticas de cuidar. 

Como discente do curso de Pós-Graduação em Enfermagem, inserida na linha de 

pesquisa Fundamentos teórico-filosóficos do cuidar em saúde e na enfermagem, senti a 

necessidade de aprofundar meus conhecimentos acerca da temática ora exposta. Diante 

desses pressupostos e tendo em consideração a relevância do tema abordado, pretende se 

responder as seguintes questões norteadoras:  

 Quais as pesquisas realizadas na Enfermagem brasileira, disseminadas on-

line, no período de 2000 a 2008, que tenham como foco central o 

acolhimento como estratégia para humanizar práticas de cuidar em saúde? 

 Quais as contribuições do acolhimento como estratégia para humanizar 

práticas de cuidar em saúde referenciadas nas produções científicas no 

campo da Enfermagem? 

 Quais as contribuições do acolhimento para profissionais de saúde e 

usuários da Estratégia de Saúde da Família mencionadas nas publicações 

científicas no campo da Enfermagem sobre o acolhimento? 

 Quais as contribuições das pesquisas produzidas no âmbito da Enfermagem 

brasileira sobre acolhimento? 

Para responder a esses questionamentos, o estudo tem como objetivos específicos: 

 Verificar as produções científicas publicadas no âmbito da enfermagem 

brasileira disseminadas on-line, no período de 2000 a 2008, que tenham 

como foco central o acolhimento e a humanização do cuidar em saúde; 

 Analisar as pesquisas produzidas no contexto da enfermagem sobre as 

contribuições do acolhimento como estratégia para humanizar práticas de 

cuidar em saúde; 

 Investigar as contribuições do acolhimento para profissionais de saúde e 

usuários da Estratégia de Saúde da Família mencionadas nas publicações 

científicas no campo da enfermagem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sintetizar as pesquisas disseminadas no âmbito da enfermagem brasileira 

acerca da contribuição do acolhimento para a humanização de práticas de 

cuidar em saúde. 
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Acolhimento e humanização de práticas de cuidado em saúde 

Este capítulo discorrerá sobre os temas trabalho em saúde, humanização do cuidar e 

acolhimento como ferramenta para humanizar as práticas de saúde. 

O trabalho em saúde pode ser entendido como um modo de trabalhar específico, no 

qual o consumo do seu produto, “o cuidado,” dá-se no instante em que este é produzido. 

De modo que, tem-se a construção de um espaço de interseção nos momentos assistenciais 

da produção de serviços de saúde entre usuários e profissionais de saúde, em que ambos 

vêm afirmando suas necessidades e modos de agir, caracterizando um “jogo” de encontros 

e “negociação” de necessidades, o que determina uma maior autonomia na maneira de 

atuar de trabalhadores e equipes (MERHY, 1997a). 

Utilizando a ideia de espaço de interseção como encontro e negociação entre 

trabalhadores e usuários, Takemoto e Silva (2007, p.331) situam “o acolhimento, enquanto 

uma etapa do processo de trabalho e enquanto um modo específico de encontro”. Esse 

encontro é marcado, de um lado, pelas necessidades trazidas pelos usuários e, de outro, 

pelos saberes e práticas pertinentes aos trabalhadores, cujo fim é a manutenção e/ou 

recuperação da saúde, ou seja, a produção de cuidado (FRANCO et al., 2007). 

Segundo Merhy et al. (1997a), o trabalho em saúde apresenta uma dimensão 

tecnológica própria que o diferencia das demais formas de trabalho em virtude do seu 

produto final, nesse caso, a manutenção ou recuperação da saúde por meio das práticas de 

cuidado. Essa concepção não se restringe ao conjunto de instrumentos materiais do 

trabalho, mas envolve saberes e desdobramentos materiais e não-materiais na produção dos 

serviços de saúde.  

Em virtude disso, a dimensão tecnológica do trabalho foi classificada em três tipos: 

leve, leve-duras e duras. As duras compreendem o conjunto de instrumentos e 

equipamentos materiais do trabalho, exemplificadas pelas maquinas, aparelhos, normas e 

estruturas organizacionais. As leve-duras são representadas pelos saberes bem estruturados 

que permeiam as práticas no processo de trabalho em saúde, como a clínica, a 

epidemiologia, o saber de enfermagem e os outros saberes da saúde. E as leves são aquelas 

que se concretizam no trabalho vivo em ato, nas relações de interação e intersubjetividade 

(MERHY, 1997a).  

Assim, ao utilizar as tecnologias leves, o profissional de saúde tem uma fonte de 

recursos inesgotáveis, visto que o modelo assistencial nesse momento é centrado no 

trabalho vivo que tem como premissa o compromisso com a tarefa de acolher, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabilizar, resolver e autonomizar as relações entre trabalhador de saúde e 

usuário/paciente. 

Nesse sentido, o trabalho em saúde não pode ser entendido pela lógica do trabalho 

morto (tecnologias duras e leve-duras, expressas pelos equipamentos e saberes bem 

estruturados, respectivamente), embora dele também necessite. Acrescente-se a isso que 

suas tecnologias possuem caráter de ações mais estratégicas e se configuram em processos 

de intervenções em ato, atuando no campo das relações e encontros de subjetividades 

(MERHY et al., 1997). 

Considerando a expressão do trabalho em saúde pela lógica do trabalho morto, este 

é entendido como um modelo de saúde centrado em procedimentos, equipamentos, 

fármacos e no conhecimento altamente especializado e compartimentado. Nesse contexto, 

as relações estabelecidas tornam-se impessoais e superficiais, em que um ser assume o 

papel de sujeito e o outro de objeto, sobre o qual há uma intervenção para a melhoria de 

sua saúde.  

A fim de dar novo sentido ao trabalho morto, o profissional de saúde, no trabalho 

vivo em ato, utiliza-se de suas tecnologias relacionais para assistir o usuário. Desse modo é 

estabelecida uma nova relação, permeada pela intersubjetividade, que se manifesta no 

encontro entre sujeitos, onde tanto os profissionais quanto os usuários/pacientes podem ser 

produtores de saúde (FRANCO; MERHY, 2007). 

Partindo desse pressuposto, Franco et al (2007) destacam que os encontros 

interindividuais se produzem em um espaço de interseção, no qual está fortemente presente 

uma dimensão tecnológica do trabalho em saúde: a da tecnologia leve, ou seja, tecnologia 

das relações, cujo objetivo é a produção de relações de escutas e responsabilizações na 

perspectiva de estabelecer vínculo e compromisso entre profissionais e usuários/pacientes. 

É nesse sentido relacional que será discutido o acolhimento, como ferramenta 

transformadora das ações de saúde capaz de humanizar as práticas de cuidado. O termo 

acolhimento está relacionado ao “ato ou efeito de acolher; recepção, atenção, consideração, 

refúgio, abrigo, agasalho” (FERREIRA, 2001). E acolher significa: dar acolhida ou 

agasalho a; hospedar; receber; atender; dar crédito a; dar ouvidos a; admitir, aceitar; tomar 

em consideração; atender a.  

Por outro lado, ao definir o acolhimento considerando-o apenas bom atendimento, 

este acaba tendo a sua aplicabilidade nos serviços de saúde comprometida, visto que fica 

restrito às atividades de “porta de entrada”. Acolhimento não  se limita  apenas a receber 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou atender bem, além disso, envolve atendimento humanizado e resolubilidade da 

necessidade de saúde do usuário/paciente que busca o serviço de saúde, seja este uma 

unidade básica ou um hospital, em razão do acolhimento permear todo o processo de 

trabalho (MATUMOTO,1998). Com base nesse entendimento o acolhimento valoriza a 

relação de proximidade entre profissionais de saúde e usuário/paciente a partir de uma 

assistência humanizada que envolva as diferentes demandas do usuário/paciente e promova 

a escuta e resolutividade de suas necessidades. 

Para Teixeira (2003, p.99), o acolhimento constitui-se enquanto um modo de se 

relacionar com os usuários/pacientes e o define como “uma rede de conversações.” O 

referido autor sugere a utilização do termo acolhimento-diálogo para definir um tipo 

especial de conversa que se dá (ou deveria se dá) no interior dos serviços de saúde, o que é 

considerado por ele como “uma espécie de mola mestra da lógica tecnoassistencial e, 

mesmo, como um dispositivo indispensável para o bom desempenho da rede 

tecnoassistencial de um serviço de saúde.” 

A idéia proposta é a de que o acolhimento tem um papel fundamental na rede de 

conversações que conforma um serviço de saúde, ocupando todos os espaços e tendo como 

função receber e interligar uma conversa à outra, conectando os diferentes espaços de 

conversa, e se dá em qualquer encontro trabalhador-usuário. Nesse sentido, Leite et al 

(1999) reforçam que o acolhimento é compreendido como parte do processo de trabalho 

em saúde, podendo ser efetivado em toda situação de atendimento, por qualquer 

profissional de saúde que esteja apto a abstrair a necessidade do usuário e tomá-la como 

seu objeto de trabalho. 

Essa compreensão aproxima-se do que Silva e Mascarenhas (2004) denominam de 

acolhimento como postura, que pressupõe uma atitude da equipe de comprometimento em 

receber, escutar e tratar de forma humanizada os usuários/pacientes e suas necessidades, 

através de uma relação de mútuo interesse entre trabalhadores e usuários/pacientes 

estruturada enquanto “relação de ajuda.” 

Corroborando com este entendimento, Franco et al (2007, p.38-39) definem 

acolhimento como: 

[...] o encontro entre necessidades e processos de 

intervenção tecnologicamente orientados, os quais 

visam operar sobre o campo das necessidades que se 

fazem presentes nesse encontro na busca de fins 

implicados com a manutenção e/ou recuperação de um 

certo modo de viver a vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa definição remete a compreensão ampliada do que seja acolhimento, que busca 

a satisfação das necessidades, permitindo que outros aspectos dos usuários/pacientes, além 

do biológico, sejam incorporados pelos profissionais de saúde, almejando a transformação 

da atenção individual e coletiva. 

É oportuno destacar que o acolhimento é uma das diretrizes de maior significado na 

Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), devido a sua 

dimensão ética, estética e política, como propõe o Ministério da Saúde. Ética quando 

remete ao compromisso e respeito com o outro, acolhendo-o em suas diferenças, 

sofrimentos, alegrias, seu modo de estar no mundo. Estético, porque resignifica as relações 

e encontros que se estabelecem no cotidiano, a partir da utilização de estratégias capazes 

de imprimir dignidade à vida e ao viver. Política, à medida que resgata o compromisso 

coletivo de envolver-se no “estar com”, valorizando a autonomia e o potencial 

transformador que se estabelece no encontro entre sujeitos (BRASIL, 2006). 

Nessa perspectiva, o acolhimento denota uma atitude de inclusão e respeito mútuo, 

e nesses “encontros terapêuticos”, trabalhadores e usuários assumem uma postura ética que 

valoriza a autonomia e o saber de ambos. Assim é possível reconhecer no outro suas 

fragilidades, ajudando-o a superá-las.  

A autonomia corresponde, nesse contexto, à capacidade que o indivíduo ou 

comunidade tem de lidar com suas dificuldades, eliminando-as ou recebendo apoio para 

reduzir seus efeitos maléficos (COIMBRA, 2005). Para Franco e Merhy (2007), a 

autonomia para o usuário/paciente também seria a esperança de que as práticas de saúde 

consigam trazer alguma melhora para sua vida, possibilitando-lhe assumir uma postura de 

enfrentamento de seus problemas e necessidades. Assim, ele espera se tornar cada vez mais 

sadio, para ir resolvendo por si parte de seus sofrimentos, ou seja, o usuário tem interesse 

em ser cada vez mais autônomo diante de seu caminhar na vida. 

No tocante a autonomia do profissional, esta é entendida como a liberdade para 

novas definições de competência e de núcleos de competência para cada um, dentro do 

contexto de cada equipe e/ou ambiente de trabalho. Portanto, a autonomia para o 

profissional representa a capacidade particular de responsabilizar-se pelos problemas dos 

outros, dos usuários (CAMPOS, 1997a). 

Outro aspecto estruturante do acolhimento é o estabelecimento de vínculo com 

responsabilização. Em seu significado geral, o vínculo é tudo aquilo que “ata, liga ou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aperta” (FERREIRA, 2001). É interessante observar que os sentidos atribuídos à palavra 

não se correlacionam diretamente  com as questões de saúde, contudo, estas associadas aos 

atributos do acolhimento como “dar ouvidos a”. Identifica-se, então à perspectiva de 

atenção integral, de responsabilizar-se pelo que o outro traz, enquanto necessidade. 

A noção de vínculo permite uma reflexão acerca da responsabilidade e do 

compromisso, como descrito por Merhy (1994, p.138): 

Criar vínculos implica ter relações tão próximas e tão claras, 

que nos sensibilizamos com todo o sofrimento daquele 

outro, sentindo-se responsável pela vida e morte do paciente, 

possibilitando uma intervenção nem burocrática e nem 

impessoal. 

 

Esse conceito mostra, de forma clara, a importância de responsabilizar-se pelo 

outro, colocando-se diante de sua dor, seu sofrimento, não como mero observador, mas 

como “ser” capaz de resgatá-lo do seu sofrimento. Nesse encontro, estão presentes as 

subjetividades peculiares a ambos. Assim, o acolhimento permite que, conforme descrito 

em Brasil (2006, p.17), “eu me reinvente, inventando-me com o outro.”  

Assim em algum momento na produção das ações de saúde essa lógica pode ser 

invertida e o profissional pode passar de um território situacional para outro. Em outras 

palavras, sair do lugar de trabalhador para o de receptor imediato de cuidados, e, como tal, 

perceber se o que está produzindo para o outro, enquanto profissional, é ou não capaz de 

satisfazer as necessidades manifestas por aquele que necessita de cuidados (MERHY, 

2007). 

Outra possibilidade de entendimento do acolhimento, segundo Franco et al (2007), 

diz respeito a nova maneira de olhar para o processo de produção de cuidado que se 

estabelece na relação entre usuário  e serviço, por meio da questão da acessibilidade, das 

ações de recepção nos serviços de saúde, tendo como objetivos ampliar o acesso dos 

usuários ao serviço, humanizar o atendimento e funcionar como ferramenta para a 

reorganização do processo de trabalho. 

Conforme Silava Jr e Mascarenhas (2004), o acolhimento compreendido como 

agente transformador do processo de trabalho, identifica problemas e propõe soluções e 

respostas pela identificação das demandas dos usuários, rearticulando o serviço em torno 

deles. 

Franco et al (2007) consideram que o acolhimento, modifica radicalmente o 

processo de trabalho, em especial dos profissionais não médicos que operam as práticas de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuidado nos serviços de saúde, uma vez que a organização dos serviço passa a ter a 

“equipe de acolhimento” como referência para o atendimento aos usuários/pacientes. 

Nesse contexto, tem-se a oportunidade para que estes profissionais possam utilizar-se de 

seus saberes, sua “caixa de ferramentas” para recepcionar, escutar e solucionar os 

problemas de saúde manifestos pelos usuários/pacientes. 

O acolhimento, ao considerar a valorização dos vários saberes não-médicos, tem 

como proposta ampliar o potencial de resolubilidade e a criatividade dos profissionais de 

saúde e usuários, dando ênfase ao trabalho vivo, enquanto dinâmica das práticas 

cuidadoras. Contudo, entende-se que esse processo de mudança de prática é processual e 

efetiva-se à medida em que se consegue envolver trabalhadores, usuários/pacientes e 

gestores, visando à humanização das práticas de cuidado. 

Em virtude disso, observa-se a ampliação do acesso aos serviços de saúde por parte 

dos usuários, principalmente pela valorização dos saberes dos demais profissionais de 

saúde e não apenas do saber médico. Dessa forma, o acolhimento possibilita regular o 

acesso por meio da oferta de ações e serviços mais adequados, contribuindo para a 

satisfação do usuário/paciente (SCHIMITH; LIMA, 2004). 

De acordo com Campos (1994), o acesso que o acolhimento oferece deve ser 

interno e externo à unidade básica ou ao hospital, ou seja, o acolhimento não é só atender 

bem, ele passa pela estrutura física adequada e agradável do serviço, pelo acesso 

geográfico, pelo atendimento humanizado e pela alta resolubilidade dos problemas. Nessa 

perspectiva, podem ser proporcionados encontros entre sujeitos, que por meio dos seus 

saberes e fazeres, vão reinventando as práticas de saúde, produzindo um cuidado humano 

que é capaz de resignificar as ações no campo da saúde. Starfield (2004) acrescenta que o 

acesso permite o uso oportuno desses serviços para alcançar os resultados desejados. 

No que diz respeito à reorganização do processo de trabalho, esta tem sido 

representada pela reorganização do fluxo dos usuários/pacientes no serviço, em virtude do 

surgimento das equipes de referência ou equipes de acolhimento, que definem como esse 

usuários/pacientes serão encaminhados de acordo com suas necessidades. Associada às 

equipes de acolhimento está a valorização dos diferentes saberes e práticas profissionais 

ampliando sua capacidade resolutiva, deslocando seu eixo central do médico para uma 

equipe multiprofissional. Logo, “os diversos saberes se articulam, em um emaranhado de 

saberes que em relações intercessoras com os usuários produzem o cuidado” (FRANCO, et 

al.,2007). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse enfoque, muito vem sendo discutido acerca da humanização das práticas de 

cuidar, cuja finalidade é instigar reflexões que possam despertar as instituições gestoras, os 

serviços de saúde, os profissionais e os próprios usuários/pacientes para a valorização do 

ser humano, visto que humanizar “é dar qualidade à relação profissional da saúde-

usuário/paciente. É acolher as angústias do ser humano diante da fragilidade do corpo, 

mente e espírito”, entendendo-o como ser biopsicossocial protagonista do seu processo de 

produção de cuidado (PESSINI; BERTACHINE, 2004,p.4). 

Um dos grandes desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no tocante à 

humanização é o de cuidar do ser humano em sua totalidade, reconhecendo seu sofrimento 

e buscando intervir em sua dor, seja na dimensão física, psíquica, social ou espiritual, com 

competência tecnocientífica e humana. Ao considerar esses aspectos, Pessine e Bertachini 

(2004, p.91) destacam que: 

Quem cuida e se deixa tocar pelo sofrimento humano torna-

se um radar de alta sensibilidade, humaniza-se no processo 

e, para além do conhecimento científico, tem a preciosa 

chance, e o privilégio de crescer em sabedoria. Esta 

sabedoria nos coloca na rota da valorização e descoberta de 

que a vida não é um bem a ser privatizado, muito menos um 

problema a ser resolvido nos circuitos digitais e eletrônicos 

da informática, mas um dom, a ser vivido e partilhado 

solidariamente com os outros. 

 

Vale ressaltar que a produção de uma prática humanizada está intimamente 

relacionada com o comprometimento dos profissionais e de sua clientela, expresso por 

meio do trabalho coletivo e cooperativo, que se estabelece entre sujeitos, utilizando-se da 

interação e diálogo permanentes (BRASIL, 2006). Assim humanizar significa “resgatar o 

respeito à vida humana, levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais e 

psíquicas, presentes em todo relacionamento humano.” (BRASIL, 2001, p.52). Logo, a 

humanização desponta como uma prática ética que valoriza a relação dialógica que se 

estabelece entre trabalhadores e usuários/pacientes, pautados no respeito mútuo. 

Esse conceito permite vislumbrar as dimensões que compõem a subjetividade 

humana, tendo em vista que o homem é um ser social e, como tal, sofre influências do 

meio onde está inserido,que o podem repercutir diretamente sobre a sua saúde, seu modo 

de vida, seja individual ou coletivamente.  

Outro aspecto que permeia o conceito de humanização é a valorização dos vários 

saberes que compõem uma equipe de saúde, seja esta uma unidade básica ou hospital, visto 

que cada profissional traz consigo valores, conhecimentos e percepções que, articulados e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

levados em consideração possibilitam a execução de um cuidado mais humanizado, não 

apenas no sentido do bom tratamento, mas também na perspectiva de ser mais resolutivo, 

intenso e do qual possa resultar a autonomia, o respeito, o compromisso e a co-

responsabilidade, entre ambos. A partir desse olhar, poderão advir mudanças significativas 

nas atuais práticas de cuidar. 

As ações desenvolvidas pelos profissionais adquirem ganhos qualitativos, à medida 

que sua prática de cuidado passa a ser dotada de intencionalidade. Portanto, ao se adotar 

essa postura durante o processo de cuidar, o receptor de cuidado (usuário/paciente) sente-

se valorizado, com a sensação de ter as suas necessidades atendidas, deixando de ser 

considerado apenas como um objeto, ou doença. 

 Nessa perspectiva, Gaiva (2006, p.65-66) salienta: 

[...] que há espaço para a tecnologia e o cuidado 

ético/humanizado. Para tal, há que se reconhecer a 

humanidade do outro, de quem cuida e do cuidador. Ou seja, 

é ver a intersubjetividade dos sujeitos, considerar a 

capacidade de interagir, de manifestar e expressar 

intencionalidade e solidariedade pelo outro. 

 

Com base nesse entendimento, os profissionais de saúde devem ampliar seu 

horizonte de sentidos, para perceber o caráter subjetivo das relações interpessoais. Assim, a 

interação entre trabalhador e usuário/paciente poderá resultar na satisfação e humanização 

esperada. 

Contribuindo para ampliar a compreensão do que seja humanização do cuidar, 

Morita, Marx e Bento (2003, p.88) enfatizam que: “humanizar não significa apenas estar 

mais próximo ao paciente, conversar; é necessário ater-se às suas dificuldades não apenas 

aparentes, mas também a sua essência, para que a assistência possa ser conduzida de forma 

individual e integral.” Esse conceito denota o quão fundamental é o reconhecimento do 

caráter subjetivo implicado na humanização do cuidar alicerçado em princípios holísticos, 

que concebem o indivíduo como um ser autônomo. 

Destarte, a humanização é proposta como uma “ferramenta” capaz de resgatar o 

respeito ao ser humano, percebendo-o em sua totalidade e como sujeito autônomo 

implicado no processo de produção de cuidado. Essa valorização dos aspectos subjetivos 

não está restrita aos usuários/pacientes, mas também aos profissionais de saúde, tendo em 

vista que para atuar como promotores de cuidados, estes precisam reconhecer suas 

fragilidades, anseios e expectativas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, a humanização pode ser concretizada quando existe comprometimento entre 

as partes envolvidas: profissionais e usuários/pacientes, serviços de saúde e gestores, como 

retrata a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão (PNH) instituída em 2003 

pelo Ministério da Saúde. Tal proposta não tem a intencionalidade de limitar a 

compreensão da humanização ao atendimento caritativo. Além disso, pretende disseminá-

la como “postura”, capaz de reorientar as atuais ações desenvolvidas no campo da saúde, 

ampliando o grau de co-responsabilidade dos atores que integram a rede, na produção de 

saúde, requerendo também mudança na atenção dos usuários e na gestão dos processos de 

trabalho (BRASIL, 2004b). 

A Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004b, p.4) ressalta que a 

humanização implica na valorização: 

[...] dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde. Os valores que norteiam esta política são 

a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-

responsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 

solidários, a participação coletiva no processo de gestão e a 

indissociabilidade entre atenção e gestão. 

 

Vale ressaltar que a PNH tem como eixo central a humanização das ações e 

serviços de saúde que compõem SUS,e uma de suas principais diretrizes é o acolhimento, 

utilizado como “ferramenta” para humanizar o cuidar no campo da saúde, sendo, 

considerado como uma ação técnico-assistencial que “pressupõe a mudança da relação 

profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e 

de solidariedade, reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo no processo de 

produção da saúde.” (BRASIL, 2004c, p.5) 

Para Morita, Marx e Bento (2003, p.86) é inerente aos profissionais de saúde a 

responsabilização com o cuidar, considerado como objeto final de sua prática. Nesse 

entendimento, os referidos autores consideram que “a humanização do cuidar fundamenta-

se no comportamento ético, em articular o cuidado técnico científico ao cuidado que 

incorpora o acolhimento e o respeito ao outro como ser autônomo e digno.” 

Ferri (2007) corrobora com essa acepção acerca da humanização ao entendê-la 

como relação efetiva de cuidado, que tem como expressão a acolhida, a ternura, a 

sensibilidade, o respeito e a compreensão do ser doente e não da doença. Daí a importância 

de entendê-la como uma atitude que perpassa pela ação técnico-científica, mas que tem seu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alicerce na subjetividade presente no ser humano, seus valores, crenças e perspectivas, que 

resulta em relações estruturadas a partir das experiências e vivências. 

Vale ressaltar que na PNH está definida a problemática que suscitou a elaboração 

dessa vertente, como precursora de mudanças. Destaca-se entre essas ações a 

desorganização e fragmentação do processo de trabalho, com fragilidade na integração 

entre os membros das equipes, e a dificuldade para lidar com questões referentes à 

dimensão subjetiva nas práticas de atenção à saúde (BRASIL, 2004c). 

Miranda e Miranda (2002) comparam o acolhimento com as relações humanas, 

precisamente as que se estabelecem na perspectiva da ajuda. Nesse momento acontece o 

encontro de duas pessoas “o cuidador e o receptor de cuidados.” Desse modo, acolher tem 

como significado, receber o ser que aspira pelo cuidado transmitido-lhe receptividade  e 

interesse, a fim de que ele se sinta valorizado. 

Segundo Feldman (2003, p.76): 

Em se tratando de uma relação de ajuda, o espaço maior 

pertence ao ajudado. É ele que precisa de ajuda e o mínimo 

que tem a fazer é falar; quanto ao ajudador, o mínimo que 

tem a fazer é calar-se, até o momento em que o ajudado lhe 

ceda espaço; não interromper.  

Logo, o usuário/paciente no encontro com o profissional de saúde espera ser 

escutado,para que possa, então, expor suas necessidades e, em contrapartida, almeja obter 

um resposta resolutiva para seu problema, de modo que tenha seus anseios satisfeitos. 

Nessa perspectiva, Merhy (2007) reforça que o acolhimento pode ser traduzido como uma 

relação humanizada, à medida que os trabalhadores e os serviços de saúde comprometem-

se em fortalecer o vínculo com os usuários, por meio do reconhecimento de suas 

necessidades, adotando para isso ações resolutivas. 

Nesse sentido, o potencial resolutivo do acolhimento, entre outros, está atrelado à 

capacidade profissional de escuta e diálogo. Em virtude disso, o acolhimento é considerado 

um recurso fundamental para que os profissionais e usuários/pacientes, a partir das 

relações que estabelecem, sejam projetados como protagonistas no cenário das ações de 

saúde, possibilitando que as demandas efetivas da população norteiem as possibilidades de 

intervenção. Como resultante desse processo, o encontro entre esses atores adquire cunho 

terapêutico, fortalecendo o vínculo e humanizando as práticas de saúde (AYRES, 2004). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os aspectos subjetivos intrínsecos ao acolhimento e a sua capacidade de 

humanização do cuidar têm grande repercussão, visto que favorecem a ampliação do 

acesso às ações de saúde por parte do usuário/paciente. “Isso significa dizer que todo 

usuário/paciente tem direito a no mínimo uma escuta qualificada e a uma resposta positiva 

para o seu problema de saúde” (PANZINI; FRANCO, 2004, p.84). 

Escutar de forma qualificada implica dizer que “o profissional deve escutar a 

queixa, identificar os riscos e situações problemáticas e se responsabilizar para dar uma 

resposta ao problema.” (BRASIL, 2004b, p.10). Assim, o acolhimento visa a que os 

profissionais de saúde identifiquem o problema, orientem e encaminhem o usuário 

adequadamente, para que suas necessidades de saúde sejam atendidas. 

Atrelado à capacidade da escuta qualificada está o diálogo. Este, considerado 

como importante meio para consolidar a humanização do cuidar, possibilita extrair 

elementos que facilitem a identificação de aspectos inerentes à subjetividade humana, 

sobre os quais se pretende atuar. Nesse enfoque, é necessário que o profissional desenvolva 

seu potencial para o diálogo, afim de extrapolar as aparências em busca de dados mais 

subjetivos, ou seja, qualitativos, que se fazem presentes nos fenômenos inerentes à vida 

humana de quem os vivencia. Essa compreensão dos fenômenos qualitativos no processo 

de cuidar exige dos profissionais não somente habilidades técnicas, mas, principalmente, a 

capacidade de compreender o ser humano imerso em seu ambiente, onde ele constrói sua 

própria história de vida (BETTINELLI, WASKIEVCZ; ERDMANN, 2004). 

Outro importante fator a ser considerado, e que contribui significativamente à 

concretização do acolhimento como ferramenta capaz de humanizar o cuidado em saúde, 

diz respeito à valorização dos demais saberes profissionais que compõem os serviços de 

saúde, além do saber médico. Esse fato tem importante repercussão na reorganização do 

processo de trabalho, uma vez que os profissionais sentem-se mais envolvidos na 

assistência, mais valorizados e, consequentemente, atuam de modo a dar maior 

resolutividade, ampliando o acesso ao serviço e reordenando o fluxo do usuário em toda 

rede de saúde. 

O acolhimento como diretriz operacional apresenta-se como potente instrumento a 

ser utilizado nos serviços de saúde com o compromisso de reverter a lógica do 

atendimento, vislumbrando ampliar a acesso aos serviços de saúde, fortalecer o vínculo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entre profissionais-usuários e profissionais entre si, e repensar o processo de trabalho, com 

vistas a humanizar o cuidado em saúde. 

Na perspectiva da incorporação do acolhimento nos serviços de saúde, Franco et al 

(2007) destacam alguns pontos como princípios para organizar o serviço de forma usuário 

centrada: reorganizar o processo de trabalho, a fim  de que este desloque o eixo central do 

médico para uma equipe interdisciplinar; e qualificar a relação trabalhador-usuário, que 

deve  se dar por parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania. 

Essas relações são caracterizadas pela troca de saberes, práticas e produção de 

subjetividades, estabelecendo vínculos cada vez mais efetivos entre o usuário e a equipe de 

saúde. É nesse contexto que o acolhimento emerge com a finalidade de fortalecer o 

dialógo, tornando o usuário protagonista do seu processo de saúde-doença (CECILIO, 

2001). 

Tendo em vista o fato de o acolhimento constituir-se como uma ferramenta 

subjetiva, alguns profissionais de diversas categorias, como, médicos, enfermeiros e 

odontologos, enfrentam dificuldades em lidar e operar suas ações embasadas em processos 

tão subjetivos. Contudo, os resultados alcançados em outros cenários vêm confirmar seu 

potencial para o resgate da humanização do cuidar e ampliação do acesso aos serviços de 

saúde.  

Diante do exposto, é inegável a relevância do acolhimento para efetivar as práticas 

de cuidar em saúde, refletido na valorização do cliente e de suas necessidades, com a 

finalidade de oferecer um atendimento resolutivo e de qualidade.  
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Percurso Metodológico da Pesquisa 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa. Para melhor entendimento da escolha 

do referencial metodológico proposto para nortear o desenvolvimento deste estudo serão 

mencionadas algumas considerações iniciais a respeito da pesquisa baseada em evidências 

e da revisão integrativa. 

A pesquisa configura-se como compromisso social, fundamental no processo de 

educação, visto que permite questionamentos a partir dos quais é possível reconstruir 

constantemente saberes e fazeres. A enfermagem está inserida nesse contexto, uma vez que 

anseia cotidianamente o aprimoramento da assistência prestada, voltando-se para a 

qualidade e reconhecimento científico da profissão (SANTORO, 2008). Nessa perspectiva, 

vem sendo discutida no meio acadêmico a viabilidade e a contribuição da revisão 

integrativa a partir da pesquisa baseada em evidências para a prática da enfermagem. 

A prática baseada em evidências teve início no Canadá, na MacMaster University, 

com a medicina, e posteriormente foi incorporada ao Sistema Nacional de Saúde do Reino 

Unido, graças ao pioneirismo do Dr Archier Cochrane (1913-1988), epidemiologista 

inglês, sendo o desenvolvimento dessa prática concomitante ao acesso à informação, muito 

facilitado pelo avanço tecnológico. Seu legado disseminou-se a partir da fundação da 

organização Cochrane, com representações em vários países, cuja finalidade é a 

preparação, manutenção e disseminação de estudos de revisões sistemáticas de 

intervenções de saúde (SANTORO, 2008). 

A partir dessa nova perspectiva, é possível aos profissionais de saúde, entre eles o 

enfermeiro, fundamentar sua atuação em opiniões e vivências clínicas distintas para 

situações assistenciais semelhantes, fato que pode trazer resultados positivos para a prática 

assistencial de enfermagem, beneficiando o paciente, a família e a comunidade. Nesse 

sentido, a Enfermagem Baseada em Evidências emerge como um movimento que busca, 

através da pesquisa, assegurar uma prática assistencial de qualidade, pautada em preceitos 

teórico-práticos. 

A Enfermagem Baseada em Evidência constitui-se enquanto uma inovação para a 

produção do cuidado clínico e para o ensino, visto que está estruturada a partir do 

conhecimento e da qualidade da evidência. Seu desenvolvimento inclui a definição do 

problema, a investigação e a avaliação crítica das evidências disponíveis, a implementação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das evidências na prática e avaliação dos resultados obtidos (GALVÃO, SAWADA, 

MENDES, 2003). 

Os autores Ingerssoll (2000) e Santoro (2008) conceituam a Enfermagem Baseada 

em Evidências como o uso consciencioso, explícito e criterioso da informação baseada na 

teoria, derivada da pesquisa para o processo de cuidar, levando em consideração suas 

necessidades, preferências individuais, com o intuito de oferecer um cuidado mais humano 

e individualizado. 

Vale ressaltar que, no cenário nacional, tem sido observado um aumento na 

produção de pesquisas que utilizam este tipo de abordagem metodológica em Enfermagem, 

a exemplo de centros universitários de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

(GALVÃO, SAWADA, MENDES, 2003). Têm destaque alguns estudos desenvolvidos em 

Programas de Pós-graduação em nível de mestrado, como é o caso da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP) e da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto/ USP, que versam sobre assuntos da prática clínica profissional, como por exemplo, 

liderança, motivação e gestão do cuidado em enfermagem, revisão integrativa da pesquisa 

em enfermagem em centro cirúrgico no Brasil, qualidade de vida de pacientes com câncer 

de colo e reto, entre outros temas. 

Nessa vertente, a pesquisa integrativa constitui-se como importante método 

de pesquisa, por permitir que estudos relevantes possam ser reunidos e sintetizados; 

utilizando-se para isso da análise dos resultados obtidos. Para tanto, faz-se uso do 

método quantitativo, devendo os estudos apresentar semelhanças quanto ao tema de 

investigação, população, intervenção e mensuração, assim como no tipo de 

delineamento da pesquisa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 Para subsidiar este estudo de revisão integrativa, foram utilizados os pressupostos 

de Ganong (1987) que a define como uma importante abordagem utilizada para a 

identificação, análise e síntese da literatura voltada a uma temática específica, a partir da 

qual é possível tecer considerações acerca dos resultados sumarizados. A sua realização 

permite a construção de análise ampla da literatura, incluindo discussões sobre os métodos 

e resultados das publicações. Ainda para esse autor, essa abordagem metodológica é parte 

valiosa do processo de criar e organizar um corpo de conhecimentos a partir da literatura, 

devendo ter os mesmos níveis de clareza, rigor e replicação das pesquisas primárias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa primária corresponde à pesquisa escrita por pessoas que a conduziram, 

desenvolveram uma teoria ou prepararam uma análise especializada sobre uma questão ou 

tópico de interesse (WHITTEMORE; KNALF, 2005). 

A revisão integrativa, portanto, tem o potencial para construir ciência em 

Enfermagem, pesquisas formativas e clínicas, além de iniciativas práticas. Uma revisão 

integrativa bem feita apresenta o estado da ciência, contribui para o desenvolvimento 

teórico e tem aplicabilidade direta para clínica e prática (WHITTEMORE; KNALF, 2005). 

Segundo Whittemore e Knalf (2005), a revisão integrativa consiste em uma 

abordagem metodológica que possibilita a inclusão de diversas metodologias (por 

exemplo, pesquisas experimentais e não-experimentais) e tem o potencial de representar a 

prática baseada em evidências na enfermagem, permitindo a apresentação das várias 

perspectivas de um fenômeno de interesse, considerado importante para a Enfermagem 

científica e prática. 

Portanto, para a construção deste estudo de revisão integrativa foram consideradas 

as etapas propostas por Ganong (1987): 

1. Estabelecimento do problema da revisão ou questão de pesquisa; 

2. Seleção da amostra; 

3. Categorização dos estudos; 

4. Análise dos resultados; 

5. Apresentação e discussão dos resultados; 

6. Apresentação da revisão. 

A primeira etapa corresponde à identificação do tema ou questão da pesquisa; a 

segunda, refere-se à pesquisa da literatura correspondente ou amostragem; a terceira, 

envolve a definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; a quarta 

fase diz respeito a avaliação dos estudos selecionados; na quinta fase serão interpretados os 

resultados; e na sexta, tem-se a apresentação dos resultados da pesquisa (FONSECA, 2008; 

MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 

1. Estabelecimento do problema da revisão 

Considerada a primeira etapa para o desenvolvimento de um estudo de revisão 

integrativa, esta compreende a formulação de hipóteses ou questões que irão nortear a 

revisão. Essa construção deve estar associada a um raciocínio teórico, desse modo, a 

temática escolhida deve ser definida de maneira clara e específica, permitindo uma análise 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

direcionada e completa, com conclusões bem fundamentas, de fácil identificação e 

aplicabilidade (BARBOSA, 2006). Seguindo essa orientação, a autora definiu e delimitou 

as questões norteadoras da pesquisa, o que facilitou a definição dos descritores ou palavras 

chave utilizadas para o levantamento do material empírico do estudo proposto. 

De acordo com Ganong (1987), essa etapa caracteriza-se pela definição do tema a 

ser estudado. Este deve claro, específico, interessante e na sua área clínica, para despertar o 

interesse do investigador. O tópico estabelecido deve estar relacionado a uma razão teórica 

ou conceitual e deve incluir definições de construção a serem examinadas. 

As questões norteadoras devem contemplar algumas características, como: 

viabilidade ou capacidade de se executar o trabalho, interesse, originalidade, aspectos 

éticos e relevância. Logo,o estudo proposto teve como questões norteadoras: 

1. Quais as pesquisas realizadas na enfermagem brasileira disseminadas on-

line, no período de 2000 a 2008, que tenham como foco central o 

acolhimento como estratégia para humanizar práticas de cuidar em saúde? 

2. Quais as contribuições do acolhimento como estratégia para humanizar 

práticas de cuidar em saúde referências em produções científicas no campo 

da enfermagem? 

3. Quais as contribuições do acolhimento para profissionais de saúde e 

usuários da Estratégia de Saúde da Família mencionadas nas publicações 

científicas no campo da enfermagem? 

4. Quais as contribuições das pesquisas produzidas no âmbito da enfermagem 

brasileira sobre acolhimento?  

 

2. Seleção da amostra 

Nesta etapa são definidos os critérios de exclusão ou inclusão das pesquisas que 

irão compor a amostra do estudo, sendo considerada uma fase muito importante, visto que 

um quantitativo elevado de estudos pode inviabilizar a realização da revisão ou dificultar o 

desenvolvimento das fases subsequentes (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Na seleção da amostra a representatividade conforma um indicador crítico de 

generalização das conclusões, confiabilidade e fidedignidade dos resultados (BARBOSA, 

2006). 

Para Ganong (1987), a seleção da amostra deve ser descrita minuciosamente. A 

representatividade da amostra é um indicador crítico de como amplamente conclusões 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podem ser generalizadas e o quanto são confiáveis as conclusões. A omissão de 

procedimentos pode ser uma ameaça para a validade da revisão. Os critérios de inclusão e 

exclusão para a seleção da amostra devem ser explicitados. 

Para tanto, faz-se necessário a utilização de algumas ferramentas, como, “index”, 

lista de referências, bibliotecas reconhecidas pela confiabilidade do seu acervo, além de 

índices de citação, recomendados para orientar a seleção das pesquisas que irão compor a 

amostra. 

Os critérios utilizados para amostragem devem estar expostos de forma clara, 

concisa, maneira que garantam a representatividade da amostra sob pena de interferir na 

validade do estudo. A conduta mais adequada seria a inclusão de todos os estudos 

encontrados, contudo se este procedimento for inviável, em virtude da quantidade de 

trabalhos, é preciso a utilização de critérios de inclusão/exclusão para os estudos que 

precisam ser discutidos e expostos de maneira clara.  Esses critérios poderão sofrer 

adequações durante o levantamento dos artigos, visto que, durante o percurso dinâmico de 

construção da revisão, pode ser necessário redefinir alguns desses critérios ou até mesmo o 

problema, a depender dos artigos encontrados na literatura (BARBOSA, 2006). 

Para identificar os trabalhos publicados sobre acolhimento foi realizada uma busca 

nas bases de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe de Informação em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo) constantes na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), disponibilizada através da Centro Latino Americano e do Caribe 

de Informações em Ciências da Saúde, BIREME. A BVS constitui fonte importante para 

pesquisa, uma vez que prima pela qualidade e confiabilidade das fontes de informação. 

Para as dissertações e teses, foram utilizados, também, o acervo eletrônico da Universidade 

de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Estudos e Pesquisas em 

Enfermagem, além do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. 

A LILACS corresponde a uma base de dados cooperativa da Rede BVS composta 

pela literatura relativa às ciências da saúde publicada nos países da América Latina e 

Caribe desde 1982. 

A Scielo compreende outra base de dados para publicação eletrônica. Surgiu a 

partir da cooperação entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- 

FAPESP, BIREME e instituições nacionais e internacionais relacionadas à comunicação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

científicos. Suas atividades tiveram início a partir de 1997 e, desde 2002, conta com o 

apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Tendo em vista o alcance e o impacto das informações divulgadas através dessas 

bases de dados, estas foram utilizadas com a finalidade de identificar a produção científica 

brasileira sobre a temática acolhimento disponibilizada em periódicos on-line da área de 

saúde. 

Os descritores utilizados para localizar os artigos que constituíram a amostra do 

estudo foram: acolhimento, acolhimento e enfermagem, acolhimento e vínculo, 

acolhimento e humanização, acolhimento e cuidar/cuidado. 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão para a seleção dos estudos: artigos 

que abordassem a temática do acolhimento, em português, disponibilizados na íntegra nas 

bases de dados selecionadas para a pesquisa. Os critérios de exclusão utilizados foram: 

trabalhos que não abordem a temática escolhida, além de trabalhos de reflexão, revisão 

bibliográfica e nota prévia, como também que não estivessem disponíveis na íntegra 

eletronicamente. 

 

Procedimento para coleta de dados 

Esta etapa teve início no período de fevereiro a maio de 2009. Para tanto, foram 

necessários os seguintes passos: 1) inicialmente no descritor de assunto foram inseridas as 

expressões-chave: “acolhimento”, “acolhimento e acesso”, “acolhimento e vínculo”, 

“acolhimento e humanização”, “acolhimento e cuidar/cuidado”; 2) em seguida, o método 

de busca foi por relevância, em que se aplicou os critérios de inclusão/exclusão 

apresentados anteriormente. Para compor a amostra, considerou-se somente os estudos 

publicados em periódicos nacionais e indexados nas bases de dados LILACS, Scielo, 

portais de dissertações e teses da USP, UFSC, UFPB, CEPEN e portal CAPES, no período 

de 2000 a 2008. A escolha desse espaço de tempo deu-se em virtude do quantitativo de 

publicações nessa área temática, visto que muito tem sido discutido sobre acolhimento em 

âmbito nacional a partir de experiências bem sucedidas em várias regiões do país. 

Com a utilização dos descritores selecionados para a coleta de dados, localizou-se 

um total de 288 artigos na base de dados LILACS, 50 na Scielo, 25 no portal de teses e 

dissertações da USP, 20 na UFSC, 1 no portal da UFPB e nenhuma no banco de dados do 

CEPEN. Diante desse resultado, iniciou-se a seleção dos artigos conforme os objetivos 

deste estudo. Para isso foi feita a leitura dos resumos e visto se a pesquisa estaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disponível na íntegra eletronicamente. É importante ressaltar que as 50 publicações 

localizadas na base de dados Scielo eram comuns a base de dados LILACS.  Desse total 

geral de 288, 229 não atendiam aos objetivos desta pesquisa, visto que a sua temática 

central não estava direcionada à finalidade da investigação. Do total geral, 11 

correspondiam a artigos de revisão de literatura e reflexões acerca das experiências 

realizadas com a implantação do acolhimento em vários cenários nacionais, e 30 não 

estavam disponíveis eletronicamente, apenas para fotocópia. Restando 18 estudos para 

compor a amostra na base de dados LILACS. 

Nas demais bases de dados os resultados foram: das 25 pesquisas identificadas no 

portal de teses e dissertações da UFSC, 5 atenderam aos critérios de inclusão deste 

trabalho, seguida de 4 na USP e 1 na UFPB.  

A amostra foi composta de 28 artigos, dos quais 11 (39,9%) são oriundos de 

dissertações de mestrado, 1 (3,6%) de tese de doutorado e 16 (57,1%) são resultados 

monográficos de cursos de pós-graduação lato-sensu e de projetos de pesquisas . As 

características dos estudos que compõem a amostra serão apresentadas por meio de tabelas 

e gráficos. 

 

3. Categorização dos estudos 

 

 Para Fonseca (2008) esta etapa representa a essência da revisão integrativa, visto 

que possibilita definir quais serão as informações ou características a serem coletadas nos 

estudos. Para isso, faz-se necessária a utilização de um instrumento para coleta de dados. 

A tarefa de definir características da pesquisa primária é o núcleo de uma revisão 

integrativa. A representação das características da pesquisa primária é análoga à coleta de 

dados. Os dados dos estudos não são os únicos dados importantes para o trabalho. Todas as 

características que podem afetá-los devem ser examinadas sistematicamente em suas 

relações com os resultados (GANONG, 1987). 

Ganong (1987) ressalta que a construção de tabelas é um dos modos mais simples e 

mais claros para representar características da pesquisa primária. O uso de tabelas permite 

apresentar ao leitor uma grande quantidade de dados, de forma que possa prover uma 

avaliação sistemática e resumida, e uma discussão dos dados relevantes e das conclusões. 

Atendendo a essa prerrogativa, foi utilizado para coleta de dados um instrumento 

específico para este fim (Apêndice), no qual estão contidas informações, tais como: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

número do estudo, nome do periódico, ano de publicação, portais de instituição de ensino 

superior,  referência, título da publicação, objetivos do estudo, tipo de estudo, metodologia, 

análise dos dados, resultados e conclusões. 

Com a utilização do instrumento, foi possível extrair dos estudos três categorias 

temáticas (acolhimento, acolhimento como tecnologia leve e acolhimento e acesso), nas 

quais estão inseridas as subcategorias, de acordo com os objetivos de cada artigo. Tais 

classificações têm como finalidade facilitar a compreensão, bem como o alcance do 

objetivo proposto com o presente estudo, como mostra o quadro a seguir: 

  

Categorias 

Temáticas 

Subcategorias 

Acolhimento Vínculo, cuidado,  

humanização. 

Acolhimento como 

tecnologia leve 

Gerenciamento do cuidado 

Acolhimento e 

acesso 

Percepção de profissionais 

e usuários 
Quadro 1: Categorias e subcategorias para análise dos dados.  

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2009). 

 

 

4. Análise dos resultados 

Esta etapa envolve a análise dos achados, levando em consideração os critérios de 

inclusão. Para tanto, é necessário que o pesquisador informe com clareza como os dados 

serão avaliados. Isso pode ser feito com a utilização de variáveis, a partir dos critérios de 

inclusão/exclusão. Outra possibilidade é a análise estatística ou determinação de médias. 

Independente da abordagem escolhida pelo pesquisador, o importante é que este possa 

assegurar a análise criteriosa e sistemática dos artigos, fundamentando suas explicações 

para as variáveis ou características presentes nesses estudos (CAMPOS, 2003). 

De acordo com Ganong (1987), esta etapa consiste na análise dos resultados 

evidenciados dos artigos incluídos na revisão. O autor recomenda a revisão de critérios 

para a inclusão e exclusão dos estudos; a leitura, utilizando um instrumento para coleta de 

dados; e proceder a análise de forma sistemática. 

Nesse sentido, é imprescindível destacar que, para assegurar credibilidade ao 

resultado da revisão integrativa, é preciso seguir padrões rigorosos de análise, os quais 

incluem: o utilizar métodos que assegurem o alcance dos objetivos, realizar análise 

minuciosa, examinar a teoria adotada, estabelecer relações com os resultados, métodos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sujeitos e variáveis do estudo. Esses critérios possibilitam ao leitor informações 

contundentes sobre estudos revisados, condensando o máximo de informações possíveis 

(BARBOSA, 2006). 

Seguindo as orientações propostas anteriormente, foi realizada a leitura criteriosa 

dos estudos selecionados para compor a amostra. Os dados foram extraídos mediante a 

utilização de um instrumento elaborado para esse fim. 

Para facilitar o processo de análise dos estudos investigados, estes estão descritos 

em quadros que serão integrados à discussão do presente trabalho, o que permitirá sua 

visualização de forma mais clara. 

 

5. Apresentação e discussão dos resultados  

 

Nesta etapa, o revisor fundamenta-se nos resultados da avaliação crítica dos estudos 

incluídos, realiza comparação com o conhecimento teórico, a identificação de conclusões e 

implicações resultantes da revisão integrativa (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Também fará sugestões para a prática, discutirá o impacto político e os resultados em 

relação às teorias e fará sugestões para pesquisas futuras (GANONG,1987). Em outras 

palavras, é o momento de interpretar os dados, utilizando um arcabouço teórico para 

subsidiar a discussão e, quando necessário, propor sugestões para novas pesquisas. 

Para este trabalho, as informações extraídas dos artigos foram sumarizadas e 

apresentadas de forma descritiva, associadas ao conhecimento produzido sobre o tema 

investigado. Os resultados encontram-se divididos em: dados referentes às publicações; 

dados referentes aos pesquisadores; dados referentes à pesquisa; e contribuições das 

pesquisas inseridas na revisão integrativa. 

 

6. Apresentação da revisão 

Esta etapa constitui o fechamento da revisão integrativa, uma vez que nela deve 

estar contida a descrição das etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados 

alcançados a partir da análise dos artigos incluídos (SANTORO, 2008). Sua importância 

dá-se, principalmente, pelo fato de ser muito rica em acúmulo de conhecimento na área 

temática escolhida, produzindo um grande impacto para a prática e reflexão acadêmica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, a credibilidade do resultado da revisão está relacionada ao rigor no 

detalhamento das etapas, critérios e procedimentos que possibilitarão ao leitor a 

visualização do estudo por uma ótica crítica. 

Para a construção desta etapa, foi realizada a leitura criteriosa de todas as pesquisas 

que compuseram a amostra da presente revisão; em seguida, aplicou-se o instrumento de 

coleta de dados, a partir do qual foi possível visualizar de forma sumarizada os resultados e 

as contribuições advindas dos mesmos. Com esses dados, foi possível construir um olhar 

crítico acerca da utilização do acolhimento como estratégia para humanizar o cuidado em 

saúde. 

A utilização desse referencial metodológico possibilitou verificar a produção 

científica existente sobre acolhimento como estratégia para humanizar práticas de cuidar 

em saúde, facilitando a divulgação e o acesso a essas informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APRESENTAÇÃO DA 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

De acordo com Polit e Hungler (2004), um critério crucial para o desenvolvimento 

de uma pesquisa de revisão integrativa é a organização da informação, o que permitirá o 

alcance das respostas para os questionamentos da pesquisa, mediante o processamento e a 

análise de maneira ordenada e coerente, a fim de que as relações e os padrões possam ser 

discernidos. 

Seguindo esse pressuposto, o desenvolvimento deste estudo buscou analisar a 

produção científica nacional acerca do acolhimento como estratégia para humanizar 

práticas de cuidar em saúde. 

Para a sua construção foram analisadas 28 pesquisas. Após a leitura dessa amostra, 

foi realizado o preenchimento do instrumento de coleta de dados, a partir do qual foram 

sistematizadas as informações obtidas.  

A seguir estão apresentados os estudos segundo a base de dados em que foram 

indexados. 

 

Gráfico 01: Distribuição dos estudos inseridos na pesquisa, segundo a base de dados. 

 

No que concerne à base de dados, são 18 estudos ou 64,2% indexados na LILACS; 

5 pesquisas (18%), no portal de teses e dissertações da UFSC; 4 estudos (14,2% ) integram 

o portal da USP; e a UFPB aparece com 1 pesquisa (3,6%) disponibilizada na home page 

do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Todos os estudos que compõem a 

amostra foram obtidos na íntegra eletronicamente e avaliados conforme os objetivos 

propostos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura a seguir apresenta os estudos de acordo com o ano de publicação. 

 

 

 

Gráfico 02: Distribuição dos estudos inseridos na pesquisa, segundo o ano de publicação. 

 

De acordo com o ano dos estudos selecionados para compor a amostra, 14 estudos 

(50%) foram desenvolvidos entre os anos de 2007 e 2008. Esse achado pode ser justificado 

pelo impacto advindo da implementação da Política Nacional de Humanização, 

despertando o interesse dos gestores e serviços de saúde em oferecer ações voltadas não 

apenas para procedimentos técnicos, mas, principalmente, para a valorização e produção de 

cuidado, priorizando o usuário e os valores humanos que permeiam a relação terapêutica. 

Outro aspecto diz respeito às várias experiências exitosas construídas em vários Estados do 

país, como é o caso de Betim/ MG; Campinas/ SP, Londrina/ PR, entre outras.  

A exemplo dessas experiências, pode ser citada a implantação do acolhimento em 

toda rede básica de saúde no município de João Pessoa/PB. Nesse município observa-se 

uma significativa mudança no modo de receber os usuários que buscam os serviços básicos 

de saúde, mais especificamente, as Unidades de Saúde da Família. Nesses locais, os 

usuários são recebidos por uma equipe multiprofissional, que realiza uma escuta voltada a 

identificar e dar uma resposta resolutiva as necessidades apresentadas. Com isso, é possível 

perceber que devido à ampliação do acesso aos serviços de saúde e à participação e 

valorização dos demais profissionais, além do médico, as pessoas não necessitam 

madrugar em filas para conseguir respostas para suas necessidades. 

Nesse enfoque, Cecílio (2001) ressalta que o acolhimento, entendido como 

universalização do acesso, propõe fortalecer o vínculo entre trabalhadores de saúde e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usuários, mediante o estabelecimento de uma equipe de referência (profissionais de saúde) 

e a responsabilização desses com aqueles, na produção de cuidado. Como resultado dessa 

relação intersubjetiva tem-se a autonomia do usuário, o qual assume o papel de sujeito no 

seu processo de saúde-doença. 

Quanto ao acesso universal, este pressupõe atender a todas as pessoas que buscam 

os serviços de saúde, assegurando-lhes a acolhida, a escuta e dando-lhes uma resposta 

positiva, capaz de resolver seus problemas e propiciar uma relação de confiança e apoio 

(FRANCO, 2007). 

No tocante à valorização do usuário, enquanto sujeito, o acolhimento traz consigo 

um elemento essencial às relações interpessoais: a humanização. Acolher de forma 

humanizada extrapola a dimensão do “atender bem”, pressupõe respeito, interesse e 

responsabilização pelos problemas/necessidades do outro. 

Seguindo esse pensamento, entende-se que para humanizar a relação estabelecida 

entre profissionais de saúde e usuários, as ações não devem estar voltadas apenas à escuta e 

ao respeito, é necessário transpor essa visão romântica e afetuosa do relacionamento 

terapêutico, mediante a construção de um processo de gestão do trabalho pautado na 

autogestão e na responsabilização do trabalhador de saúde com o objeto de trabalho: a vida 

e o sofrimento das pessoas e da coletividade (FRANCO, 2007). 

Quanto aos periódicos nos quais os estudos foram publicados, estes serão 

apresentados no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Número Percentual (%) 

Rev. Esc. Enferm. USP 1 3,2 

Rev. Texto e Contexto Enferm. 1 3,2 

Cad. Saúde Pública 3 14,3 

Ciência e Saúde Coletiva 2 6,4 

Rev. Enferm. Esc. Anna Nery 1 3,2 

Acta Cientiarum 

Helt Sciences 

1 3,2 

Enferm. Gaúcha 1 3,2 

Rev. Latino-am. Enferm. 1 3,2 

Acta Paul. 1 3,2 

Interface, Comunic., Saúde, 

Educ.  

3 10,0 

Rev. Bras. Enferm. 1 3,2 

Rev. Espaço para a saúde 1 3,2 

Boletim da Saúde 1 3,2 

Total 18 68,0 

Quadro 02: Distribuição dos estudos inseridos na pesquisa, segundo o periódico. 

 

Publicações disseminadas on-line nos portais das Instituições UFSC, USP e UFPB. 

 

 

Gráfico 03: Distribuição dos estudos inseridos na pesquisa, segundo instituição. 

 

 

Dentre os periódicos apresentados no quadro acima, tem destaque a revista Caderno 

de Saúde Pública (14,3%), seguida da Interface, comunic., saúde, educ. (10%) e a Ciência 

e saúde coletiva (6,4%). Outro aspecto que merece destaque é o fato de 32% da amostra 

corresponderem a estudos desenvolvidos na Pós-graduação Stricto senso, estando 

disponíveis apenas nas bases de dados das instituições onde foram realizados. Essa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informação reflete a relevância da produção científica para os programas de Pós-

Graduação, visto que fomentar o seu crescimento implica no reconhecimento e respeito da 

comunidade científica e também da sociedade, por possibilitar transformar a realidade na 

qual todos estão inseridos, seja como profissionais ou membros da sociedade. 

Quanto à área profissional a que pertencem as publicações e periódicos, observa-se 

que dos 18 periódicos identificados, 7 são da área de Enfermagem. Isso demonstra o 

interesse da Enfermagem pela referida temática, uma vez que, a mesma está inserida no 

que representa a essência da profissão, qual seja a promoção do cuidado. 

Alguns fatores contribuíram para o aumento na produção científica na área de 

Enfermagem, como demonstra estudo realizado por Moreira et al (2006). A partir da 

década de noventa, observou-se um aumento significativo dos programas de pós-graduação 

em enfermagem no país. Nesse período, as escolas intensificaram políticas para a 

qualificação do corpo docente, além disso ocorreram mudanças no sistema de avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que adotou 

como referência padrões internacionais de nível de excelência. 

Por outro lado, Merhy (2007) chama a atenção para a necessidade de estimular a 

produção científica na área da enfermagem e, para isso, constitui-se enquanto desafio para 

a enfermagem contemporânea modernizar o processo de formação dos enfermeiros, 

incentivar os jovens em atividades de pesquisa e extensão e estimular os discentes a 

integrar grupos de pesquisas das universidades, com a finalidade de atender as demandas 

da sociedade. Essas medidas favoreceriam a disseminação do conhecimento e, também, a 

formação de profissionais com uma capacidade para refletir e atuar pautados em preceitos 

humanitários. 

Quanto à titulação, será apresentada, na figura a seguir, sua distribuição, 

considerando o primeiro autor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Distribuição dos artigos, segundo a titulação do primeiro autor. 

 

Observa-se no gráfico acima que 26% dos estudos não explicitaram a titulação dos 

autores, contudo nota-se o predomínio de autores com título de mestre (45%) nas pesquisas 

divulgadas. Em seguida, vêm os autores com título de doutor, perfazendo 22,6% do total. 

Esses dados revelam a contribuição da pós-graduação na produção de pesquisas que 

contribuem para a qualificação e o reconhecimento profissional. 

Na figura abaixo será discutida a distribuição dos estudos segundo o local de 

atuação do primeiro autor. 

 

 

Figura 05: Distribuição dos artigos, segundo o local de atuação do primeiro autor. 

 

De acordo com o local de atuação do primeiro autor de cada publicação que 

compõe a amostra deste estudo, observou-se que a maioria 55% atua em espaços 

acadêmicos de construção de conhecimento, isto é, nas universidades. Esse fato pode ser 

explicado pela participação efetiva de enfermeiros e docentes com pós-graduação em 

projetos de pesquisa e extensão, que resgatam experiências advindas da sua inserção nos 

cenários de práticas profissionais, de onde emergem as problemáticas a serem trabalhadas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e que contribuem substancialmente para a formação de profissionais mais humanos, éticos 

e comprometidos com a produção do cuidado. 

Essa interação ensino-serviço pode justificar a expressiva participação dos 

profissionais que atuam na ESF (32,2%), à medida que incentiva a qualificação, bem como 

a produção de estudos que relatem suas experiências diárias. Além disso, muitos 

profissionais estão vinculados a programas de pós-graduação, aspecto que os prepara para 

refletir o modo como estão produzindo o cuidado e como este está sendo ofertado à 

comunidade. 

Nessa perspectiva, o local de trabalho constitui-se como cenário onde são 

desenvolvidas as ações de saúde, ambiente onde ocorre a interação entre profissionais de 

saúde e entre estes e os usuários do serviço. Essas relações interpessoais são permeadas de 

elementos conflitantes que trazem à tona problemas passíveis de intervenção e capazes de 

transformar a relação estabelecida entre os envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuições do acolhimento segundo as pesquisas 

 

Para melhor compreensão no que concerne às contribuições dos estudos inseridos 

na investigação, estes serão apresentadas por meio de representação gráfica (figuras) a 

seguir. 

 

 

Categoria temática: Acolhimento 

 

Esta categoria expressa de modo enfático a relevância do acolhimento como 

categoria central, como mostram os estudos que seguem. 

 

Figura 01: Títulos das publicações de acordo com as subcategorias. 

O acolhimento nos serviços de saúde tem sido considerado como um processo, ou 

seja, uma estratégia ordenadora de relações interpessoais. Entende-se como processo, visto 

Categoria temática: acolhimento 

 

Subcategorias 

Vínculo Humanização Cuidado 

Descrição e análise do 

acolhimento para o 

Programa de Saúde da 

Família. 

Relações 

humanizadas na 

assistência às 

pessoas com 

diabetes mellitus. 

O acolhimento e a produção do cuidado em 

saúde mental na atenção básica: uma 

cartografia do trabalho em equipe. 

Acolhimento e vínculo em 

uma equipe do programa de 

saúde da família: realidade 

ou desejo. 

A humanização em 

terapia intensiva na 

perspectiva da 

equipe de saúde. 

Acolhimento às crianças menores de cinco 

anos de idade em uma unidade de saúde da 

família: contribuição da estratégia atenção 

integral as doenças prevalentes da infância 

(AIDIPI). 

Acolhimento e vínculo em 

uma equipe do Programa de 

Saúde da Família. 

 A representação social do cuidado no 

Programa de Saúde da Família na cidade de 

Natal. 

Acolhimento no Centro de 

Atenção Psicossocial. 

 Cartografia da reinvenção de uma rede de 

acolhimento, cuidado e integralidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que deve ser desenvolvido por todos os profissionais de saúde e em todos os setores de 

atendimento, desde a recepção até os consultórios de médicos, enfermeiros e odontologos. 

Não está restrito ao ato de receber, ao contrário envolve uma sequência de ações e modos 

de fazer que compõem o trabalho em saúde (FRANCO;MERHY,2007). 

 Nesse entendimento, o acolhimento representa mais do que um fenômeno 

linguístico, do discurso verbal, mas envolve uma intencionalidade de ações, possibilita aos 

profissionais de saúde identificar e captar as necessidades de saúde manifestas pelos 

usuários, a partir das quais são propostas ações capazes de responder positivamente a suas 

demandas (FRACOLLI, ZOBOLI,2004). 

 Essa compreensão permite visualizar como potencialidades do acolhimento a 

capacidade de inversão da organização e funcionamento dos serviços de saúde, a partir dos 

seguintes princípios: 

 Atender  a todas as pessoas que buscam os serviços de saúde, assegurando a 

acessibilidade universal. Dessa maneira, o serviço de saúde assume sua 

função precípua, qual seja, acolher, escutar e dar uma resposta positiva, 

capaz de resolver os problemas de saúde da população. 

 Reorganizar o processo de trabalho, mediante a valorização da equipe 

multiprofissional - equipe de acolhimento - a qual é responsável por escutar 

o usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde. Nesse caso, 

a consulta médica será requisitada apenas para as situações em que ela se 

justifica. Dessa forma, observa-se o aumento do potencial resolutivo do 

serviço de saúde, uma vez que todos os profissionais de nível superior e 

ainda os auxiliares e técnicos de enfermagem participam da assistência 

direta ao usuário.  

 Qualificar a relação profissional-usuário, tendo como premissa preceitos 

éticos e humanitários, de solidariedade e cidadania. Esses podem ser 

considerados fundamentais para unir profissionais e usuários em torno de 

interesses comuns: a construção de um serviço de saúde de qualidade, com 

atenção integral que atenda a todos e esteja sob o controle da comunidade 

(FRANCO;MERHY,2004). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante das considerações acima pode-se afirmar que o acolhimento constitui-se em 

instrumento potente para reorganizar a atenção à saúde, possibilitando a produção de 

cuidado e ações mais humanizadas. 

 

Subcategorias: vínculo, cuidado e  humanização. 

Essas subcategorias envolvem os estudos de 01 a 08 que trazem em seus objetivos 

os elementos: vínculo, cuidado e humanização. Compreendem pesquisas de cunho 

qualitativo que segundo Polit e Hungler (2004), baseiam-se na premissa de que os 

conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência 

humana, tal como ela é vivida e definida por seus próprios atores. Em decorrência disso, 

tem a finalidade de compreender as experiências no seu todo na perspectiva dos 

participantes. 

No que diz respeito à escolha da abordagem metodológica, é válido ressaltar que 

sua escolha deverá estar associada ao objeto a ser estudado e não a preferência do 

pesquisador, a qual condiciona mais a escolha do problema do que, propriamente, o 

método a ser empregado (ALMEIDA; DAMASCENO; ARAÚJO, 2005). 

Com base nos resultados e recomendações advindos dos estudos que integram a 

amostra desta pesquisa observou-se que no E01 os resultados apontaram que o 

“acolhimento” realiza uma escuta clínica, focalizada na queixa, com uma intervenção 

pontual, pouco resolutiva e não construtora de vínculo. 

 

Estudo número 01 

 

Referência FRACOLLI,L.A; ZOBOLI, E.L.C.P. Descrição e análise do acolhimento para 

o Programa de Saúde da Família. Rev. Esc. Enferm. USP. São Paulo, 

n.2,v.38,2004,p.143-151. 

Objetivo(s) Identificar como se processa o “acolhimento” em unidades de saúde da 

família, em São Paulo. 

Resultado/Discussão Os resultados apontaram que o “acolhimento” realiza uma escuta clínica, 

focalizada na queixa, com uma intervenção pontual, pouco resolutiva e não 

construtora  de vínculo. 

 

Conclusão/Recomendação É necessário repensar o “acolhimento”, nos seus aspectos teóricos e práticos, 

para que este possa efetivamente se constituir em uma prática capaz de 

instaurar um modelo de saúde de “porta aberta” consoante com as diretrizes do 

SUS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse achado está relacionado à maneira como a escuta vem sendo realizada pelos 

profissionais de saúde daquela Unidade de Saúde da Família (USF), à demanda por 

atendimento e ao ambiente físico onde este é realizado. No E01, as autoras explicitam que 

embora realizem uma escuta embasada na queixa clínica do usuário, os profissionais que a 

realizam entendem o acolhimento como um importante instrumento para ampliar o acesso 

ao serviço de saúde. A dificuldade para o fortalecimento do vínculo entre esses atores está 

atrelada a uma demanda excessiva por atendimento médico, estando este profissional 

envolvido apenas na retaguarda dos atendimentos, fato que reduz a capacidade resolutiva e 

reforça o modelo biomédico vigente. Outro aspecto diz respeito à falta de privacidade, 

visto que o espaço onde é realizada a escuta não é apropriado para esse fim. 

Ao analisar o processo de trabalho nessa USF, as autoras destacam que a 

organização do trabalho ainda está centrada na consulta médica, operando com o 

conhecimento clínico-biológico de cunho fisiopatológico, que envolve as tecnologias 

leves, ou seja, as tecnologias de relações assumem um papel secundário em relação às 

tecnologias leve-duras, isto é, os saberes instituídos. O uso de tecnologias leves, por parte 

dos trabalhadores no acolhimento, quando ocorre, é de forma limitada, ou seja, não 

incorpora uma intervenção sobre os determinantes e condicionantes do problema, que fez o 

usuário/paciente procurar o serviço de saúde (FRACOLLI; ZOBOLI, 2004). 

Como considerações o E01 propõe a necessidade de repensar o “acolhimento”, nos 

seus aspectos teóricos e práticos, para que este possa efetivamente se constituir em uma 

prática capaz de instaurar um modelo de saúde de “porta aberta” consoante com as 

diretrizes do SUS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo número 02 

Referência SCHIMITH,M.D. Acolhimento e vínculo em uma equipe do programa de 

saúde da família: realidade ou desejo. Dissertação (mestrado). Escola de 

Enfermagem-UFRS: Porto Alegre, 2002. 115p. 

Objetivo(s) Analisar o trabalho de uma equipe de saúde da família, no que se refere ao 

acolhimento dos usuários e à produção de vínculo. 

Resultado/Discussão Observou-se que existem lacunas no acolhimento aos usuários, sobretudo no 

que se refere à abertura do serviço para a demanda, à responsabilização pelos 

problemas de saúde da população e ao estímulo a autonomia do usuário. A 

produção de vínculo está relacionada ao desenvolvimento de atividades 

clínicas, pois foi constatado que a população sente-se vinculada ao médico. 

Conclusão/Recomendação Propõe-se a aproximação da enfermeira a atividades clínicas, ao acolhimento 

aos usuários e a transformação dos serviços de saúde em espaços de defesa da 

vida, individual e coletiva. 

 

 

 

Schimith (2004), no E02, corrobora em sua pesquisa com o expresso no estudo 

anterior ao referir em seus resultados que observou a existência de lacunas no acolhimento 

aos usuários, sobretudo no que se refere à abertura do serviço para a demanda, à 

responsabilização pelos problemas de saúde da população e ao estímulo à autonomia do 

usuário. A produção de vínculo está relacionada ao desenvolvimento de atividades clínicas, 

visto que, foi constatado que a população sente-se vinculada ao médico. Propõe-se a 

aproximação da enfermeira à atividades clínicas, ao acolhimento aos usuários e à 

transformação dos serviços de saúde em espaços de defesa da vida, individual e coletiva. 

Nesse cenário de conversações e conflitos, Trentini e Beltram (2004) - E 10 - 

identificaram ruídos, ou seja, sinais de alerta de que algo no cotidiano dos participantes não 

estava de acordo com o esperado. Esses ruídos abrem possibilidades para construir um 

novo modelo de cuidado que terá como centralidade ações de acolhimento, de autonomia e 

de vínculo entre usuários e trabalhadores da saúde. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo número 10 

Referência TRENTINI,M.;BELTRAME,V. Relações humanizadas na assistência 

às pessoas com diabetes mellitus. Acta Scientiarum. Health Sciences, 

 Maringá, v. 26, n. 2, p. 261-269, 2004. 

 

Objetivo(s) O objetivo a ser alcançado neste estudo consiste em conhecer quais 

tecnologias leves seriam apropriadas para o cuidado às pessoas com 

diabetes mellitus. 

Resultado/Discussão Os resultados revelaram ruídos, ou seja, sinais de alerta de que algo no 

cotidiano dos participantes não estava de acordo com o esperado. 

 

Conclusão/Recomendação Esses ruídos abrem possibilidades para construir um novo modelo de 

cuidado que terá como centralidade ações de acolhimento, de 

autonomia e de vínculo entre usuários e trabalhadores da saúde. 

 

 

 

 Santos e Assis (2006) – E 06 - apontam que a prática do acolhimento é organizada 

através de ações individuais e coletivas, construídas por uma demanda reprimida. O 

atendimento é fragmentado com a valorização excessiva da técnica e da especialidade, cujo 

eixo é ordenado pelo modelo médico-centrado, com resolubilidade limitada. O 

acolhimento é manifestado por meio de uma relação tensa e conflitante, porém com 

potencialidade para construir alternativas de mudança. Assim, vínculo e autonomia 

entrecruzam-se no resgate da relação trabalhador/usuário e no encontro de suas 

potencialidades, possibilitando horizontalizar saberes, estreitar laços e consolidar afetos. 

 

 

Estudo número 06 

Referência SCHIMITH, M.D.; LIMA,M.A.D.S. Acolhimento e vinculo em uma equipe 

do programa de saúde da família. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro,v.6,n.20,p.1487-1494, nov-dez, 2004. 

 

Objetivo(s) Analisar  o trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Família, 

identificando o potencial de acolhimento e de construção de vínculo entre 

profissionais e usuários. 

Resultado/Discussão Verificou-se uma relação entre a organização do processo de trabalho e a 

possibilidade de concretização de acolhimento e vínculo. Existem lacunas 

no acolhimento aos usuários, sobretudo no que se refere à abertura do 

serviço para a demanda, à responsabilização pelos problemas de saúde da 

população e ao estímulo à autonomia do usuário. Constatou-se que a 

produção de vínculo está relacionada ao desenvolvimento de atividades 

clínicas. 
Conclusão/Recomendação Identificou-se uma relação entre a produção de vínculo e o atendimento 

clínico com continuidade. Considerando que a atividade clínica aumenta a 

possibilidade de vínculo, assim como a responsabilização com as 

necessidades do paciente, é sugerida a aproximação da enfermeira a essas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atividades, a fim de que suas ações tenham mais impacto na saúde da 

população, produzindo cuidados resolutivos. 

 

 

 

Nesse sentido, vínculo e autonomia estreitam-se com a estratégia do acolhimento ao 

passo que permitem ampliar os laços relacionais, desenvolvendo afetos e potencializando o 

processo terapêutico entre os usuários, os profissionais de saúde e os gestores do sistema. 

Acompanhando este raciocínio, a unidade de saúde passaria a organizar sua demanda, a 

partir de necessidades e prioridades definidas e não somente atrelada a ordem de chegada, 

como acontece em alguns serviços de saúde. Isso permite, na medida do possível, acabar 

com as intermináveis filas para atendimento e reduz a perda de tempo (CAMPOS, 2003). 

Consequentemente, a responsabilização diante dos desafios da construção de um 

novo modo de cuidar, transpondo o processo saúde-doença para além da queixa clínica, 

através da incorporação do ato terapêutico da valorização do outro, respeitando a visão de 

mundo de cada um, é o grande desafio dos profissionais que atuam na perspectiva do 

acolhimento.  

Ao considerar as dificuldades e desafios na construção do novo o estudo, traz como 

ressalva que embora nem sempre seja possível curar ou resolver uma necessidade 

apresentada, sempre é possível cuidar, escutar e contribuir para minimizar o sofrimento do 

outro. 

Moraes (2005) acrescenta que o acolhimento é uma estratégia indispensável para 

fortalecer o vínculo com o usuário, além de ser visto como uma estratégia imprescindível 

para o bom desempenho da rede assistencial da ESF. Desse modo, propiciando um cuidar 

humanizado direcionado para atender as necessidades individuais dos usuários. 

Os resultados mostraram também que, com a implantação do Programa Saúde da 

Família, foram incorporadas ao processo de trabalho das enfermeiras novas possibilidades, 

tais como o acolhimento, o vínculo afetivo entre a enfermeira e o usuário e a 

responsabilização. 

Esses aspectos são reforçados quando em seu trabalho a autora expressa, após 

análise do discurso das enfermeiras participantes, que o acolhimento é uma estratégia para 

humanizar a interação entre enfermeiro e usuário, no que se refere à forma de escutá-lo em 

seus problemas e demandas. A partir dessa análise, é possível perceber o acolhimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como uma prática que busca tornar o cuidar em saúde e, em particular de enfermagem, 

mais acolhedor, solidário e humano. 

Nesse sentido, os estudos 07 e 08 trazem contribuições no que se refere à utilização 

do acolhimento como estratégia para humanizar o cuidado, à medida que este possibilita o 

estabelecimento de relações mais afetivas e resolutivas, pautadas na coletividade, na 

reorganização do processo de trabalho da equipe e autonomia do usuário. 

 

Estudo número 07 

Referência CAÇAPAVA, J.R. O acolhimento e a produção do cuidado em saúde 

mental na atenção básica: uma cartografia do trabalho em equipe. 

Dissertação (mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão preto/ USP. 

São Paulo: 2008. 173p 

Objetivo(s) Caracterizar a produção do cuidado em saúde mental de uma unidade 

básica de saúde, tomando como analisador do trabalho em equipe o 

acolhimento, mediante sua potência em resgatar a humanização das 

relações e o espaço de trabalho como um lugar de sujeitos. 

Resultado/Discussão A análise de conteúdo permitiu a identificação de quatro categorias 

temáticas: 1) O mapa afetivo dos primeiros agenciamentos: o conflito como 

motor de mudanças; 2) O acolhimento como um analisador da organização 

do trabalho em equipe; 3) Trabalho em equipe e acolhimento: as (inter) 

faces singulares e coletivas do trabalho e 4) Reconhecendo a experiência 

cotidiana do trabalho como um movimento de invenção e reinvenção. 

Conclusão/Recomendação O acolhimento mostrou-se como um organizador dos processos de trabalho 

em saúde mental do serviço e como um dispositivo de conversa que 

promove redes de sustentação do trabalho afetivo em equipe, sendo sua 

construção um desafio coletivo dos trabalhadores. 

 

 

Estudo número 08 

Referência PINA, J.C. Acolhimento às crianças menores de cinco anos de 

idade em uma unidade de saúde da família: contribuição da 

estratégia atenção integrada às doenças prevalentes na infância. 

Dissertação (mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto/USP. São Paulo: 2007. 136p. 

Objetivo(s) Descrever e apreender as contribuições da estratégia atenção integrada 

às doenças prevalentes na infância (AIDPI) para o acolhimento 

realizado por profissionais de enfermagem às crianças menores de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinco anos de idade em uma unidade de saúde da família (USF). 

Resultado/Discussão Os profissionais de enfermagem demonstraram atitude de escuta 

comprometida e preocupação com a continuidade do processo de 

trabalho na equipe. Forneceram orientações claras ao cuidador, embora 

algumas estratégias de comunicação tenham sido pouco utilizadas. 

Revelou-se uma maior atuação da enfermagem na avaliação da 

criança. 

Conclusão/Recomendação Apontou-se a necessidade da incorporação da Educação Permanente na 

filosofia de trabalho da unidade, como forma de contribuir para o 

aprimoramento e continuidade desse acolhimento, no processo de 

trabalho cotidiano e com a saída e inclusão de membros na equipe. 

 

 

Para Morita et al (2003), a humanização resgata o respeito à vida humana, nas 

dimensões sociais, éticas, educacionais e psíquicas, não fragmentando a pessoa humana. 

Mezomo (2001) estabelece uma comparação quando diz que a humanização é tão 

importante quanto o tratamento que o usuário recebe. Ele parte da premissa de que o 

resgate dos valores humanos, por meio de atitudes de generosidade, de solidariedade e de 

empatia, favorece significativamente a recuperação do usuário, uma vez que resgata a sua 

cidadania. Logo, o acolhimento, entendido como processo relacional, aproxima 

profissionais de saúde e usuários, à medida que possibilita a construção de uma relação de 

interação, troca e diálogo. Permitindo o fortalecimento do vínculo e a autonomia do 

usuário, enquanto sujeito protagonista no seu processo de saúde-doença. 

Nessa perspectiva, o acolhimento assume então um papel fundamental para a 

humanização de práticas de cuidar em saúde por permitir que seja ofertado um cuidado 

individualizado, cujo fim é preservar a integralidade da pessoa humana. Fortes et al (2003, 

p. 73) destacam que, ao acolher o usuário, o profissional deve observá-lo “em suas 

necessidades específicas, com sua história de vida, seus valores, crenças e costumes.” 

 

Estudo número 09 

Referência RODRIGUES, M.P; et al. A representação social do cuidado no programa 

de saúde da família na cidade de Natal.Ciência e Saúde 

Coletiva,n.1,v.13,p.71-82, 2008. 

Objetivo(s) Apreender os elementos representacionais centrais e periféricos do 

cuidado em saúde construídos pelas equipes do Programa Saúde da 

Família (PSF) em Natal (RN). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado/Discussão O núcleo central da representação é composto por atenção/amor e 

acolhimento, revelando diferentes entendimentos e mostrando também 

que o conhecimento construído está amparado por uma visão aproximada 

do cuidado, embora valores tradicionais e conotações banalizadas sejam 

mantidos, dificultando a implementação de intervenções mais efetivas 

do cuidado no PSF. 

 

Conclusão/Recomendação A composição do núcleo central indica que qualquer capacitação que 

pretenda modificar atitudes – portanto, a ação cotidiana desses 

profissionais - deve priorizar o debate sobre a ressignificação dos 

elementos atenção/ 

amor e acolhimento e considerar o conjunto de elaborações mentais, 

emoções, práticas e explicações oriundas do cotidiano que se introduzem 

na constituição da representação social em foco, influenciando as escolhas 

e estratégias utilizadas pelos profissionais na produção do cuidado. 

 

 

 

Rodrigues, Lima e Roncalli (2008), ao abordarem o cuidado, retratam que o núcleo 

central da representação social do cuidado é composto por atenção/amor e acolhimento, 

revelando diferentes entendimentos e mostrando também que o conhecimento construído 

está amparado por uma visão aproximada do cuidado, embora valores tradicionais e 

conotações banalizadas sejam mantidos, dificultando a implementação de intervenções 

mais efetivas do cuidado no PSF. Os referidos autores recomendam que qualquer 

capacitação que pretenda modificar atitudes – portanto, a ação cotidiana desses 

profissionais - deve priorizar o debate sobre a ressignificação dos elementos atenção/amor 

e acolhimento e considerar o conjunto de elaborações mentais, emoções, práticas e 

explicações oriundas do cotidiano que se introduzem na constituição da representação 

social em foco, influenciando as escolhas e estratégias utilizadas pelos profissionais na 

produção do cuidado. 

De acordo com as considerações feitas sobre o cuidado no E 02, entende-se que 

este deve ser sentido, vivido e, para tanto, faz-se necessário que ele seja incorporado às 

práticas diárias dos profissionais de saúde. O cuidado humano baseia-se no respeito à 

dignidade, na sensibilidade e na ajuda. Assim, deveria constituir-se em um imperativo 

moral, da atitude ética, em que seres humanos se respeitam mutuamente. Nesse cuidado 

existe um compromisso, uma responsabilidade em estar no mundo (WALDOW, 2001). 

Essa compreensão de cuidado comunga com o que o acolhimento propõe, 

visto que este aumenta a percepção das necessidades dos usuários, impactando na atitude 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos profissionais e na sua sensibilidade em relação ao modo de ver o outro. Como 

resultado, há uma melhor qualificação do trabalho e da assistência prestada ao usuário, 

implicando na humanização. 

Seguindo a lógica da produção do cuidado humanizado, Pina (2007)- E 10- ao 

pesquisar a prática do acolhimento de enfermeiras ao assistirem crianças menores de cinco 

anos, traz em seus resultados que os profissionais de enfermagem demonstraram atitude de 

escuta comprometida e preocupação com a continuidade do processo de trabalho da 

equipe. Isso foi possível graças ao diálogo estabelecido por meio de orientações claras aos 

cuidadores das crianças. 

Desse modo, o acolhimento poderia ser experienciado como uma atividade da 

equipe multiprofissional e não somente de auxiliares ou enfermeiros, em que todos possam 

contribuir para ampliar o acesso e a resolutividade do serviço. Para isso, é imprescindível 

que todos os membros da equipe entendam o acolhimento não como uma triagem, mas 

como um instrumento potente para transformar técnica em cuidado humanizado. Ramos e 

lima (2003), em seu estudo sobre acolhimento, valorizam a compreensão e a comunicação, 

aliadas ao desempenho clínico, para atender as demandas dos usuários, promovendo 

relações de confiança. 

Por outro lado, Bolela (2008)- E 05- contribui ao relatar que, no âmbito hospitalar, 

algumas situações que consideram o paciente em sua integralidade e singularidade nem 

sempre são compreendidas e valorizadas pela equipe de saúde, estando presente a 

dicotomia entre fazer técnico/humanização, como pólos distintos e difíceis de serem 

conciliados no ato complexo de cuidar. Fato que traz à tona a necessidade de repensar o 

cuidado produzido e instituído nesse ambiente, utilizando para este fim a estratégia do 

acolhimento. Esse estudo destaca também que o preparo da equipe para o cuidado 

humanizado foi pouco enfatizado, contudo sugeri repensar o processo formativo desses 

profissionais, na perspectiva de sensibilizá-los. Nesse cenário, o acolhimento seria a 

estratégia utilizada para a reflexão e recriação cotidiana do cuidar, no sentido de promover 

a construção de novos modos de conceber e agir no que se refere à humanização do 

cuidado. 

Estudo número 05 

Referência BOLELA, F. A humanização em terapia intensiva na perspectiva da 

equipe de saúde. Dissertação(mestrado).Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto/USP.São Paulo:2008. 126p. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo(s) Apreender o que significa, para os profissionais da equipe de saúde que 

atuam na terapia intensiva, a humanização do cuidado, ou seja, 

compreender sua percepção e experiências acerca do que seja para cada um 

no contexto do Centro de Terapia Intensiva. 

Resultado/Discussão Algumas situações que consideram o paciente em sua integralidade e 

singularidade no CTI nem sempre são compreendidas e valorizadas pela 

equipe, havendo dificuldade em reconhecer as diferenças entre as 

necessidades das pessoas internadas. Ainda se faz significativamente 

presente a dicotomia entre fazer técnico/humanização, como pólos distintos 

e difíceis de serem conciliados no ato complexo de cuidar. 

Conclusão/Recomendação O preparo da equipe para o cuidado humanizado foi pouco enfatizado, mas 

mostra-se com limites, sendo o processo formativo, tanto na formação 

inicial como continuada, uma estratégia significativa para a reflexão e 

recriação cotidiana do cuidar. Nesse contexto, algumas sugestões são feitas 

para o cenário em foco, no sentido de promover a reflexão e a construção 

de novos  modos de conceber e agir no que se refere à humanização na 

terapia intensiva. 

 

 

O acolhimento intervém sobre o mundo das necessidades dos usuários, 

buscando compreender as ações e serviços de saúde de que um usuário necessita. Em sua 

dinâmica, o acolhimento questiona fortemente toda a rede de serviço, visto que se ocupa do 

cuidado e da resolutividade, apontando a necessidade da integralidade da atenção à saúde 

(PANIZZI ; FRANCO, 2004). 

Nessa perspectiva, Manfroi (2007) – E 04 - acrescenta que a temática ganha 

relevância a partir da constatação de que as práticas dos profissionais e das equipes de 

saúde, a organização da rede de serviços e as políticas governamentais da área, nem 

sempre têm atendido essas prerrogativas, constituindo nós críticos a serem desatados. 

Propõe a construção de uma linha de cuidado centrada no acolhimento, orientação e 

encaminhamento do usuário por uma rede cuidadora, em uma malha de cuidados 

progressivos em saúde, potencialmente resolutivos e geradores de projetos de afirmação da 

vida. Este constitui-se, atualmente, no desafio, ou seja, no fio da meada a ser desatado 

pelos atores implicados com o ideário do SUS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo número 04 

Referência MANFROI, E.M. Cartografia da reinvenção de uma rede de 

acolhimento, cuidado e integralidade em saúde. Dissertação (mestrado). 

Universidade do Vale dos Sinos.Caxias do Sul,2007. 120p 

Objetivo(s) Relatar as transformações nas práticas de acolhimento, cuidado e 

referência dos usuários de um ambulatório de saúde mental para crianças e 

adolescentes em Caxias do Sul. 

Resultado/Discussão A temática ganha relevância a partir da constatação de que as práticas dos 

profissionais e das equipes de saúde, a organização da rede de serviços e 

as políticas governamentais da área, nem sempre têm atendido essas 

prerrogativas, constituindo nós críticos a serem desatados. 

Conclusão/Recomendação A construção de uma linha de cuidado centrada no acolhimento, 

orientação e encaminhamento do usuário por uma rede cuidadora, em uma 

malha de cuidados progressivos em saúde, potencialmente resolutivos e 

geradores de projetos de afirmação da vida, constitui-se, atualmente, no 

desafio, ou seja, no fio da meada a ser desatado pelos atores implicados 

com o ideário do SUS. 

 

 

Coimbra (2003)- E03- ao abordar a implementação do acolhimento em um Centro 

de Atenção Psicossial (CAPS), constata que o acolhimento apresentou-se como um 

organizador do trabalho dentro do CAPS e um impulso para a mudança do modelo 

assistencial centrado na doença, para outro centrado no homem, na sua subjetividade. 

Verifica-se também, que a relação entre o profissional e o usuário pode ser humanizada e 

formadora de vínculo, reconhecendo a escuta como instrumento importante do 

acolhimento.  

Estudo número 03 

Referência COIMBRA,V.C.C.Acolhimento no centro de atenção 

psicossocial.Dissertação(mestrado).Escola de enfermagem de Ribeirão 

Preto/USP.São Paulo,2003.120p. 

Objetivo(s) Analisar o processo de acolhimento do usuário que busca atendimento 

em um Centro de Atenção Psicossial. 

Resultado/Discussão Foi constatado que o acolhimento apresentou-se como um organizador 

do trabalho dentro do CAPS e um impulso para a mudança do modelo 

assistencial centrado na doença, para outro centrado no homem, na 

subjetividade. Constatou-se também que a relação entre o profissional 

e o usuário pode ser humanizada e formadora de vínculo, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reconhecendo a escuta como instrumento importante do acolhimento. 

Conclusão/Recomendação Este estudo traz contribuição para a organização dos serviços de saúde 

mental, a partir do acolhimento, mediante o desenvolvimento de ações 

centradas no usuário, possibilitando um atendimento integral e 

resolutivo e propiciando uma assistência acolhedora, humanizada, que 

escute as necessidades dos sujeitos. 

 

Caçapava (2008) reforça que o acolhimento mostrou-se como um organizador dos 

processos de trabalho em saúde mental do serviço e como um dispositivo de conversa que 

promove redes de sustentação do trabalho afetivo em equipe, sendo sua construção um 

desafio coletivo dos trabalhadores. 

A partir dessa perspectiva, é possível refletir sobre questões importantes na 

configuração do trabalho em equipe permeado pelas trocas afetivas, em que a criação e a 

manipulação dos afetos desenham, também, o domínio da significação dos trabalhadores 

através do intercâmbio de conhecimentos (TEIXEIRA, 2003).  

Esse cenário configura uma grande potencialidade na construção do novo, visto que 

cruza ao mesmo tempo os saberes-fazeres de diversos profissionais, permeados por 

singularidades, em permanente processo de subjetivação, fato que gera impacto nas 

práticas cotidianas e no modo de se produzir saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria temática: Acolhimento como tecnologia leve 

 

Na dinâmica da evolução da sociedade, as mudanças das necessidades dos 

indivíduos, que surgem em consonância com os diferentes momentos históricos, aparecem 

como impulsionadoras para a criação de novas tecnologias, as quais no momento em que 

passam a existir impactam diretamente nos processos de trabalho das diferentes 

organizações sociais (ROSSI, 2003). 

As distintas possibilidades tecnológicas, bem como o desenvolvimento tecnológico, 

devem ser contempladas continuamente no cotidiano dos estabelecimentos de saúde, na 

perspectiva do alcance de resultados mais efetivos e resolutivos de suas ações, evitando a 

estagnação dos profissionais ou a prática de ações de saúde vazias de significado ou 

insuficientes para a satisfação dos usuários. 

Por meio do desenvolvimento tecnológico, é possível perceber que este acarreta 

uma transição natural quanto a sua utilização e inserção nos ambientes de trabalho e, nesse 

sentido, Merhy (2007) salienta que as transições tecnológicas têm imprimido alterações 

significativas nos processos de trabalho ao longo dos tempos, com representatividade 

também na área de saúde. Essas alterações são evidenciadas por meio de características do 

parcelamento do processo de trabalho, no perfil e na qualificação dos trabalhadores e nas 

variações do mercado de trabalho. 

Dentro desse contexto, Merhy (2007, p.49) classifica as tecnologias que compõem 

o trabalho em saúde como:  

Leves (como no caso das tecnologias de relações do tipo produção de 

vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de 

governar processos de trabalho), leve-duras (como no caso dos saberes 

bem estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, como 

a clínica médica, a clínica psicanalítica, e epidemiologia) e duras 

(como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, 

normas, estruturas organizacionais). 

 

Contudo, no presente trabalho, terá ênfase a tecnologia leve, visto que o objeto 

desta pesquisa envolve o acolhimento considerado território das tecnologias leves por ser 

permeado por encontros entre sujeitos. A utilização da tecnologia leve estabelece 

momentos de interseção entre profissionais de saúde e usuários concretizando, ou não, a 

real possibilidade de reconhecimento e satisfação das necessidades dos indivíduos. 

Nesse sentido, as tecnologias leves podem ser definidas como tecnologias das 

relações, permeadas de singularidade e subjetividades, em cujo cerne está a ética do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compromisso com a vida expressa em ato nas dimensões assistenciais do trabalho vivo em 

saúde, como a relação de acolhimento, a criação de vínculo, a produção da resolutividade e 

a criação de maiores graus de autonomia, no modo das pessoas andarem na vida (MERHY, 

2007). 

Nesse contexto, as tecnologias leves merecem destaque especial pelo fato de não 

serem dissociadas do trabalho vivo em ato e, especificamente por esse motivo, serem 

tecnologias potentes para a concretização e sustentação de um novo modelo de assistência 

que venha a contemplar um cuidado humanizado (ROSSI, 2003). 

Ao ressaltar o cuidado humanizado, é importante relacioná-lo às questões 

pertinentes ao acolhimento e ao vínculo enquanto tecnologias potentes para sua 

concretização. 

Os estudos abaixo representam esta categoria. 

 

Subcategoria: Gerenciamento do cuidado 

Categoria temática: acolhimento como tecnologia leve. 

Subcategoria: Gerenciamento do cuidado 

Acolhimento e transformações no processo de trabalho de enfermagem em unidades básicas de 

saúde de Campinas, São Paulo, Brasil. 

Tecnologias leves nos processos gerenciais do enfermeiro: contribuição para o cuidado humanizado. 

Construindo uma concepção de tecnologia de cuidado de enfermagem obstétrica: um estudo sócio-

poético. 

Tecnologias leves em saúde e sua relação com o cuidado de enfermagem hospitalar. 

Figura 02: Títulos das publicações de acordo com as subcategorias. 

 

Nesta subcategoria foram reunidos os estudos de 11 a 14 que trazem como foco a 

discussão acerca do gerenciamento do cuidado mediante a utilização de ações de 

acolhimento. 

Takemoto e Silva (2007)- E 12- baseiam suas análises na existência de dois modos 

diferentes de pensar e operacionalizar o acolhimento: como postura diante dos usuários e 

suas necessidades e como um dispositivo capaz de reorganizar o processo de trabalho. 

Além disso, analisa o acolhimento com base nas seguintes questões: organização do 

processo de trabalho, garantia de acesso, ampliação da demanda, transformações no 

trabalho de enfermagem, humanização e vínculo. De acordo com as autoras o acolhimento 

surgiu, predominantemente, como garantia de acesso à recepção das unidades e de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

humanização dela, tendo sido entendido enquanto uma postura diante das necessidades dos 

usuários em todos os momentos de seu encontro com o serviço em apenas uma unidade 

estudada. 

Estudo número 12 

Referência TAKEMOTO, M.L.S;SILVA,E.M. Acolhimento e transformações no 

processo de trabalho de enfermagem em unidades básicas de saúde de 

Campinas, São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

n.2v.23,fev,2007,p.331-340. 

Objetivo(s) Relatar as transformações no trabalho da enfermagem com a 

incorporação do acolhimento no processo de implementação do 

Projeto Paidéia de Saúde da Família na Secretaria Municipal de Saúde 

de Campinas, São Paulo, Brasil, a partir de 2001. 

 

Resultado/Discussão Os Resultados baseiam-se na existência de dois modos diferentes de 

pensar e operacionalizar o acolhimento: como postura diante dos 

usuários e suas necessidades e como um dispositivo capaz de 

reorganizar o processo de trabalho. Além disso, analisa o acolhimento 

com base nas seguintes questões: organização do processo de trabalho, 

garantia de acesso, ampliação da demanda, transformações no trabalho 

de enfermagem, humanização e vínculo. 
Conclusão/Recomendação O acolhimento apareceu, predominantemente, como garantia de acesso 

à recepção das unidades e de humanização dela, tendo sido entendido 

enquanto uma postura diante das necessidades dos usuários em todos 

os momentos de seu encontro com o serviço em apenas uma unidade 

estudada. 

 

 

 

No referido estudo, o acolhimento é entendido majoritariamente como um serviço 

e, como tal, tem sido representado pela ampliação do acesso, expressa pela disponibilidade 

em atender, de alguma forma, a todos os usuários que procuram o serviço. Com isso, há 

também um aumento da demanda de trabalho e a necessidade de alternativas de 

encaminhamento para essa demanda, resultando, consequentemente, em aumento do 

trabalho na unidade, no mínimo, do ponto de vista do número de atendimentos. 

A incorporação do acolhimento à dinâmica dos serviços de saúde trouxe 

transformações ao processo de trabalho de enfermagem, consequência do aumento da 

demanda, mas não apenas disso. Ainda que o acolhimento permaneça sendo entendido 

predominantemente como um dispositivo, mesmo que funcione em uma lógica médico- 

centrada, operando com pouca resolubilidade e baixa autonomia da enfermagem, não há 

como negar que rearranjou a prática de enfermagem nas unidades, uma vez que permitiu a 

resignificação do trabalho dos profissionais da àrea. De alguma forma, o trabalho da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfermagem torna-se mais qualificado, passa a integrar mais efetivamente o trabalho em 

equipe, a prática deixade ser restrita apenas ao atendimento individual,fragmentado, e 

passa a enxergar mais nitidamente o produto do seu trabalho. E, por esse motivo, esses 

trabalhadores sentem-se e são mais reconhecidos e valorizados (pela equipe e pelos 

usuários). O profissional desaliena-se em alguma medida e, juntamente com o usuário-

cidadão, atua como sujeito responsável pela interação entre ambos (TAKEMOTO; SILVA, 

2007). 

As mudanças apontadas pelo E12 indicam que o acolhimento, do modo como se 

estruturou na unidade, contribuiu para “humanizar” as ações de recepção dos usuários e 

suas demandas no serviço. A garantia do acesso e a abertura de um canal de diálogo, com 

base no acolhimento, são identificadas pela equipe como responsáveis pelo 

estabelecimento de uma relação mais respeitosa com os usuários, de reconhecimento das 

demandas, das necessidades e do sofrimento das pessoas que recorrem ao serviço de saúde 

como instituição socialmente reconhecida como responsável pela solução dessas questões. 

Contudo, para humanizar a relação profissional de saúde e usuário não basta 

limitar-se à escuta e ao respeito. É preciso transpor essa compreensão afetuosa e construir 

um processo de gestão pautado na autogestão, na responsabilização e na autonomia do 

profissional para com seu objeto de trabalho: o cuidado, a vida e o sofrimento das pessoas 

e da coletividade (FRANCO; MERHY, 2007). Nesse contexto, de transformações para a 

enfermagem, esta assumi a gestão do cuidado que vem sendo produzido nos serviços de 

saúde. 

Rossi e Lima (2005) – E14- destacam que nos processos gerenciais do enfermeiro 

identificou-se a utilização de tecnologias leves, entre elas o acolhimento, assim como 

alguns fatores que o configuram, sendo possível afirmar que ao utilizar essa tecnologia o 

enfermeiro produz e promove a humanização do cuidado. 

Estudo número 14 

Referência ROSSI, F.R. Tecnologias leves nos processos gerenciais do 

enfermeiro:contribuição para o cuidado humanizado. Dissertação 

(mestrado). Escola de Enfermagem-UFRS: Porto Alegre,2003. 120p. 

Objetivo(s) Identificar a utilização das tecnologias leves nos processos gerenciais 

do enfermeiro e sua interferência na produção do cuidado. 

Resultado/Discussão A análise dos dados permitiu identificar o acolhimento e o vínculo 

como tecnologias leves presentes no universo gerencial do enfermeiro. 

No entanto, foram observadas também situações de não acolhimento e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ausência de vínculo. Esse fato imprime características dinâmicas, de 

irregularidade e contraditoriedade nos processos de trabalho em saúde, 

assim como no cuidado como resultado esperado desses processos. 

Conclusão/Recomendação Concluiu-se que o enfermeiro produz e promove o cuidado 

humanizado ao utilizar as tecnologias leves. São propostas 

intervenções direcionadas a possibilitar reflexões pertinentes aos 

processos de trabalho, com o objetivo de subsidiar os processos 

gerenciais do enfermeiro com elementos úteis à humanização do 

cuidado. 

 

 

O enfermeiro, ao possibilitar abertura de espaços a uma prática diferenciada no 

sentido de envolver e centralizar o usuário nos processos do seu cuidado, estaria rompendo  

gradativamente, nas instâncias possíveis do seu micro espaço de trabalho, com o domínio 

existente nos contextos hospitalares e contribuindo para a construção de uma assistência 

mais humanizada. 

A fim de atender essas prerrogativas na produção do cuidado humanizados, o 

enfermeiro pode inserir-se nos processos de trabalho, ocupando todos os espaços que lhe 

dizem respeito, quer seja junto ao usuário ou às equipes de saúde, de maneira consciente e 

direcionada às necessidades específicas dos sujeitos em busca da humanização, ou seja, de 

relações dialógicas que proporcionem o desenvolvimento de cada pessoa, nas quais a 

individualidade, as crenças, as características pessoais, a linguagem, entre outras coisas, 

sejam respeitadas (MERHY,2007). 

Rossi (2003) faz uma ressalva ao abordar o uso das tecnologias leves no 

gerenciamento do cuidado pelo enfermeiro ao identificar que o acolhimento e o vínculo 

como tecnologias leves estão presentes no universo gerencial do enfermeiro. No entanto, 

foram observadas também situações de não acolhimento e ausência de vínculo. Esse fato 

imprime características dinâmicas, de irregularidade e contraditoriedade nos processos de 

trabalho em saúde, assim como no cuidado como resultado esperado desses processos. 

Nesse sentido, é imprescindível levar em consideração que, além da busca pela 

resolutividade, faz-se necessária a inclusão do usuário no seu processo terapêutico, sendo 

esta considerada uma habilidade importante ao enfermeiro nos processos de gerenciamento 

de cuidado. Essa inclusão é fundamental para que o usuário não se sinta desacolhido e 

passe a contribuir eficazmente na construção de um cuidado mais humano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferri (2007) corrobora com esse pensamento ao explanar em seus resultados a 

insatisfação dos usuários quanto à demora por atendimento, seja este de enfermagem, 

médico ou odontológico. Esse fato deve-se em parte ao desconhecimento dos mesmos 

acerca de qual a proposta que o acolhimento traz, enquanto elemento estruturante das 

práticas de cuidar e, também, pode estar relacionado ao modo como este vem sendo 

executado pelos profissionais dos serviços de saúde. 

Logo, para conquistar a confiança e fortalecer o vínculo entre profissionais de 

saúde e usuários,é preciso envolvê-los nos processos decisórios das ações de saúde, 

deixando-os cientes do que se deseja alcançar quando se utilizam as tecnologias leves. 

A ênfase e a importância que deve ser dada ao cuidado nos espaços dedicados à 

saúde é expressa por Merhy (2007, p.117) ao citar que “no campo da saúde o objeto não é 

a cura, ou a promoção e proteção da saúde, mas a produção do cuidado, por meio do qual 

se crê que se poderá atingir a cura e a saúde, que são de fato os objetivos a que se quer 

chegar”. 

No estudo 11, Torres, Santos e Vargens (2008) destacam, em seus resultados, duas 

categorias: O Cuidado de Enfermagem Obstétrica como Fonte de Expansão e O Cuidado 

de Enfermagem Obstétrica como Fonte de Retração, que revelaram uma concepção de 

tecnologia de cuidado de enfermagem obstétrica como relacional. Desde o acolhimento e 

estabelecimento de vínculo, as enfermeiras obstétricas, em uma perspectiva sujeito-sujeito, 

constroem o cuidado com as mulheres em uma abordagem integral. Infere-se desses 

resultados que as tecnologias concebidas são saber estruturado, cuja aplicação tem 

intencionalidade e justificativa e, por isso, caracterizam-se como uma inovação 

tecnológica. 

Estudo número 11 

Referência TORRES,J.A; SANTOS,I; VARGENS, O.M.C. Construindo uma 

concepção de tecnologia de cuidado de enfermagem obstétrica: estudo 

sócio-poético. Rev. Texto e Contexto Enferm. Florianopólis, 

n.4,v.17,2008, p.656-664. 

Objetivo(s) Analisar concepções de cuidado de enfermagem obstétrica. 

Resultado/Discussão 
 

 

 

 

 

 

Destacam-se , nos resultados, duas categorias : O Cuidado de Enfermagem  

Obstétrica como Fonte de Expansão e O Cuidado de Enfermagem 

Obstétrica como Fonte de Retração, que revelaram uma concepção de 

tecnologia de cuidado de enfermagem obstétrica como relacional. Desde o 

acolhimento e estabelecimento de vínculo, as enfermeiras obstétricas, em 

uma  perspectiva sujeito-sujeito, constroem o cuidado com as mulheres 

em uma abordagem integral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão/Recomendação Conclui-se que as tecnologias concebidas são saber estruturado, cuja 

aplicação tem intencionalidade e justificativa e, por isso, caracterizam-se 

como uma inovação tecnológica. 

 

 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Silva, Alvim e Figueiredo (2008)-E13- 

ressaltam, a partir do discurso de suas participantes, que concepções sobre tecnologias 

leves revelaram o que teoristas de enfermagem referem como atributos da relação humana 

no cuidado. Para que a enfermeira desenvolva um cuidado de enfermagem eficiente, 

autêntico e de qualidade, é necessário considerar em suas ações aspectos essenciais à 

relação humano-humano, como: a conversa, o saber ouvir, o toque, o compartilhamento de 

ideias, a demonstração de preocupação e a expressão de afeto, atenção aos desejos e 

reivindicações, e, ainda, outros aspectos que são valorizados na visão holística do cuidado. 

Estudo número 13 

Referência SILVA, D.C.; ALVIM,N. A. T.; FIGUEIREDO,P.A. Tecnologias 

leves em saúde e sua relação com o cuidado de enfermagem 

hospitalar.  Rev. Enferm. Esc. Anna Nery, v.2,n.12, p.291-298, 

jun,2008. 

Objetivo(s) Caracterizar as tecnologias consideradas leves no hospital, na ótica 

de enfermeiras, e analisar as concepções de enfermeiras sobre o 

uso dessas tecnologias no cuidado de enfermagem. 

 

Resultado/Discussão Do discurso das enfermeiras emergiram tecnologias fundamentadas 

em suas experiências de cuidado. Suas concepções sobre 

tecnologias leves revelaram o que teoristas de enfermagem referem 

como atributos da relação humana no cuidado. 

 

Conclusão/Recomendação Para que a enfermeira desenvolva um cuidado de enfermagem 

eficiente, autêntico e de qualidade, é necessário considerar em suas 

ações aspectos essenciais à relação humano-humano, como: a 

conversa, o saber ouvir, o toque, o compartilhamento de ideias, a 

demonstração de preocupação e a expressão de afeto, atenção aos 

desejos e reivindicações, e, ainda, outros aspectos que são 

valorizados na visão holística do cuidado. 

 

 

 

Após essas considerações, é pertinente refletir acerca do diferencial que irá 

demarcar o gerenciamento feito pelos enfermeiros como sendo verdadeiramente 

gerenciamento do cuidado. Essa será a postura que irão assumir diante do modo como 

desenvolve seu trabalho. Ou seja, é importante levar em conta como esses profissionais se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

envolvem em suas atividades, que saberes utilizam e, principalmente, a quem ou ao que 

respondem quando os utilizam (ROSSI, 2003). 

Realizar gerenciamento do cuidado implica em tê-lo como foco das ações 

desenvolvidas no cotidiano dos serviços de saúde e, também, em utilizar as tecnologias 

leve-duras (saberes administrativos) para sua concretização. Dessa forma, o enfermeiro 

gerencia o cuidado quando o planeja, quando o delega ou o faz, quando prevê ou provê 

recursos, capacita sua equipe, educa o usuário, interage com outros profissionais, ocupa 

espaços de articulação e negociação em nome de melhorias do cuidado (ROSSI; LIMA, 

2005). 

Ao gerenciar o cuidado, o profissional de saúde, particularmente o enfermeiro, 

precisa desenvolver sua sensibilidade para enxergar o outro além da queixa física que este 

manifesta, tornando-se um ser relacional com tato para transpor as dificuldades impostas 

pela cultura hegemônica de produção de procedimentos e trilhar o caminho da construção 

do acolhimento, vínculo e responsabilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria temática: acolhimento e acesso 

Acesso e acolhimento são elementos constituintes e essenciais do atendimento de 

saúde. Um leva ao outro, à medida que o profissional acolhe o usuário que busca o serviço, 

respeitando sua singularidade e a pluralidade de significados do meio onde está inserido. 

Dessa forma, concretiza-se a ampliação do acesso às ações de saúde, o que significa dizer 

que todos merecem e devem ser atendidos. Contudo, é válido ressaltar que ampliação do 

acesso através do acolhimento constitui-se em grande desafio a ser enfrentado no dia a dia 

dos serviços de saúde. Esse fato envolve inúmeras questões que vão desde a inadequação 

física das instituições públicas, até a pouca sensibilidade dos profissionais e gestores em 

lidar com aspectos tão subjetivos. 

Matumoto (2003) refere-se ao acesso aos serviços de saúde como uma etapa a ser 

vencida pelo usuário que busca a satisfação de uma necessidade de saúde. A partir das 

relações que se estabelecem no atendimento, surge o acolhimento mediante a utilização 

dos recursos disponíveis para a solução dos problemas dos usuários. 

Nesse entendimento, o acolhimento aparece como resultante das relações no 

processo de atendimento, que ocorre após ultrapassada a etapa do acesso. Nesse encontro 

entre profissional e usuário, dá-se uma negociação almejando a identificação de suas 

necessidades, a produção de vínculo e o estímulo à autonomia do usuário (SCHIMITH, 

2002). 

Fica evidente que o acolhimento transpõe a visão romântica do bom atendimento, 

assim como de assegurar acesso universal a todos que procuram atendimento. Isso 

significa dizer que acolhimento é mais do que uma triagem, a partir de uma escuta clínica. 

Para ser resolutivo é necessário que saia do imaginário e passe a integrar a prática, o fazer 

em saúde dos diversos profissionais que compõem a equipe multiprofissional. É a partir do 

coletivo que as ações de cuidado precisam ser pensadas para que todos possam desfrutar 

dos frutos advindos da construção do novo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subcategoria: Percepção de profissionais e usuários 

 

Categoria temática: Acolhimento e Acesso 

Subcategorias 

Percepção de profissionais Percepção de usuários 

Pronto atendimento: a percepção da equipe de 

enfermagem quanto ao seu trabalho no setor de 

recepção. 

As tecnologias leves como geradoras de satisfação em 

usuários de uma unidade de saúde da família. 

Acolhimento no cotidiano dos profissionais das 

unidades de saúde da família em Londrina, PR. 

Doença não marca hora, não marca dia: acolhimento e 

resolutividade em uma equipe de saúde da família. 

Acolhimento no programa saúde da família: um 

caminho para a humanização da atenção à 

saúde. 

Acolhimento: concepção dos auxiliares de enfermagem e 

percepção de usuários em uma unidade de saúde da 

família. 

Acolhimento: qualidade de vida em saúde 

pública. 

Acolhimento à clientela: estudo em unidades básicas de 

saúde no município de Ribeirão Preto. 

A comunicação no contexto do acolhimento. Acesso e acolhimento em unidades de saúde na visão dos 

usuários. 

Acesso e acolhimento aos usuários em unidade 

de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 

Brasil. 

Acesso e acolhimento na atenção básica: uma análise da 

percepção dos usuários e profissionais de saúde. 

Acolhimento como estratégia de humanização 

do cuidar de enfermagem do PSF: discurso de 

enfermeiras. 

 

Encontros e desencontros entre trabalhadores e 

usuários na saúde em transformação: um ensaio 

cartográfico do acolhimento. 

 

Figura 03: Títulos das publicações de acordo com as subcategorias. 

 

Esta subcategoria envolve os estudos de 15 a 28 que discorrem sobre a percepção 

de usuários e profissionais acerca do acolhimento e acesso. Os resultados estão 

apresentados em duas categorias: percepção de profissionais e percepção de usuários. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo número 15 

Referência PINTO,I.C.; ODOLPHO, F.; OLIVEIRA, M.M. Pronto atendimento: a 

percepção da equipe de enfermagem quanto ao seu trabalho no setor de 

recepção. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre,v.1,n.25, p.81-

88,abr,2004. 

 

Objetivo(s) O presente estudo objetivou caracterizar a equipe de enfermagem, 

conhecer e analisar a percepção acerca do processo de trabalho 

desenvolvido na recepção/acolhimento do pronto atendimento do Centro 

de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo. 

 

Resultado/Discussão Os resultados estão dispostos em dois grandes grupos: a percepção quanto 

ao acolhimento e a percepção 

do acolhimento no processo de trabalho. O trabalho de enfermagem no 

pronto atendimento apresentou 

potencialidades, utilizando o acolhimento para reverter o modelo 

assistencial. 

 

Conclusão/Recomendação A enfermagem, através de seu trabalho, precisa acolher as pessoas que 

sofrem, entendendo que o processo saúde-doença é um contínuo e, na 

organização das ações de saúde, pensar saúde e doença como um todo, ou 

seja, com suas determinações sociais. 

 

 

 

Ao investigar a compreensão de profissionais de saúde acerca do acolhimento 

Pinto, Odolpho e Oliveira (2004)-E 15- identificaram falhas na compreensão do 

acolhimento e na percepção deste no processo de trabalho, contudo, admite avanços no 

potencial resolutivo da enfermagem, achado que contribui para a inversão da lógica de 

atendimento, visto que favorece a valorização do saber e do fazer dessa categoria 

profissional. As autoras ressaltam que é impossível transformar as ações de saúde se não 

considerarmos os condicionantes sociais do processo saúde-doença. 

Nessa perspectiva, o acolhimento deve incorporar tais condicionantes, podendo ser 

definido como:  

[...] um processo no qual os trabalhadores de saúde e a organização 

tomam para si a responsabilidade de intervir em uma dada realidade, 

presente em seu território de atuação. Com a identificação das 

principais necessidades sociais de saúde, busca-se a promoção da 

saúde através de uma relação humanizadora e acolhedora tanto a nível 

individual, quanto a nível coletivo. Através de ações de 

governabilidade da equipe de saúde, da organização do setor saúde e 

de ações intersetoriais e interinstitucionais, objetiva-se a autonomia do 

usuário (ORTIZ et al.,2004, p.8). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse conceito permite vislumbrar o acolhimento sob a ótica da reconstituição dos 

serviços e ações de saúde mediante a articulação com outros atores institucionais e sociais, 

sendo exercido a partir de pressupostos básicos: equipe acolhedora, território, 

reorganização do trabalho em ralação à capacidade instalada, atendimento continuado e 

atendimento de casos agudos. 

A equipe acolhedora é responsável pela escuta dos usuários. De acordo com Nery 

(2006)- E16- a escuta foi considerada um elemento importante na acolhida, mas não ocorre 

de forma plena. A promoção da autonomia do usuário encontra-se relacionada à 

transmissão de informações, não se concretizando a perspectiva de ampliar a compreensão 

das pessoas sobre o processo de adoecer e seu autocuidado. A resolutividade depende do 

acolhimento e da responsabilização clínica e sanitária dos profissionais no 

desenvolvimento de ações envolvendo o coletivo da equipe de saúde da família e demais 

serviços de saúde. 

 

Estudo número 16 

Referência NERY, S.R. O acolhimento no cotidiano dos profissionais das unidades 

de saúde da família em Londrina, PR. Dissertação (mestrado). 

Universidade Estadual de Londrina- Paraná: Londrina, 2006. 135p. 

Objetivo(s) Analisar o acolhimento no cotidiano do trabalho de profissionais que atuam 

em três unidades de saúde da família no município de Londrina, Paraná. 

 

Resultado/Discussão A escuta foi considerada um elemento importante na acolhida, mas não 

ocorre de forma plena. A promoção da autonomia do usuário encontra-se 

relacionada à transmissão de informações, não se concretizando a 

perspectiva de ampliar a compreensão das pessoas sobre o processo de 

adoecer e seu autocuidado. A resolutividade depende do acolhimento e da  

responsabilização clínica e sanitária dos profissionais no desenvolvimento 

de ações envolvendo o coletivo da equipe de saúde da família e demais 

serviços de saúde. 

 

Conclusão/Recomendação O acolhimento constitui um importante elemento no atendimento às 

necessidades de saúde das pessoas, mas na realidade analisada ainda não 

ocorre de forma plena, tendo como referência o modelo de atenção voltado 

à integralidade das ações em saúde 

 

O desenvolvido no E16 demonstra de forma clara que os profissionais envolvidos 

têm dificuldade em executar a escuta das necessidades dos usuários. Isso pode estar 

relacionado a maneira como esses profissionais, percebem o acolhimento. No estudo 17, 

isso fica muito fácil de ser visualizado, os resultados demonstram que a cultura que os 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profissionais têm sobre o acolhimento está relacionada aos seguintes conceitos: “receber 

bem”, “ouvir o usuário”, “estar atento”, “compreender” e “solidarizar-se”. Contudo, apesar 

das limitações institucionais relatadas, esses profissionais vivenciam diariamente a prática 

do acolhimento da forma mais humana de sua concepção, extrapolando, para isso, até 

mesmo sua formação profissional, que, geralmente, habilita-os apenas para ações curativas 

(SILVEIRA, et al,2000).  

 

Estudo número 17 

Referência SILVEIRA, M.F.A et al. Acolhimento no programa saúde da família: 

um caminho para a humanização da atenção à saúde. Cogitare 

Enferm.,Curitiba ,v.9,n.1,p.71-78, jan/jun,2004. 

 

Objetivo(s) Identificar a concepção que os profissionais do PSF têm de 

acolhimento e descrever como estes profissionais praticam o 

acolhimento, identificando as condições favoráveis e desfavoráveis 

para a consolidação de uma cultura da humanização no PSF. 

 

Resultado/Discussão Os resultados demonstram que a cultura que os profissionais têm sobre 

o acolhimento está relacionada aos seguintes conceitos: “receber bem”, 

“ouvir o usuário”, “estar atento”, “compreender” e “solidarizar-se”. 

 

Conclusão/Recomendação Conclui-se que, apesar das limitações institucionais relatadas,  estes 

profissionais vivenciam diariamente a prática do acolhimento da forma 

mais humana de sua concepção, extrapolando, para isso, até mesmo 

sua formação profissional,que, geralmente, habilita-os apenas para 

ações curativas. 

 

 

 

Esse discurso aparece em outros estudos como é o caso do E18, no qual muitos 

profissionais possuem algum entendimento sobre o significado de acolhimento, uma vez 

que perpassaram em suas citações elementos que constituem as características e o 

significado de se fazer saúde, tais como vínculo, humanização e responsabilização 

(SANTOS; SUPERTI; MACEDO,2002). 

 

Estudo número 18 

Referência SANTOS,D.L.C.;SUPERTI,L; MACEDO, M.S. Acolhimento: 

qualidade de vida em saúde pública. Boletim da Saúde, v. 16, n. 2, 

2002 

 

Objetivo(s) Investigar a compreensão de trabalhadores de saúde de Porto Alegre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acerca do acolhimento. 

Resultado/Discussão Evidenciou-se, através de suas falas, que muitos deles possuem 

algum entendimento sobre o significado de acolhimento, uma vez 

que perpassaram em suas citações elementos que constituem as 

características e o significado de se fazer saúde. 

 

Conclusão/Recomendação Isso leva à conclusão de que também se deve escutar os trabalhadores 

da saúde. Como sujeito do processo de melhoria no sistema de saúde 

no Brasil, o trabalhador de saúde traz contribuições com suas 

sugestões para refletir e elaborar a construção de um serviço de saúde 

mais humano para todos os cidadãos. 

 

 

 

 No tocante à compreensão dos usuários e profissionais, Oliveira et al (2008)- E 19- 

identificaram, em seus resultados, que os usuários explicitaram sua expectativa de contar 

com profissionais qualificados para uma escuta acolhedora e resolutiva, e os trabalhadores 

apontaram como fundamental o nível de comprometimento profissional da equipe.  

Estudo número 19 

Referência OLIVEIRA, A. et al. A comunicação no contexto do acolhimento 

em unidades de saúde da família de São Carlos, SP. 

Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.12, n.27, 

p.749-762, out./dez., 2008. 

 

Objetivo(s) Compreender as percepções de trabalhadores e usuários de uma 

unidade de saúde da família sobre o papel da comunicação no 

contexto do acolhimento, e desenvolver ações educativas que 

permitissem reflexão e discussão sobre o tema. 

 

Resultado/Discussão Da análise emergiram cinco categorias: concepções de 

comunicação, criação do vínculo, escuta qualificada, 

comprometimento e espaços coletivos. Nas ações educativas 

realizadas, os usuários explicitaram sua expectativa de contar com 

profissionais qualificados para uma escuta acolhedora e resolutiva, 

e os trabalhadores apontaram como fundamental o nível de 

comprometimento profissional da equipe. 

 

Conclusão/Recomendação Foi proposto como um caminho para a otimização dos espaços 

existentes por meio da valorização de discussões sobre aspectos 

relacionais, tais como a comunicação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo número 20 

Referência FERRI, S.M.N. et al. As tecnologias leves como geradoras de 

satisfação em usuários de uma unidade de saúde da família. Interface 

- 

Comunic., Saúde, Educ. Educ., v.11, n.23, p.515-529, set/dez, 2007. 

 

Objetivo(s) Avaliar a qualidade da assistência prestada em um núcleo de saúde da 

família (NSF), enfocando a satisfação dos usuários, com base nas 

tecnologias leves, bem como analisar aspectos dessa assistência, 

produtores de satisfação e de insatisfação, no que diz respeito ao 

vínculo, à responsabilização, à resolubilidade, às expectativas, aos 

relacionamentos, ao conforto e acesso, e identificar recomendações 

para intervenções locais. 

 

Resultado/Discussão A análise revela a importância atribuída, pelos usuários do serviço, às 

tecnologias leves, mas também a necessidade de diminuir o tempo de 

espera para as consultas e os encaminhamentos e para obter o acesso a 

medicamentos e à atenção odontológica no próprio serviço, fatores que 

levam à grande insatisfação por parte dos usuários. 

 

Conclusão/Recomendação A circulação pelos caminhos da satisfação e insatisfação demonstra 

que, sem dúvida, ainda é preciso  muito investimento e, também, de 

incorporar a prática de avaliação do cotidiano, visando a instituir 

mudanças na perspectiva dos princípios norteadores da Atenção 

Primária à Saúde e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, 

tomando o usuário como o objeto central do processo de trabalho. 

 

 

 

Rosa (2006) –E21- demonstra que a soma de percentuais dos usuários que 

consideraram que o serviço sempre resolvia ou resolvia na maioria das vezes seus 

problemas atingiu 61,3% , ao passo que 6,5% disseram que o serviço nunca apresentava 

resolutividade. Entretanto, as trajetórias terapêuticas relatadas demonstraram dificuldades 

na obtenção de resolutividade, especialmente no primeiro nível de atenção. Sugere-se que 

as equipes de saúde criem espaços coletivos de discussão, em seus micro-espaços de 

trabalho, oportunizando momentos de reflexão acerca do modo de acolher e de buscar 

respostas aos usuários dos séricos públicos de saúde. 

 

Estudo número 21 

Referência ROSA, R.B.A doença não marca hora, não marca dia: acolhimento e 

resolutividade em uma equipe de saúde da família. Dissertação 

(mestrado). Escola de Enfermagem-UFRS: Porto Alegre,2006. 122p. 

Objetivo(s) Conhecer e analisar o acolhimento e a resolutividade da assistência de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uma equipe de saúde da família de Porto Alegre, a partir das trajetórias 

terapêuticas e da visão de seus usuários. 

Resultado/Discussão Os resultados demonstram que a soma de percentuais dos usuários que 

consideraram que o serviço sempre resolvia ou resolvia na maioria das 

vezes seus problemas atingiu 61,3%, ao passo que 6,5% disseram que o 

serviço nunca apresentava resolutividade. Entretanto, as trajetórias 

terapêuticas relatadas demonstraram dificuldades na obtenção de 

resolutividade, especialmente o primeiro nível de atenção. Além disso, o 

serviço não tem produzido melhorias na saúde dos usuários. 

Conclusão/Recomendação Evidenciou-se um descompasso entre as trajetórias terapêuticas e a visão 

dos usuários sobre o serviço. Sugere-se que as equipes de saúde criem 

espaços coletivos de discussão, em seus micro-espaços de trabalho, 

oportunizando momentos de reflexão acerca do modo de acolher e de 

buscar respostas aos usuários dos serviços públicos de saúde. 

 

Pinafo, Lima e Baduy (2008)- E 22- destacam que os auxiliares de enfermagem 

possuem postura de escuta e comprometimento com as ações de saúde de sua 

responsabilidade, ressaltando que o aumento da demanda traz sofrimento no trabalho, uma 

vez que esses sentem-se sobrecarregados. Segundo as falas dos participantes, a percepção 

dos usuários ainda é de valorização das atividades relacionadas à cura e centrada nas 

atividades do profissional médico.  

Estudo número 22 

Referência PINAFO,E.; LIMA, J.V.C.; BADUY,R.S. Acolhimento: concepção dos 

auxiliares de enfermagem e percepção de usuários em uma unidade de 

saúde da família. Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v.9, n.2, p.17-

25, jun.2008 

Objetivo(s) Analisar o acolhimento em uma Unidade de Saúde da Família abordando 

as concepções dos auxiliares de enfermagem sobre o acolhimento ofertado 

na unidade estudada, e a percepção dos usuários de como são acolhidos 

nesse serviço de saúde. 

 

Resultado/Discussão Os auxiliares de enfermagem possuem postura de escuta e 

comprometimento com as ações de saúde de sua responsabilidade, 

ressaltando que o aumento da demanda traz sofrimento no trabalho. As 

percepções dos usuários ainda são de valorização das atividades 

relacionadas à cura e centrada nas atividades do profissional médico,e 

também lutam para terem acesso a todas as redes de assistência à saúde. 

 

Conclusão/Recomendação Durante a observação e na realização do grupo focal, observou-se a 

necessidade de espaços de reflexão para os funcionários e usuários na 

unidade sobre a prática de saúde, para que possam compreender as 

subjetividades dos sujeitos (trabalhadores e usuários) transformando suas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concepções quanto à saúde, e à produção de saúde, potencializando suas 

capacidades de agir em busca da saúde e, em última instância, da vida. 

 

 

Em contra partida Camelo et al (2000)-E28- trazem  um aspecto a ser considerado 

para a reflexão em torno da operacionalização do acolhimento quando citam que nem 

sempre as relações são personalizadas,uma vez que cliente e auxiliar não se envolvem na 

relação, há maior preocupação com as habilidades técnicas que com o acolhimento. 

Ressaltam, também, a existência de posturas diversas no comunicar-se. E propõe que o 

acolhimento ainda deve ser incorporado aos procedimentos das unidades, ao mesmo tempo 

que deve transcender o caráter rotineiro do cotidiano. 

Estudo número 23 

Referência CAMELO, S.H.H.; ANGERAMI, E.L.S.; SILVA, E.M.; 

MISHIMA, S.M. Acolhimento à clientela: estudo em unidades 

básicas de saúde no município de Ribeirão Preto. Rev.latino-

am.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 8, n. 4, p. 30-37, agosto, 2000. 

 

Objetivo(s) Observar e analisar o relacionamento que se estabelece entre os 

auxiliares de enfermagem e a clientela em Unidades Básicas de 

Saúde, enfocando o acolhimento. 

 

Resultado/Discussão Quatro casos típicos são apresentados, mostrando que nem sempre 

as relações são personalizadas, em que cliente e auxiliar não se 

envolvem na relação. Há maior preocupação com as habilidades 

técnicas que com o acolhimento. Na mesma unidade, há posturas 

diversas no comunicar-se. 

 

Conclusão/Recomendação O acolhimento ainda deve ser incorporado aos procedimentos das 

unidades, ao mesmo tempo que deve transcender o caráter rotineiro 

do cotidiano. 

 

 

 

No que diz respeito ao acesso, Ramos e Lima (2003)- E 24- identificaram em seus 

resultados facilidades e dificuldades de acesso geográfico, econômico e funcional. A 

organização do serviço e a competência profissional determinaram facilidades com relação 

ao acolhimento, levando à satisfação dos usuários. Má recepção e desempenho profissional 

insatisfatório foram dificuldades identificadas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo número 24 

Referência RAMOS,D.D.; LIMA, M.A.D.S.Acesso e acolhimento aos usuários em 

uma unidade de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro,v.1,n.19,p.27-34,jan-fev, 2003. 

 

Objetivo(s) Abordar a visão dos usuários sobre fatores que influenciam a qualidade 

do atendimento em uma unidade de saúde de Porto Alegre, relativos a 

acesso e a acolhimento. 

Resultado/Discussão Os resultados mostram facilidades e dificuldades de acesso geográfico, 

econômico e funcional. A organização do serviço e a competência 

profissional determinaram facilidades com relação ao acolhimento, 

levando à satisfação dos usuários. Má recepção e desempenho 

profissional insatisfatório foram dificuldades identificadas. 

 

Conclusão/Recomendação Concluiu-se pela necessidade de aumento de profissionais, capacitação 

para o acolhimento, implantação de modalidade complementar de 

atendimento odontológico, antecipação da abertura do prédio para 

marcação de consultas e priorização de atendimento aos moradores da 

área de atuação. 

 

 

 

Em sua pesquisa, Ramos e Lima (2003) apresentaram três formas de acesso: o 

acesso geográfico, caracterizado como forma de deslocamento, tempo de deslocamento e 

distância entre a residência do usuário e o serviço de saúde. A forma de deslocamento pode 

facilitar ou dificultar o acesso ao serviço, contudo a maioria dos usuários não verbalizaram 

esse tipo de dificuldade pelo fato de residirem na área de abrangência da USF; o acesso 

econômico caracteriza-se a partir de facilidades e dificuldades que o usuário encontra para 

obter o atendimento.Apareceram como dificuldades os custos advindos com o atendimento 

(transporte, medicação e condição social atual), as facilidades envolveram forma de 

deslocamento, dispensação de medicamentos e procedimentos pelo serviço; já o acesso 

funcional envolve a entrada propriamente dita aos serviços de que o cidadão necessita, 

incluindo-se todos os serviços oferecidos, os horários previstos e a qualidade do 

atendimento. A facilidade referida deu-se, em especial, pelo acolhimento, pois todos que 

buscavam o serviço tinham assegurada no mínimo a escuta de suas necessidades. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo número 25 

Referência LIMA, M.A.D.S., et. al. Acesso e acolhimento em unidades de saúde na 

visão dos usuários. Acta Paul Enferm, v.1, n.20,p.12-17,2007. 

 

Finalidade/objetivo Caracterizar, a partir da opinião dos usuários, o acesso ao atendimento e a 

prestação do serviço oferecido, quanto à forma como são acolhidos em 

unidades de saúde de Porto Alegre. 

 

Resultado/Discussão Foram identificados fatores ligados ao acesso funcional, tais como a espera 

prolongada, a necessidade de chegar muito cedo para garantir o 

atendimento. O acesso geográfico foi considerado adequado pelos usuários. 

Quanto ao acolhimento, desempenho profissional durante o atendimento e o 

vínculo estabelecido entre o usuário e o serviço de saúde foram os 

principais fatores valorizados pelos usuários. 

 

Conclusão/Recomendação O acolhimento relaciona-se com o vínculo entre o usuário e o serviço de 

saúde, com a resolutividade do atendimento e com a adequação do serviço 

às necessidades dos clientes. 

 

 

 

Lima et al. (2007)- E25- reforçam a explanação acima quando colocam que foram 

identificados fatores que dificultam o acesso funcional, tais como a espera prolongada, a 

necessidade de chegar muito cedo para garantir o atendimento. O acesso geográfico foi 

considerado adequado pelos usuários. Quanto ao acolhimento, o desempenho profissional 

durante o atendimento e o vínculo estabelecido entre o usuário e o serviço de saúde foram 

os principais fatores valorizados pelos usuários, o que leva ao entendimento de que o 

acolhimento relaciona-se com o vínculo entre o usuário e o serviço de saúde, com a 

resolutividade do atendimento e com a adequação do serviço às necessidades dos clientes. 

Nessa perspectiva, Moraes (2005, p.76) sugere que a acolhida dos usuários 

nos serviços de saúde deve ser  

cordial e compreensiva a fim de que se sintam valorizados e à 

vontade, buscando garantir a adesão ao serviço, que deve ser 

permanentemente acessível. Muitas vezes, eles têm dificuldades em se 

adequar aos horários de atendimento e de agendamento. Para 

solucionar esse problema, o serviço de saúde deve construir 

mecanismos de organização mais flexíveis. Vale lembrar que toda a 

equipe deve estar envolvida neste acolhimento e ser capacitada para o 

seu adequado exercício. 

Considerando o pressuposto acima, deve-se acrescentar que o exercício do 

acolhimento precisa ser realizado continuamente durante todo o horário de funcionamento 

e em todos os setores do serviço, sem a imposição de horário para ser realizado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dificuldades relatadas com as várias experiências desenvolvidas a partir da 

implementação do acolhimento nos serviços de saúde revelam a existência de diversos 

tipos de conflitos. No entanto, essas evidências são esperadas e favorecem a construção de 

uma nova maneira de pensar os atos e ações de saúde, visto que, ao operacionalizá-lo, os 

profissionais estão submergindo no mundo das relações interpessoais. 

 

Estudo número 26 

Referência MORAES, M.S.T. Acolhimento como estratégia de humanização no 

cuidar de enfermagem do PSF: discurso de enfermeiras. Dissertação 

(mestrado). Universidade Federal da Paraíba: João Pessoa: 2005. 101p. 

Finalidade/objetivo Investigar o discurso de enfermeiras participantes da pesquisa no que 

concerne ao acolhimento como estratégia para humanizar o cuidado no 

Programa Saúde da Família - PSF. 

Resultado/Discussão O estudo revelou que o acolhimento é uma estratégia indispensável para 

fortalecer o vínculo com o usuário, além de ser visto como uma estratégia 

imprescindível para o bom desempenho da rede assistencial do PSF. Os 

resultados mostraram também que, com a implantação do Programa Saúde 

da Família, foram incorporadas ao processo de trabalho das enfermeiras 

novas possibilidades, tais como o acolhimento, o vínculo afetivo entre a 

enfermeira e o usuário, e a responsabilização. 

Conclusão/Recomendação Com base nessa pesquisa, foi possível vislumbrar a preocupação das 

entrevistadas em promover uma assistência de qualidade, humanizada e 

com acolhimento ao usuário assistido no PSF. Essa dissertação abre um 

novo olhar no campo do ensino, pesquisa e extensão direcionado ao cuidar 

em enfermagem ao usuário do Programa Saúde da Família. 

 

Santos (2007) contribui ao relatar que, durante o cotidiano da prática do 

acolhimento, são identificados momentos de tensão descritos da seguinte maneira: linha de 

tensão do acolhimento na recepção da Unidade de Saúde da Família; linha de tensão do 

acolhimento no atendimento individual da equipe de saúde bucal; linha de tensão do 

acolhimento na conclusão ou não do processo terapêutico pela equipe de saúde bucal. 

Embora deem ênfase ao trabalho realizado pela saúde bucal, esses momentos também se 

fazem presentes na dinâmica dos serviços como um todo e englobam todos os membros da 

equipe. 

Segundo Chiesa e Veríssimo (2001), a relação que se estabelece entre duas pessoas 

ou mais é considerada um processo muito complexo, pois envolve não apenas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conhecimento, habilidades e comportamentos, como também atitudes. Logo, o profissional 

de saúde deve ter uma atitude de disponibilidade, de envolvimento com o usuário, para que 

ocorra uma interação efetiva e terapêutica, visando ao estabelecimento de vínculos de 

confiança entre ambos, na perspectiva de superar as situações conflitantes. 

Mesmo com as dificuldades relatadas, Souza et al (2008) - E27- ressaltam que foi 

identificada a ampliação do acesso, com desproporções entre oferta potencial, atendimento 

à demanda e dificuldades de referência. Os autores enfatizam que o acolhimento como 

tecnologia operacional é um processo em construção, variando nas Unidades de Saúde da 

Família em níveis de concepção e estratégias de reorganização cotidiana do trabalho, e 

inexistente nas unidades básicas de saúde. Acesso e acolhimento constituem-se como 

desafios na construção do cuidado integral e como elementos de fundamental importância 

para a gestão e avaliação de serviços de saúde. 

 

Estudo número 27 

Referência SOUZA,E.C.F; et al. Acesso e acolhimento na atenção básica: uma 

análise da percepção dos usuários e profissionais de saúde. Cad. Saúde 

Pública,Rio de Janeiro, v.1,n.24,p.100-110,2008. 

Objetivo(s) Avaliar o acesso e o acolhimento na atenção básica, a partir de 

percepções de usuários e profissionais de saúde de Unidades Básicas de 

Saúde e Unidades de Saúde da Família, em três capitais do Nordeste 

brasileiro. 

 

Resultado/Discussão Identificou-se ampliação do acesso, com desproporções entre oferta 

potencial, atendimento à demanda e dificuldades de referência. O 

acolhimento como tecnologia operacional é um processo em construção, 

variando nas unidades de saúde da família em níveis de concepção e 

estratégias de reorganização cotidiana do trabalho, e inexistente nas 

unidades básicas de saúde. 

 

Conclusão/Recomendação Acesso e acolhimento constituem-se como desafios na construção do 

cuidado integral e como elementos de fundamental importância para a 

gestão e avaliação de serviços de saúde. 

 

 

 

Portanto, os entraves referidos no E27 devem funcionar como mola 

propulsora no fortalecimento do conhecimento do usuário e profissionais de saúde 

envolvidos, fazendo com que o primeiro desenvolva habilidades para modificar o seu 

modo de vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matumoto (2003) -E28- comenta que alguns elementos mostraram-se 

provocadores da ordem instituída com potência para a criação do novo, como a presença 

dos agentes comunitários na equipe, as discussões de casos de famílias para a construção 

de projetos terapêuticos mais implicados e a mudança do lócus de trabalho da unidade de 

saúde para o domicílio. 

 

 

Estudo número 28 

Referência MATUMOTO, S. Encontros e desencontros entre trabalhadores e 

usuários na saúde em transformação: um ensaio cartográfico do 

acolhimento. Tese (Doutorado). Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto/USP. São Paulo: 2003. 186p. 

Objetivo(s) Destacar as perdas de sentido que capturam a produção do cuidado e os 

movimentos que apontam para novas formas de acolher o usuário. 

Resultado/Discussão A análise revelou o funcionamento da equipe como o de uma escola, que 

fecha no período de férias, mas mantendo atividades mínimas, sem 

conseguir, entretanto, estruturar o trabalho de forma que contemple o 

descanso do trabalhador e as necessidades dos usuários. 

Conclusão/Recomendação Alguns elementos mostraram-se provocadores da ordem instituída com 

potência para a criação do novo, como a presença dos agentes 

comunitários na equipe, as discussões de casos de famílias para a 

construção de projetos terapêuticos  mais implicados e a mudança do 

lócus de trabalho da unidade de saúde para o domicílio. 

 

 

Essa compreensão nos remete ao entendimento de que todos os membros que 

compõem a equipe de saúde possuem um saber que pode transformar a realidade na qual 

ele está inserido, e o agente comunitário de saúde tem como atributos o vínculo com a 

comunidade e o conhecimento da realidade social daquele ambiente, visto que ele integra 

esse espaço. Outro aspecto que diz respeito à necessidade da construção de projetos 

terapêuticos, mediante a discussão em equipe de situações cotidianas e conflitantes que 

requeiram uma intervenção de cuidado e, também, transformar as ações técnicas em ações 

de cuidado com resolutividade. Essas mudanças requerem uma maior proximidade entre 

profissionais e comunidade e só serão concretizadas quando forem derrubados os muros 

que separam o saber científico do saber popular. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APRESENTAÇÃO DA 

REVISÃO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa foi direcionada pelas seguintes questões norteadoras: Quais as 

pesquisas realizadas na Enfermagem brasileira disseminadas on-line no período de 2000 a 

2008, que tenham como foco central o acolhimento como estratégia para humanizar 

práticas de cuidar em saúde? Quais as contribuições do acolhimento como estratégia para 

humanizar práticas de cuidar em saúde referenciadas nas produções científicas no campo 

da Enfermagem? Quais as contribuições do acolhimento para profissionais de saúde e 

usuários da Estratégia de Saúde da Família mencionadas nas publicações científicas no 

campo da Enfermagem sobre acolhimento? Quais as contribuições das pesquisas 

produzidas no âmbito da enfermagem brasileira sobre acolhimento? Para atender a esses 

questionamentos, foi realizada uma pesquisa de revisão integrativa, a qual permitiu 

visualizar, por meio das experiências já desenvolvidas sobre a temática, quais as 

contribuições que estas trouxeram para humanizar práticas de cuidar em saúde. 

Após a análise do material que compôs a amostra deste estudo, foi possível 

identificar três categorias temáticas: acolhimento, acolhimento como tecnologia leve e 

acolhimento e acesso, das quais derivaram as subcategorias: vínculo, cuidado, 

humanização, gerenciamento do cuidado e percepção de profissionais e usuários. Muitos 

autores relataram suas experiências vivenciadas na prática; outros observaram como o 

acolhimento estava sendo desenvolvido nos serviços de saúde. 

Na categoria temática acolhimento evidenciou-se que este é entendido como um 

instrumento capaz de reorganizar o processo de trabalho das equipes, fortalecer o vínculo 

com responsabilização entre usuários e profissionais e, além disso,  promover a autonomia 

dos usuários na perspectiva de empoderá-los para atuarem como protagonistas no seu 

processo de saúde-doença. A resultante disso seria a humanização do cuidado e a inversão 

do modelo de saúde vigente, que prioriza a realização de procedimentos.  

O acolhimento e o vínculo, segundo Gomes e Pinheiro (2005), constituem-se em 

ferramentas para a integralidade em suas três dimensões: a integralidade do ponto de vista 

de olhar para o usuário de saúde não o reduzindo aos problemas biológicos, mas 

possibilitando escuta qualificada; a integralidade que organiza o planejamento da 

assistência ao usuário não fragmentando a atenção dentro da unidade de saúde, contudo 

trazendo resolubilidade; a integralidade que oferta respostas a determinado problema de 

saúde que aflinge certos grupos populacionais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui cabe um pequeno parêntese, para se colocar a questão das necessidades de 

saúde e sua inter-relação com a integralidade da atenção. Cecílio (2001), apoiado no estudo 

de Matumoto (1998) discute uma taxonomia de necessidades de saúde considerando quatro 

grandes conjuntos: “as boas condições de vida” em que se coloca que o modo como se vive 

se traduz em diferentes necessidades; “acesso às tecnologias que melhoram ou prolongam 

a vida”, considerando todas as tecnologias disponíveis para a produção do cuidado em 

saúde; criação de vínculos (a)efetivos entre o usuário e o profissional ou equipe dos 

sistemas de saúde, em que vínculo é entendido como uma relação contínua, pessoal e 

calorosa; e, por fim, graus crescentes de autonomia que cada pessoa tem no seu modo de 

conduzir a vida, sendo considerado que esse conjunto transcende a informação e a 

educação. 

Na discussão desse conjunto de necessidades de saúde, Cecílio (2001) discute a 

questão da integralidade em diferentes dimensões, cabendo destacar a integralidade 

focalizada como aquela que se dá fruto do esforço de equipes multiprofissionais, sendo 

viabilizada pelo compromisso dos trabalhadores em escutar atentamente e cuidadosamente 

os usuários de forma a identificar e reconhecer suas necessidades de saúde. A integralidade 

ampliada é apontada como resultante da articulação de cada serviço com uma rede 

complexa composta por outros serviços e instituições. E, finalmente, a integralidade em 

rede é aquela que nunca se realiza totalmente apenas no esforço individual, mas em uma 

perspectiva de integração e interação de modo que possa atingir a equidade da atenção. 

Retomando os resultados alcançados com a implantação do acolhimento nos 

serviços de saúde, observa-se que essa estratégia ainda vem sendo operacionalizada com 

muitas dificuldades, que vão desde a inadequação do espaço físico para a sua realização, à 

prevalência da procura por consultas médicas, a pouca adesão desta categoria profissional 

e às dificuldades em lidar com os conflitos interpessoais que se estabelecem nesse cenário. 

Além desses fatores, pode ser acrescentada a pouca sensibilidade dos gestores dos serviços 

de saúde que, em algumas situações, impõem sua vontade aos serviços de saúde, fato que 

leva a desmotivação dos profissionais por não se sentirem valorizados. 

Apesar das dificuldades expostas, ficou evidente que o acolhimento tem sim um 

grande potencial para reverter a lógica de saúde vigente, pois se utilizam de ferramentas 

que dependem somente da disposição dos profissionais em construir uma nova prática de 

cuidado, o cuidado humanizado. Humanizado porque resgata a dignidade e os valores da 

pessoa humana por meio do vínculo, do respeito e da responsabilização. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na categoria temática acolhimento como tecnologia leve, o destaque foi a premissa 

de que para utilizar toda a potencialidade desse instrumento, os serviços de saúde precisam 

apenas valorizar os aspectos relacionais que se concretizam no dia a dia. Essa também é 

entendida como tecnologia das relações e permite a utilização de toda criatividade e 

afetividade que o trabalhador possui para transformar procedimento em cuidado. 

Essa tecnologia relacional visa fundamentar o gerenciamento do cuidado a ser 

dispensado, visto que este precisa ser planejado e direcionado às necessidades específicas 

de cada comunidade. Em virtude de a maioria das pesquisas terem sido desenvolvidas por 

enfermeiros, este aparece como profissional responsável pela gestão do cuidado, porém é 

importante destacar que se trata de uma responsabilidade comum a todos os membros que 

compõem a equipe multiprofissional e inclui também o usuário como gestor do seu auto-

cuidado. 

Logo, para executar o gerenciamento do cuidado é imprescindível que o 

profissional possa ir além da queixa clínica que o usuário traz. É preciso entendê-lo como 

ser social e que sofre a influência constante do ambiente onde está inserido. 

O alcance da meta proposta pelo acolhimento, enquanto tecnologia relacional de 

promover um cuidado humanizado efetivar-se-á a partir do momento em que os envolvidos 

nesse processo tomarem consciência de que o cuidado é o foco de suas ações e precisa ser 

incorporado a sua vivência cotidiana. 

Como estratégia para humanizar o cuidar, os resultados das pesquisas revelaram 

que  

o acolhimento promove um espaço educativo por meio do 

diálogo, do repasse e da troca de informações, além do 

esclarecimento das dúvidas. Dessa forma, ao manter um diálogo, 

o profissional de saúde estabelece uma relação com o usuário, 

buscando ajudá-lo a modificar crenças, costumes e a criar novas 

formas de interação para lidar com a doença. Com isso, 

consegue aliviar o sofrimento físico e emocional do usuário, 

ampliando o foco da atenção, para um cuidado mais integral à 

saúde (MORAES, 2005, p.91). 

 

A terceira categoria versa sobre acolhimento e acesso. Nesta categoria, as 

resultantes das pesquisas foram a constatação de que, embora ainda possua fragilidade a 

serem corrigidas, após implantação do acolhimento nos serviços de saúde houve uma 

ampliação do acesso aos usuários. Esse fenômeno esteve presente nos locais em o 

acolhimento conseguiu avançar no sentido do comprometimento e da participação de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profissionais e usuários em sua execução. Nesses casos, o acesso ampliado foi uma 

resultante da resolutividade do acolhimento. 

Na percepção dos profissionais inseridos nos estudos selecionados para esta 

pesquisa, eles se sentiram mais valorizados, principalmente a equipe de enfermagem, uma 

vez que o acolhimento aumenta a capacidade resolutiva, permitindo que esses profissionais 

alcançassem um maior reconhecimento de suas ações por parte da comunidade. Em virtude 

do aumento de seu potencial resolutivo, houve também o aumento da demanda dos 

usuários pelos serviços de enfermagem. Consequentemente, os usuários sentiram-se mais 

satisfeitos, pois tinham assegurados no mínimo a escuta de suas necessidades e saiam do 

serviço com uma resposta positiva. 

No que diz respeito à escuta, esta precisa ser repensada, visto que somente apareceu 

como uma atividade direcionada à identificação da queixa clínica que o usuário manifesta. 

Diante dos resultados apresentados ao longo deste trabalho, percebe-se que o 

acolhimento ainda não está operando com todo o potencial que dispõe. Existem falhas, 

desde a sua compreensão por parte de usuários e profissionais de saúde até a maneira como 

é imposto aos serviços de saúde pelos gestores. 

Para sua efetivação, é necessário que o acolhimento seja trabalhado na perspectiva 

de sensibilizar os profissionais a reconhecê-lo como integrante de um todo indivisível em 

sua prática de cuidado. Cabe aos envolvidos buscar parcerias com a comunidade, a fim de 

tê-la como aliada nessa construção. Uma sugestão seria a formação de conselhos locais de 

saúde, para entre outras coisas discutir a construção do acolhimento nos serviços prestados 

à comunidade, para que essa ferramenta possam atuar com todo seu arsenal resolutivo. 

Aos gestores, cabe estruturar os serviços de saúde desde a atenção básica até a alta 

complexidade, na perspectiva da construção de uma rede de saúde integrada e cuidadora, 

bem como sensibilizar e qualificar seus profissionais para atuarem no campo das 

tecnologias relacionais. 

Em 2004, a partir da proposição do Ministério da Saúde em estabelecer a Educação 

Permanente em Saúde (EPS), como estratégia de transformação das práticas de formação, 

atenção, de gestão, de formação de políticas, de participação popular e de controle social 

(BRASIL,2005b), é lançada a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS). 

A educação permanente se baseia-se [...] na aprendizagem significativa. A 

possibilidade de transformar as práticas profissionais  existe porque perguntas e respostas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

são construídas a partir da reflexão de trabalhadores e estudantes sobre o trabalho que 

realizam ou para o qual se preparam (BRASIL,2005b,p.11). 

Com a instituição da PNEPS, os então pólos de capacitação em Saúde da Família 

foram rearticulados em pólos de educação permanente. Estes teriam a proposição de 

articular os esforços dispersos em vários cursos isolados e trabalhar a partir de problemas 

locorregionais, com a construção, em parceria com os serviços de saúde, das alternativas 

de educação para os trabalhadores do SUS. 

É nesse contexto, que a PNHA considera primordial a educação permanente para a 

construção de novas práticas de saúde, pautadas no acolhimento, humanização e 

valorização dos usuários dos serviços de saúde. 

A educação permanente possibilita que o enfoque para o aprendizado esteja nas 

necessidades vivenciadas pelos trabalhadores, podendo aliar o conhecimento já existente 

com aquele objeto do aprimoramento para o trabalho. A aprendizagem significativa, como 

já apontado, pode ser entendida como aquela que responde aos vários questionamentos 

vivenciados e em que há acúmulo e renovação do conhecimento (BRASIL, 2005b). 

O conhecimento técnico também é necessário de forma a oferecer pistas para que 

os trabalhadores possam compor uma ação mais integrada com outros trabalhadores, 

parecendo haver uma preocupação em articular diferentes saberes e práticas para a 

composição de um cuidado centrado na ação da equipe multiprofissional. 

O trabalho em equipe na Saúde da Família é trazido por Almeida e Mishima (2001) 

como uma possibilidade de ampliar o cuidado aos usuários de saúde, pois os 

conhecimentos individuais dos trabalhadores podem ser compartilhados por todos da 

equipe, para que possam realmente efetivar o trabalho em equipe. Dessa maneira, 

conhecimentos específicos dos médicos, enfermeiros, dentistas, Agentes Comunitários de 

Saúde e o conhecimento que deve ser compartilhado por todos da equipe, podem, 

realmente, efetivar o trabalho em equipe. 

Assim, também para o trabalho em equipe é necessário o aprendizado cotidiano, 

analisando o trabalho desenvolvido por cada um e pelo conjunto dos trabalhadores, 

buscando estabelecer possibilidades de ressignificar as relações de poder presentes no 

trabalho em saúde. 

 Uma observação é necessária: foram conquistados muitos avanços, contudo é 

preciso repensar o acolhimento nos serviços de saúde para que este alcance a finalidade 

maior de todas as suas ações: o cuidado ao ser humano. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito subjacente à utilização da revisão integrativa como método de pesquisa, 

segundo Mendes, Silveira e Galvão (2003), é localizar e integrar às inferências de projetos 

de pesquisas individuais, tanto as premissas centrais na validação do conhecimento, quanto 

as envolvidas na análise de dados originais, com o objetivo de apresentar o estágio atual do 

conhecimento sobre aquele tópico específico ou despertar o interesse por assuntos ainda 

não solucionados. 

Durante a construção da presente revisão integrativa, foi possível realizar uma 

síntese do conhecimento científico relacionado ao acolhimento. Todavia, observaram-se 

fragilidades na operacionalização dessa ferramenta que demonstra ter um grande potencial 

para transformar as práticas de cuidado vigentes, visto que, a finalidade dos serviços de 

saúde é a produção de um cuidado humanizado e resolutivo. 

Quanto à produção científica nacional, percebeu-se um aumento nas publicações 

sobre a referida temática no período escolhido. Outro aspecto que chamou a atenção foi a 

participação do enfermeiro como autor principal da maioria dos estudos selecionados. Esse 

dado está relacionado ao fato de o Enfermeiro ter tido uma maior visibilidade de suas 

ações com a implantação do acolhimento. 

Contudo, é preciso enfatizar que outras pesquisas precisam ser desenvolvidas no 

sentido de lançar críticas construtivas no modo como os profissionais de saúde vêm 

desenvolvendo as ações de acolhimento. 

Com a realização deste estudo, ficou evidente que é possível transformar o cuidado 

técnico em cuidado humanizado, por meio do fortalecimento do vínculo com os 

usuários/comunidade, da ampliação do acesso aos serviços disponíveis e da humanização 

do atendimento. 

Nesse contexto, sugere-se a realização de outros estudos envolvendo a temática 

como possibilidade para subsidiar as  práticas dos profissionais e gestores envolvidos na 

produção  do cuidado, a fim de que juntos possam estabelecer ações realmente resolutivas  

construtoras de vínculo. 
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