
Curso de Especialização em Atenção
Básica em Saúde da Família

Ministério do
Desenvolvimento, Industria

e Comércio Exterior

Ministério da
Educação

O acolhimento na assistência de enfermagem na Estratégia 
Saúde da Família: revisão integrativa da literatura

Fernanda Geremias Cordeiro*
Polo: Governador Valadares

Introdução 

Um dos pilares que sustenta ou concede viabilidade à
proposta do acolhimento é a maneira como se dão as
relações entre os diversos atores envolvidos. O
acolhimento além da formação do vínculo que ocorre
pela aproximação entre usuário e trabalhador de
saúde, objetiva envolver afetividade, ajuda e respeito,
formando sujeitos autônomos, tanto profissionais
quanto usuários. Não se reconhece vínculo sem que o
usuário seja reconhecido na condição de sujeito, que
fala, julga e deseja.

O estudo tem como objetivo a revisão integrativa da
literatura para compreender as estratégias utilizadas
pela equipe da ESF para realização de ações
comprometidas com a promoção da qualidade da
assistência .

Objetivo
Com base nesse estudo, situamos o acolhimento,
como uma etapa do processo de trabalho e enquanto
um modo específico de encontro, com a idéia de que o
acolhimento tem um papel fundamental na rede de
conversação que constitui um serviço de saúde. Da
análise, resultou num maior entendimento quanto à
necessidade de ser o primeiro contato baseado na
empatia através do impacto afetivo de acolhimento
dos usuários pelos profissionais de saúde envolvidos
no trabalho de atenção primária à saúde.

Resultados

O procedimento proposto foi uma revisão integrativa
da literatura de artigos nacionais, tendo como
propósito sumarizar os estudos já concluídos nesta
área, em bases de dados como: SCIELO; BIREME;
Portal Saúde, utilizando para sua busca os descritores:
Cuidado de Enfermagem, Saúde da Família,
Acolhimento, Humanização na Assistência.

Metodologia 
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Desenvolvimento

Considerações finais
Podemos afirmar que o acolhimento realizado como
estratégia de qualidade no processo de produção dos
serviços de saúde, pode aumentar o acesso e
humanização nas ações receptoras dos usuários do
serviço.

O papel do enfermeiro em saúde da família implica
relacionar todos os fatores sociais, econômicos,
culturais, que retrata assim, uma mudança na prática
convencional da assistência à saúde, pois garante a
continuidade do atendimento ao usuário, consolidando
seu papel na equipe de atenção básica à saúde (BRASIL,
2004). O acolhimento como estratégia que estimula o
despertar da motivação nos membros da equipe deve
ser estudado e implementado de modo a gerar um
círculo virtuoso, que se ajusta à satisfação do usuário e
do profissional.
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