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Introdução 
A prática do acolhimento em todos os serviços públicos
de saúde organiza-se em modos de atendimento aos
usuários com a finalidade de garantir acesso e qualidade
na atenção. Aliado às outras estratégias operacionais, o
acolhimento visa, sobretudo, contribuir com a construção
de um Sistema Único de Saúde universal e integral,
como orientam seus princípios.
O acolhimento é uma grande estratégia para humanizar
o cuidar do usuário. Muitas instituições de atendimento
estão preparadas para o acolhimento, mas, em
contrapartida, há outras que atendem muito mal seus
usuários, o que foi observado pela autora e por alguns
colegas de profissão.

O objetivo deste trabalho foi
buscar evidencias científicas na
literatura nacional sobre a
importância do acolhimento para
a consolidação de uma cultura
da humanização no Programa

de Saúde da Família.

Objetivo

Foi realizada pesquisa bibliográfica, em periódicos
científicos nacionais disponíveis na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (Lilacs). Também foi referência o
módulo “Práticas Educativas em Atenção Básica à
Saúde. Tecnologias para abordagem ao individuo, família
e comunidade”, especialmente sua Seção 2, Parte 1
(VASCONCELOS, GRILLO e SOARES, 2009).

Metodologia 

Referências
BACKES, D. S.; LUNARDI FILHO, W. D.; LUNARDI, V. L. O processo de humanização do ambiente hospitalar centrado no trabalhador. Rev. 
esc. enferm. USP. 2006;40(2):221-27. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>. Acesso em: 30 ago 2010.

VASCONCELOS, M.; GRILLO, M. J. C.; SOARES, S. M. Práticas pedagógicas em Atenção Básica à Saúde. Tecnologias para 
abordagem ao indivíduo, família e comunidade. Unidade didática I: organização do processo de trabalho na atenção básica à saúde. Belo 
Horizonte: Editora UFMG; NESCON/UFMG, 2009. 4 v. 72p. il. + 1 DVD. -- (Educação a Distância).

Edison José Corrêa**

Acolhimento

Considerações finais
Esse estudo mostrou que o acolhimento é uma política
transversal, indispensável para o bom desempenho da
rede assistencial. Especialmente com a estratégia da
Saúde da Família, percebe-se o surgimento de novas
possibilidades com a prática do acolhimento, como o
vínculo afetivo entre agentes de saúde, profissionais e
usuários. Percebeu-se ainda, que existe a preocupação de
garantir aos usuários uma assistência de qualidade e
respeito, mas há muito a ser feito para melhorar a situação
nos PSFs.

O acolhimento pode ser visto como interação e como uma
forma de comunicação entre todos os elementos que
compõem a rede, concretizando-se no cotidiano das
práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da
capacidade de pactuação entre a demanda do usuário e a
possibilidade de resposta do serviço. Coloca-se como
instrumento importante centrado na saúde e na qualidade
da atuação, valorizando o cuidado e o ser humano.
Caracteriza-se por relações humanizadas entre os
trabalhadores e o serviço, com os diferentes tipos de
usuários.
Um serviço de boa qualidade deve sempre se adaptar a
novas técnicas e combinar atividades de modo a melhor
responder as necessidades da população. Para isso se faz
necessário que o PSF esteja sempre se adequando a
recursos modernos e inovadores sem deixar de lado os
assuntos escassos e os aspectos sociais, culturais e
econômicos, presentes na vida diária. Para sentir-se
acolhida, a população procura serviços receptivos e
resolutivos.
É preciso trocar velhos por novos hábitos, exercer a
criatividade, a reflexão coletiva, o agir comunitário, a
participação democrática na busca de soluções para cada
realidade singular (BACKES, LUNARDI FILHO e
LUNARDI, 2005).
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