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RESUMO 

 
 
A prática do acolhimento tem sido uma das bases fundamentais da Política Nacional 
de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde, sendo considerada uma 
importante ação de atenção primária a saúde. Em que pese isso, ainda há muito a 
ser discutido sobre a operacionalização do acolhimento, principalmente nos níveis 
secundário e terciário de atenção a saúde, para atingir a desejada qualificação dos 
serviços de saúde pública. O acolhimento é compreendido como boa prática de 
saúde desenvolvida na atenção básica, na percepção de gestores, profissionais da 
saúde e usuários, considerando as dimensões do diálogo, postura e reorganização 
dos serviços de saúde. Considerando a realidade do município de Contagem em 
Minas Gerais, notadamente na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde 
Funcionários I este estudo tem como objetivo implementar ações de saúde 
direcionadas a otimização e melhoria do acolhimento dos usuários. A abordagem do 
tema foi construída por meio de revisão bibliográfica, tendo como fonte de pesquisa 
artigos, livros de autores consagrados, bem como consulta da Biblioteca Virtual em 
saúde com o intuito de verificar dados e evidências já coletados. Algumas 
informações foram extraídas do diagnóstico situacional da Unidade de Saúde 
(2016). Os resultados do trabalho serão apresentados à gestão da atenção básica e 
espera-se que uma nova roupagem do acolhimento seja prática constante na 
comunidade estudada. 
 
 
Palavras-Chave: acolhimento; atenção básica de saúde; planejamento em saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

 

ABSTRACT 
 

 

The practice of reception has been one of the fundamental bases of the National 
Humanization Policy (HNP) of the Unified Health System, being considered an 
important action of primary health care. In spite of this, there is still much to be 
discussed about the operationalization of the reception, especially at the secondary 
and tertiary levels of health care, to achieve the desired qualification of public health 
services. Reception is understood as good health practice developed in basic care, in 
the perception of managers, health professionals and users, considering the 
dimensions of dialogue, posture and reorganization of health services. Considering 
the reality of the municipality of Contagem in Minas Gerais, notably in the area of 
coverage of the Basic Health Unit Staff I, this study aims to implement health actions 
aimed at optimizing and improving the reception of users. The approach of the theme 
was constructed through a bibliographical review, having as a research source 
articles, books of consecrated authors, as well as consultation of the Virtual Library in 
health in order to verify data and evidence already collected. Some information was 
extracted from the situational diagnosis of the Health Unit (2016). The results of the 
study were presented to the management of basic care, and it is expected that a new 
reception design will be a constant practice in the community studied. 
 
 
Keywords: host; basic health care; health planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Contagem é uma cidade com 653.800 habitantes (estimativa do IBGE para o 

ano de 2016), localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, capital do 

Estado de MG. A história de Contagem apresenta versões diversificadas sobre sua 

origem. Assim, a versão mais aceita refere-se aos chamados registros, criados pela 

Coroa Portuguesa. Em 1701, a Coroa portuguesa mandou instalar um posto fiscal às 

margens do Ribeirão das Abóboras, nas terras da sesmaria do capitão João de 

Souza Souto Maior, com o objetivo de fazer a contagem do gado que vinha da região 

do Rio São Francisco em direção à região das minas (Ouro Preto e Mariana). (IBGE, 

2016). 

A economia de Contagem é baseada, levando-se em conta os dados de 2012, 

principalmente no comércio (30,65%) e na indústria (25,71%). (IBGE, 2016). 

Em relação à saúde o município encontra-se dividido em 7 (sete) Distritos 

Sanitários: Industrial, Eldorado, Petrolândia, Sede, Vargem das Flores, Ressaca e 

Nacional. A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) por Distritos Sanitários é 

uma estratégia que busca uma melhor adequação e organização administrativa da 

rede de serviços de saúde, por meio de unidades de território ou de população 

menores e mais apropriadas para o processo de planejamento e gestão.  

O município conta com 92 Unidades Básicas de Saúde (UBS), cinco Centros 

de consultas especializadas, dois Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) adultos, 

um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), um Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil (CAPS I),17 farmácias, um laborátório, cinco Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA’s), um Hospital Municipal, um Centro Materno Infantil. 

Por se tratar de uma cidade grande, existem os centros com todas as especialidades 

necessárias, entretanto, com poucos profissionais especialistas, sendo a demanda 

muito maior que a estrutura disponível. Além disso, a demanda por exames 

laboratoriais também extrapola a “cota” liberada pelo município.  

A população de Contagem, em sua grande maioria, necessita do SUS, sendo 

certo que apenas em casos mais urgentes que os pacientes são transferidos para 

Belo Horizonte. O município apresenta uma cobertura das ESF de 100%, porém 

devido à falta de estrutura do sistema de saúde e a alta demanda, o modelo 

assistencial ainda é voltado para a cura e não para prevenção e promoção da saúde, 
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embora algumas estratégias estejam sendo tentadas para mudança do cenário. Há 

cerca de quatorze anos o município adotou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

para a reorganização da atenção básica. 

A Unidade de Saúde Funcionários I, a qual faz parte do presente estudo e das 

descrições e análises que se seguem, se localiza na periferia Contagem e faz parte 

da rede de atenção básica desse município. A unidade atende cerca de 4800 

pessoas e conta com seis agentes comunitários. Como as demais unidades básicas 

de saúde constituintes do SUS, são muitos os desafios e problemas enfrentados pela 

equipe e pela comunidade, mas tem-se tentado seguir os princípios do SUS para 

melhoria do atendimento. 

Após avaliação, discussão e diagnóstico situacional da unidade foi possível 

apontar as principais carências e necessidades da equipe de saúde. São 

apresentados como grandes problemas de saúde na UBS: a dificuldade no 

acolhimento, a gestação em adolescentes, elevado número de hipertensos e 

diabéticos, elevado número de transtornos psiquiátricos e uso indiscriminado de 

psicotrópicos. Todos esses problemas são considerados situações crônicas e 

arrastadas, presentes na comunidade há longa data.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A relevância do estudo se pauta na asserção de que apesar de existir um 

modelo de acolhimento na Unidade Funcionários I do Município de Contagem, ainda 

é tímida a ação para enfretamento dos maiores problemas de saúde pública.  

Em que pese haver uma preocupação do governo, em todos os níveis, com 

ações assistenciais e preventivas, certo é que o tema ainda permanece como um 

grande desafio para a saúde.  

No Município de Contagem, em Minas Gerais, a situação não é diferente. 

Dentre os inúmeros problemas enfrentados na área da saúde, constatou-se a partir 

do diagnóstico situacional e de uma intervenção direcionada realizada na 

comunidade estudada que o modelo de acolhimento não apresenta resultados tão 

expressivos.  

A justificativa para a escolha do tema reside basicamente na sua importância, 

eis que a acolhida consiste na abertura dos serviços para a demanda e a 

responsabilização por todos os problemas de saúde de determinada região.  Como a 

atenção básica representa porta de entrada à comunidade aos serviços de saúde é 

essencial proporcionar atendimento acolhedor para diminuir as desigualdades e 

promover cuidado integral aos usuários do sistema de saúde. 

 Assim, considerando a necessidade de se buscar medidas proativas que 

visem à diminuição da desigualdade e um modelo que também é tido como curativo 

e preventivo, mister se faz um estudo intervencionista, de forma a contribuir  com a 

promoção à saúde para a população da comunidade da Unidade Funcionários I, em 

Contagem – Minas Gerais. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Elaborar um projeto de intervenção com vista à otimização e melhoramento do 

acolhimento de pessoas que buscam assistência à saúde na Unidade Funcionários I 

do Município de Contagem – Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Criar novo protocolo de acolhimento; 

• Capacitar a equipe para a realização do acolhimento; 

• Levar à comunidade informações sobre a importância de se aderir à política do 

acolhimento; 

• Diminuir o número de demanda espontânea presentes na UBS Funcionários I. 
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4 METODOLOGIA 

 

Quando se fala em metodologia, pensa-se em métodos. A presente pesquisa 

pautou-se em método de planejamento estratégico situacional ou método de 

estimativa rápida situacional. A palavra "diagnóstico" quer dizer "através do  

conhecimento”. Portanto, “o desafio é levantar dados, transformá-los em informação 

para produzir conhecimento que subsidie o planejamento. O planejamento é um 

mediador entre o conhecimento e a ação” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p. 35). 

 
 
Um modo de se obterem essas informações é fazendo uma Estimativa 
Rápida, com uma equipe composta de técnicos da saúde e/ou de outros 
setores e representantes da população, examinando os registros existentes, 
entrevistando informantes importantes e fazendo observações sobre as 
condições da vida da comunidade que se quer conhecer. Portanto, a 
Estimativa Rápida é um método utilizado para elaboração de um diagnóstico 
de saúde de determinado território (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010, p. 
35). 
 
 

A primeira etapa consistiu em realizar o diagnóstico situacional da área 

através do método da Estimativa Rápida, com o estabelecimento dos principais 

problemas que afetam a comunidade e a eleição de um problema prioritário para 

realizar a intervenção. A intenção foi a de concluir como o acolhimento tem sido feito 

e as mudanças necessárias.  

Na segunda etapa realizou-se revisão bibliográfica através de pesquisa com 

os seguintes descritores em saúde: acolhimento em saúde; ação conjunta; 

planejamento em saúde. Foram selecionados artigos pesquisados nas bases de 

dados Nescon Biblioteca Virtual e SciELO.  

A terceira etapa teve como finalidade a elaboração de um plano de ação para 

enfrentamento do problema, seguindo o método do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES). Este método envolve os diversos setores sociais e gestores 

municipais na identificação das necessidades e problemas da comunidade, 

promovendo uma interação, para, ao final, definir quais as medidas a serem 

adotadas para que o novo modelo de acolhimento seja implantado e executado. 

A quarta etapa marcará o início da implantação do projeto, onde a população 

será convocada a irem a Unidade de Saúde em dia antecipadamente definido, os 

quais receberão orientação educativa e ações de acolhimento. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

Sabe-se que a Atenção Básica da Saúde (ABS) assume um papel relevante 

quando se fala de saúde pública. Dentre às várias nuances na execução das 

políticas, ressalta-se a sua aproximação com a comunidade, vez que além de 

receber o paciente em um primeiro momento, possui condições de verificar seus 

maiores anseios e necessidades (BRASIL, 2003). 

Segundo as diretrizes do SUS, a ABS é a porta de entrada do usuário no 

sistema. Por estar inserida próxima à comunidade, tem maior poder de compreensão 

de sua dinâmica social, tornando-se local privilegiado de atuação na promoção de 

saúde que acomete o indivíduo, as famílias e a população (BRASIL, 2006). 

A reorganização da ABS tem como princípios informadores a universalidade, 

equidade, integralidade, acessibilidade, humanização, responsabilização, vínculo e 

participação social, sendo a ESF e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

importantes instrumentos de colaboração para alcance dos objetivos (BRASIL, 

2006). 

 

Pressupõe um conjunto de ações individuais e coletivas relacionadas à 
promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação – constituindo-se em uma das principais portas de 
entrada para o sistema de saúde, devendo resolver 80% dos problemas de 
saúde da população. Ela está centrada na família e na participação ativa da 
comunidade e dos profissionais responsáveis pelo seu cuidado (CAMPOS; 
GUERRERO, 2010, apud FIGUEIREDO, 2011, p. 53). 

 

A ESF visa à avaliação contínua do estado de saúde da população e à 

coordenação e efetivação de suas práticas. Divide-se em ações de vigilância, 

promoção, prevenção e controle de doenças e agravos e deve estar amparada nos 

conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências 

sociais (CAMPOS; GUERRERO, 2010 apud FIGUEIREDO, 2011). 

 

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
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responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 
saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 
da humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica 
deve considerar o sujeito em sua singularidade, complexidade, inteireza e 
inserção sociocultural, além de buscar a promoção de sua saúde, a 
prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de 
sofrimentos que possam estar comprometendo suas possibilidades de viver 
de modo saudável (BRASIL, 2003, p. 7). 

 

Assim, pode-se dizer que a atenção básica é a porta de entrada do usuário no 

sistema, o que pressupõe “maior poder de compreensão de sua dinâmica social, 

tornando-se local privilegiado de atuação na promoção de saúde que acomete o 

indivíduo, as famílias e a população” (BRASIL, 2006). 

Nessa perspectiva de resolver ou, ao menos, minimizar os problemas do 

atendimento inicial percebe-se que a política do acolhimento deve ser efetivamente 

executada. 

 

 

5.2 Política do Acolhimento 

 

A atenção básica enquanto um dos eixos estruturantes do SUS vive um 

momento especial ao ser assumida como uma das prioridades do Ministério da 

Saúde e do governo federal. Entre os seus desafios atuais, destacam-se aqueles 

relativos ao acesso e acolhimento, à efetividade e resolutividade das suas práticas, 

ao recrutamento, provimento e fixação de profissionais, à capacidade de 

gestão/coordenação do cuidado e, de modo mais amplo, às suas bases de 

sustentação e legitimidade social (BRASIL, 2013). 

Os modelos de atenção à saúde, voltados ao “pensar e organizar” os sistemas 

e serviços a partir de opções técnico-políticas devem ser objeto de atenção especial, 

na medida em que influenciam fortemente o modo como os indivíduos e coletivos 

serão concretamente cuidados no cotidiano. Sendo assim, é fundamental existirem 

não somente serviços de saúde em quantidades adequadas, mas também que esses 

serviços sejam articulados de maneira complementar e não competitiva, na 

perspectiva de redes de atenção, que sejam capazes de responder às necessidades 
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de todos e de cada um, de maneira singular, integral, equânime e compartilhada 

(BRASIL, 2013). 

Pensando em práticas de organização do serviço de saúde, Merhy e Onocko 

(1997) tomam como norte para essa construção o trabalho vivo em ato. Essa 

atuação pode ser entendida como aquela que, em ação, se caracteriza pela criação, 

busca e operacionalização de processos produtivos "descentralizando o trabalho em 

saúde até mesmo dos equipamentos e dos especialistas" (MERHY, 2007, p. 31). 

Atentando-se sobre a necessidade de ações que busquem a qualificação e o 

aperfeiçoamento do serviço de saúde pública brasileira, o Ministério da Saúde criou, 

em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH), também chamada de 

HumanizaSUS (BRASIL, 2010). 

Nessa proposta, que teve como objetivo "qualificar as práticas de gestão e 

atenção em saúde" o acolhimento foi apresentado pelo Ministério da Saúde como a 

diretriz de maior relevância ética, estética e política. “Ética, por se pautar no 

reconhecimento da subjetividade do usuário; estética, quando propõe a dignificação 

da vida e do viver; e política, pelo fato de implicar o compromisso coletivo de 

envolvimento no processo de produção de saúde” (BRASIL, 2010). 

Sobre o tema, a Política Nacional de Humanização entende: 

 

A humanização como a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 
processo de produção de saúde. Os valores que norteiam essa 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 (BRASIL, 
2008, p. 13).  

 

Com a evolução da temática do acolhimento, dentro das várias perspectivas e 

os modelos indicados pelo governo federal, esta ação passou a ser objeto de 

execução para as equipes da ABS.  

O termo cuidado origina-se do latim (coera) cura e diz respeito a “uma atitude 

de cuidado, de desvelo, de preocupação e de inquietação pela pessoa ou objeto 

estimados. A dedicação e a disponibilidade de participação, o sentimento de zelo e a 

responsabilidade realizam o cuidado” (SILVA JUNIOR, 2005, apud LUZ; MIRANDA, 

2007). 

A ação de “cuidar” precisa ser entendida como parte fundamental do convívio 

em sociedade, entre pessoas. A sua compreensão parte do pressuposto de alguém 
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sair de si para centrar-se no outro com carinho, respeito e atenção. “Cuidar das 

coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhes 

sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, auscultar-lhe o ritmo e afinar-se 

com ele” (BOFF, 2001). 

Inúmeras são as definições encontradas em artigos e livros para o 

acolhimento: 

 
 
O acolhimento é um arranjo tecnológico que busca garantir acesso aos 
usuários com o objetivo de escutar todos os pacientes, resolver os 
problemas mais simples e/ou referenciá-los se necessário (SCHIMITH; 
LIMA, 2004, p. 1487). 
 
O acolhimento é uma prática presente em todas as relações de cuidado, nos 
encontros reais entre trabalhadores de saúde e usuários, nos atos de 
receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de formas variadas 
(BRASIL, 2013, p. 20). 
 
O acolhimento é uma ação que pressupõe uma reorganização do processo 
de trabalho em saúde, buscando modificar a relação do sistema de saúde 
com o usuário, sujeito portador de direitos de cidadania, que deve ser 
assistido e ter suas necessidades de saúde atendidas. Com a proposta, a 
porta de entrada da Unidade de Saúde é alterada, facilitando o acesso e 
orientando o fluxo do usuário ao serviço. Assim, partindo do princípio de 
atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, o 
acolhimento desloca o eixo centrado no médico, para uma equipe 
multiprofissional, que se encarrega de escutar o usuário e se compromete 
em resolver seu problema de saúde. É, portanto, uma forma de qualificar a 
relação trabalhador-usuário como uma ação humanitária, solidária e cidadã 
(SCHOLZE; DUARTE; SILVA, 2009, p. 303). 
 
O acolhimento, na Política Nacional de Humanização, não se resume a 
ações isoladas e pontuais, como por exemplo, uma recepção confortável, de 
boa dimensão espacial, uma triagem administrativa, ou um bom 
encaminhamento para serviços especializados. Ele deve ser atravessado 
por processos de responsabilização, buscando a criação de vínculo a partir 
da escuta de problemas, troca de informações, mútuo reconhecimento de 
direitos e deveres, e decisões que possibilitem intervenções pertinentes e 
eficazes em torno das necessidades dos usuários do serviço de saúde. 
Dessa forma, o acolher deve possibilitar a abertura para recepção das 
demandas dos usuários, visando o encontro entre o sujeito a ser cuidado e o 
trabalhador de saúde (PASCHE, 2010, p. 64). 
 
 

Assim, pode-se afirmar que a política do acolhimento consiste na abertura dos 

serviços para a demanda e a responsabilização por todos os problemas de saúde 

dos usuários. Como a atenção básica representa porta de entrada à comunidade aos 

serviços de saúde é essencial proporcionar atendimento acolhedor para diminuir as 

desigualdades e promover cuidado integral aos usuários da comunidade. 
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Em que pese parecer que a execução do acolhimento dentro das Unidades de 

Saúde não represente alta complexidade, certo é, que merece atenção de todos os 

envolvidos, principalmente do profissional de saúde diretamente envolvido. Isso 

porque ele precisa estar preparado. Deve levar em consideração os aspectos 

subjetivos, culturais, ambientais e de estilo de vida do indivíduo, para que desta 

forma o paciente possa se sentir “aceito” de forma integral e com suas expectativas 

atendidas. E daí, dizer que o a integralidade no cuidado deve-se pautar na 

consideração das peculiaridades do sujeito sem afetar sua individualidade e 

integridade (GUALDA; BERGAMASCO, 2004).  

Desta forma, os agentes envolvidos no acolhimento devem agir com base nos 

princípios informadores do SUS, levando em consideração o processo saúde-doença 

das pessoas, sua cultura, saber quais seus hábitos, costumes e gostos. Com isso, é 

possível que o atendimento se dê de forma integral e leve em consideração aquilo 

que o cliente tem de mais humano que é seu componente social, afetivo e emocional 

(GUALDA; BERGAMASCO, 2004). 

O bem-estar não deve ser visto sob uma perspectiva limitada. Não basta 

apenas tratar, ou seja, resolver os problemas de saúde imediatos. O profissional de 

saúde precisa ter conhecimento maior sobre este processo saúde-doença, “para que 

atenda da melhor maneira possível às expectativas dos usuários, cuidando não 

somente de um corpo que necessita de ajuda, mas também de sua subjetividade, 

que seja apto para acolher de forma humanizada” (BECK; MINUZI, 2008). 

 

 

5.3 Modelos de acolhimento e benefícios 

 

Conforme tratado nos subtítulos anteriores, a política do acolhimento deve ser 

efetivamente implantada e executada dentro da Estratégia Saúde da Família, seja 

porque ela está em contato frequente e direto com a comunidade, podendo, 

portanto, ter maior facilidade no desenvolvimento das ações, mas, mais que isso, 

deve ser entendida como uma ação que decorre da humanização, da dignidade da 

pessoa humana, valores tão prestigiados nos dias atuais. 

Assim, cada esfera de saúde, dentro da sua competência, precisa eleger 

como e quando o acolhimento se dará. Para facilitar a escolha, modelos de 
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acolhimento foram desenvolvidos por estudiosos do assunto. Existem alguns 

modelos de acolhimento que possuem características e vantagens diferenciadas: 

 

a) Acolhimento pela equipe de referência do usuário: a principal 
característica é que cada usuário é acolhido pelos profissionais de sua 
equipe de referência, de modo que um ou mais profissionais de cada equipe 
realizam a primeira escuta, negociando com os usuários as ofertas mais 
adequadas para responder às suas necessidades. A principal vantagem 
dessa modelagem é a potencialização do vínculo e responsabilização entre 
equipe e população adscrita, e uma das dificuldades é a conciliação com 
atividades da equipe fora da unidade (visita domiciliar, por exemplo), bem 
como com os atendimentos programados nos dias em que a demanda 
espontânea é muito alta (GOMES; MELO; PINTO, 2005, apud, BRASIL, 
2013, p. 29). 
 
b) Equipe de acolhimento do dia: em unidades com mais de uma equipe, o 
enfermeiro e/ou técnico de enfermagem de determinada equipe ficam na 
linha de frente do acolhimento, atendendo os usuários que chegam por 
demanda espontânea de todas as áreas/equipes da unidade. O médico da 
equipe do acolhimento do dia fica na retaguarda do acolhimento. Todos os 
profissionais da equipe de acolhimento ficam com suas agendas voltadas 
exclusivamente para isso.  A principal vantagem dessa modelagem é que as 
equipes que não estão “escaladas” podem realizar as atividades 
programadas com mais facilidade, e as desvantagens são a menor 
responsabilização e vínculo entre equipe e população adscrita (quando 
comparado com o acolhimento por equipe) e a sobrecarga da equipe que 
está no acolhimento do dia, sobretudo em dias de maior demanda (GOMES; 
MELO; PINTO, 2005, apud, BRASIL, 2013, p. 29). 
 
c) Acolhimento misto (equipe de referência do usuário + equipe de 
acolhimento do dia): em unidades com mais de uma equipe, estipula-se 
determinada quantidade de usuários ou horário até onde o enfermeiro de 
cada equipe acolhe a demanda espontânea da sua área, bem como uma 
quantidade de casos agudos encaminhados pelo acolhimento que o médico 
irá atender de pacientes de sua área durante o turno. Um dos enfermeiros 
fica a cada dia sem atendimentos agendados, para atender à demanda 
espontânea de todas as áreas. Essa modelagem se apresenta como 
intermediária entre o acolhimento por equipe e o acolhimento do dia, mas 
requer comunicação mais intensa entre equipes e alguns instrumentos para 
facilitar a gestão das agendas (GOMES; MELO; PINTO, 2005, apud, 
BRASIL, 2013, p. 30). 
 
d) Acolhimento coletivo: no primeiro momento do funcionamento da unidade, 
toda a equipe se reúne com os usuários que vieram à unidade de saúde por 
demanda espontânea e, nesse espaço coletivo, fazem-se escutas e 
conversas com eles (se necessário ou mais apropriado, essa escuta é feita 
num consultório). Além do acolhimento, aproveita-se a ocasião para explicar 
à população o modo de funcionamento da unidade e o processo de trabalho 
das equipes, bem como se realizam atividades de educação em saúde. 
Após o momento de acolhimento coletivo realizado pela equipe, para 
garantir acesso a usuários que cheguem durante o turno, segue-se o 
trabalho com outra modelagem de acolhimento associada. O acolhimento 
coletivo permite envolver toda a equipe na realização da primeira escuta, 
possibilita identificar usuários com risco e sofrimento mais evidentes e pode 
contribuir para o aumento da capacidade de auto-avaliação dos riscos pelos 
usuários, mas apresenta como principal inconveniente o constrangimento 
das pessoas, que podem se sentir expostas na sua intimidade e privacidade, 
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além de não oportunizar uma adequada avaliação dos riscos não evidentes 
e da vulnerabilidade, devendo, por isso, ser necessariamente articulada à 
escuta individualizada (GOMES; MELO; PINTO, 2005, apud, BRASIL, 2013, 
p. 30). 

 

Em suma, conclui-se que o acolhimento funciona como uma das bases para a 

humanização da assistência nas instituições, a fim de possibilitar resolutividade, 

vínculo e responsabilização entre trabalhadores de saúde e usuários, contribuindo 

na democratização e na melhoria da qualidade da assistência prestada e se constitui 

em instrumento potente para a reorganização da atenção à saúde no PSF (BECK; 

MINUZI, 2008). 

Em que pese os benefícios trazidos pela prática do acolhimento em equipes 

de saúde, percebe-se que são vários os fatores que podem interferir negativamente, 

tais como: a inadequação da área física, a maior sobrecarga de trabalho, o pouco 

apoio institucional às experiências novas e a redução/inadequação das atividades de 

prevenção. Outras dificuldades são relevantes: a demanda excessiva de usuários; a 

falta de médicos nas instituições de saúde; a dificuldade de acesso dos usuários às 

consultas especializadas e odontológicas; a demanda reprimida de usuários e a falta 

de medicamentos e materiais (BECK; MINUZI, 2008). 

Portanto, a implantação ou otimização do acolhimento demanda ação 

conjunta de vários setores da sociedade, da comunidade, usuários e principalmente 

da equipe de saúde que deve estar bem preparada e orientada. 
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6 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  
 

A partir do diagnóstico situacional da área de abrangência da Unidade 

Funcionários I foi possível estabelecer como um dos problemas prioritários para a 

comunidade, a falta de um modelo, ou melhor, a ineficácia do atendimento 

sistematizado aos usuários, como mecanismo de prevenção e tratamento da saúde.  

 Restaram identificados os seguintes nós críticos:  

• A escassez de recursos financeiros para investimento na saúde; 

• Baixo nível sociocultural da comunidade, o que enseja dificuldade no entendimento 

das práticas de prevenção e promoção à saúde; 

• Poucas ações educativas realizadas pelos profissionais da saúde e órgãos públicos 

como medida para prevenção; 

• Falta de atendimento sistêmico que promova o acolhimento efetivo dos usuários.   

Diante das constatações acima foram propostas algumas ações – 

enumeradas nos quadros que se seguem - a fim de permitir a prática do acolhimento 

na Unidade Funcionários I em Contagem – Minas Gerais.  

 
 
6.1 Definição dos problemas de saúde da comunidade 

 
O diagnóstico situacional da comunidade estudada aponta algumas causas 

que podem estar relacionadas à baixa operabilidade do modelo atual de 

acolhimento: o baixo nível socioeconômico e educacional dos usuários, que 

compromete o adequado tratamento e reflete, ainda, diretamente nas ações de 

saúde; a comunidade tem uma área geográfica extensa e uma baixa infraestrutura 

da unidade de saúde, com morosidade de atendimento; grande número de 

demandas espontâneas, o que compromete o atendimento sistêmico, já que a 

equipe fica bastante sobrecarregada. 

 

 

6.2 Priorização dos problemas  

 

Os citados problemas foram selecionados com base em alguns critérios: 

importância/urgência, capacidade de enfrentamento e seleção/priorização. Para 
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tanto, utilizou-se classificação da seguinte forma: alta, média ou baixa e pontos até o 

máximo de 30 (alta freqüência), conforme apresentado no Quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade da Unidade Básica de Saúde Funcionários I, município 

de Contagem, em Minas Gerais. 

 
 

PROBLEMAS 
 

IMPORTÂNCIA 
E URGÊNCIA 

CAPACIDADE 
ENFRENTAMENTO 

SELEÇÃO 
PRIORIZAÇÃO 

Socioeconômico 
 

Média 10 Média 

Infraestrutura 
 

Alta 20 Média 

Ações educativas 
- Analfabetismo 
 

Média  20 Alta 

Ações de saúde 
 

Alta 25 Alta 

Demanda 
espontânea 

Alta 25 Alta 

 
 

 
6.3 Descrição do problema selecionado  
 

O principal aspecto que faz do problema uma prioridade da comunidade é a 

falta de estrutura relacionada a priorizar o acolhimento e conseqüente diminuir o 

número de demandas espontâneas, bem como a falta de compreensão dos usuários 

quanto à importância de tratar os problemas de saúde adequadamente, retornando 

às consultas e prevenindo outros tantos.   

 
 

6.4 Explicação do problema selecionado  
 

O problema selecionado, qual seja, a ineficácia do atual modelo de 

acolhimento na área de abrangência da Unidade Funcionários I precisa ser 

reformulado, tendo em vista tratar-se de comunidade altamente vulnerável a vários 

tipos de doenças, já que relacionadas às condições socioeconômicas e infraestrutura 
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básica precárias, o que tende a manter um alto grau de demandas espontâneas, 

prejudicando, assim, o atendimento sistêmico e completo. 

Assim, para que a realidade possa ser alterada, entende-se que ações 

voltadas à educação das famílias e crianças, colaboração dos órgãos públicos para 

melhorar a infraestrutura, treinamento da equipe de saúde são medidas iniciais para 

permitir o êxito do novo projeto de acolhimento. 

 
 
6.5 Descrição dos nós críticos  
 

Os principais “nós” críticos do problema que pressupõe a necessidade da 

política de acolhimento, são: 

• Baixo nível socioeconômico da comunidade: dificulta o tratamento dos problemas 

de saúde, já que muitas vezes o custo para isso supera o orçamento familiar; 

• Baixo nível sociocultural da comunidade: dificuldade dos pacientes em receber 

orientações sobre saúde devido ao alto grau de analfabetismo ou baixa escolaridade 

e desinteresse; 

• Poucas ações educativas realizadas pelos profissionais da saúde e órgãos 

públicos: não há um planejamento efetivo ou parceria com órgãos públicos no 

sentido de promover medidas de prevenção; 

• Falta de infraestrutura da unidade: outra dificuldade considerada alta e grave que 

compromete de forma considerável o atendimento. É comum a falta de 

medicamentos e equipamentos relativos a atendimentos de urgência e pequenas 

cirurgias. 

• Grande número de demandas espontâneas: compromete o acolhimento efetivo e 

tumultua significamente a unidade, já que a equipe de saúde fica bastante 

sobrecarregada.  

 
 
6.6 Desenho das operações 
 

As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionados ao problema falta 

de um planejamento de acolhimento na população sob responsabilidade da Equipe 

de Saúde Funcionários I, no município Contagem, em Minas Gerais estão descritos 

nos quadros 2 a 5, a seguir: 
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Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 1”  

 

Nó Crítico 1 Estrutura de saúde precária 

Operação  Melhorar pontos específicos da Unidade 

Projeto Acolhimento e equipe de saúde 

Resultados esperados Capacitação da equipe e apoio financeiro e operacional do 

Município 

Produtos esperados Atendimento sistematizado do paciente.  Equipamentos 

para a promoção do acolhimento e medicamentos 

disponíveis em estoque 

Responsáveis Equipe de Saúde 

Órgãos municipais de saúde do Município de Contagem 

Controle dos recursos 

críticos/viabilidade 

Organizacionais: Equipe de saúde e Secretaria de Saúde. 

Econômicos: Secretaria de Saúde 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 2”  

 

Nó Crítico 2 Baixo nível sociocultural da comunidade 

Operação  Aumentar o nível de informação da população acerca das 

causas, consequências, sintomas, prevenção e tratamento 

das doenças com maior incidência na comunidade 

Projeto Aprendendo sobre saúde 

Resultados 

esperados 

Uma comunidade informada é sem dúvida ponto chave para 

redução do número doenças 

Produtos esperados Campanha educativa nas escolas e na Unidade de Saúde 

Funcionários I 

Responsáveis Equipe de Saúde 

Órgãos municipais de educação do Município de Contagem 

Controle dos recursos 

críticos/viabilidade 

Organizacionais: Equipe de saúde e equipe da escola. 

Econômicos: Secretaria de Saúde 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 3”  

 

Nó Crítico 3 Poucas ações educativas realizadas pelos profissionais da 

saúde e órgãos públicos 

Operação Implementar ações educativas na unidade de saúde e 

comunidade em geral acerca da política do acolhimento e 

seus benefícios 

Projeto Saúde e Comunidade   

Resultados esperados Usuários informados via ação na própria comunidade em 

geral, seja durante visitas dos agentes de saúde, bem 

como durante atendimento médico sobre doenças e modo 

de prevenção facilitará o trabalho da equipe de saúde, na 

medida em que a tendência é um número cada vez menor 

de retorno por repetição da doença 

Produtos esperados Capacitação da equipe para abordagem da população 

sobre a importância de participar da política de acolhimento 

Responsáveis Equipe de Saúde 

Controle dos recursos 

críticos/viabilidade 

Organizacionais: Equipe de saúde 

Econômicos: Secretaria de Saúde 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Quadro 5 - Operações sobre o “nó crítico 4”  

 

Nó Crítico 4 Alto número de demandas espontâneas 

Operação Implementação do acolhimento através de agendamentos 

e atendimento especializado  

Projeto Acolhimento e promoção da saúde   

Resultados esperados Com a prática do acolhimento, a tendência é evitar que a 

Unidade fique cheia e os usuários não sejam atendidos de 

maneira eficiente, tratando o problema em diversos 

aspectos 

Produtos esperados Atendimento personalizado a cada paciente de forma a 

suprir não só as carências imediatas de saúde (cura da 
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doença), mas também enfrentar os demais aspectos 

vivenciados pelos usuários que comprometem a plena 

qualidade de vida  

Responsáveis Equipe de Saúde 

Controle dos recursos 

críticos/viabilidade 

Organizacionais: Equipe de saúde 

Econômicos: Secretaria de Saúde 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

6.7 Cronograma das atividades 

 

       Operação Responsáveis Tempo estimado 

Projeto estrutura da 

Unidade 

Equipe de Saúde 

Órgãos municipais  

3 meses 

Projeto Educativo na 

comunidade 

Equipe de Saúde 3 meses 

Projeto Acolhimento Equipe de Saúde 6 meses 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
 
 

6.8 Recursos necessários 

 

Para a implantação da proposta, considerando os projetos escolhidos, serão 

necesários recursos organizacionais, financeiros e humanos, conforme abaixo 

descrito: 

 Projeto estrutura da Unidade de Saúde Funcionários I:  uma nova roupagem 

para a unidade será indispensável para que a prática do acolhimento seja eficiente. 

Assim, a proposta exigirá dos  entes públicos, especialmente a Prefeitura de 

Contagem medidas, projetos, disposição de agentes públicos da área, bem como 

recursos financeiros. Nesse aspecto, a intervenção será levar a conhecimento das 

autoridades os problemas que tendem a afetar o acolhimento, dentre eles a falta de 

medicamentos, morosidade nos atendimentos e agendamentos de exames, sem 

prejuízo de ajustes nas salas e estrutura física da unidade. 

 Projeto educacional na comunidade: o objetivo será o de estruturar a 

campanha educativa com conhecimento técnico-científico e linguagem simples e 

adequada para facilitar a compreensão. Serão utilizadas pessoas da equipe de 
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saúde; recursos financeiros terão a finalidade de promover a impressão de cartazes, 

publicações e folhetos, sem prejuízo de convite via meios de comunicação local 

como rádio. Um dos pontos a ser perseguido é o de levar a conhecimento da 

comunidade a importância da política do acolhimento e fomentar sua adesão. 

 Projeto Acolhimento: a execução desse projeto dependerá em seu maior grau 

de um comprometimento de toda equipe de saúde, do recepcionista ao atendimento 

pela médica. Para tanto, serão necessários recursos financeiros para que os 

profissionais sejam preparados para a prática do acolhimento, seja através de cursos 

ou palestras.  

 

6.9 Resultados esperados 

 

Os resultados esperados a partir da proposta delineada é permitir que a 

comunidade seja acolhida quando do atendimento à saúde, de maneira a tratar não 

só a doença imediata, mas também outros problemas que eventualmente existem e 

possam afetar a qualidade integral da vida e da saúde.  

Espera-se, com isso, que a população seja conscientizada da importância de 

se tratar as várias nuances dos problemas que enfrentam e que, ao final, a proposta 

seja suficiente para prevenir ulteriores casos e diminuir o número de demandas 

espontâneas.  

Por meio do projeto de educação espera-se aumentar o nível de informação 

da população acerca das causas, consequências, sintomas, prevenção e tratamento 

das doenças mais comuns da comunidade e sobre a necessidade de um tratamento 

mais amplo possível, de maneira sistemática e sem abandono por parte dos 

pacientes. 

As crianças e pais informados via ação na própria comunidade em geral, seja 

durante visitas dos agentes de saúde, bem como durante atendimento médico sobre 

doenças e modo de prevenção facilitará o trabalho da equipe de saúde, na medida 

em que a tendência é um número cada vez menor de pacientes com retorno dos 

mesmos casos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabe-se que a política do acolhimento vem sendo considerada uma 

importante medida de saúde, justamente pela efetividade e abrangência, 

notadamente para a atenção de saúde primária. 

O presente estudo foi proposto com base no diagnóstico situacional da área 

de abrangência da Unidade de Saúde Funcionários I, no município de Contagem/MG 

e, também, considerando a análise feita pela médica responsável pelo atendimento, 

que visualizou a necessidade de modificar o atual modelo de acolhimento, com 

vistas à sua otimização e com o intuito de reduzir o grande número de demandas 

espontâneas e o retorno de pacientes com queixa dos mesmos problemas.  

Algumas razões foram identificadas como causas possíveis da alta demanda 

da comunidade por tratamento médico, sendo ligadas à baixa condição 

socioeconômica da população local que leva a pouca instrução, abandono dos 

tratamentos e problemas que muitas vezes vão além do atendimento pela equipe de 

saúde, como transtornos psicológicos, a gestação em adolescentes e uso 

indiscriminado de psicotrópicos. 

Na busca pela diminuição do problema elaborou-se um plano de intervenção 

pautado principalmente na conscientização sobre a importância de se tratar 

adequadamente não só o problema de saúde imediato, como também abranger às 

demais necessidades do paciente, implantando, portanto, a política do acolhimento. 

Sendo certo, ainda, que há o intuito de promover o nível de informação da população 

referente a esse assunto, com a ajuda dos agentes de saúde durante as visitas e 

profissionais da educação nas escolas.  

Para tanto, elaborou-se etapas que constituem a proposta de intervenção, as 

quais se encontram descritas nos quadros acima, todas construídas a partir dos nós 

críticos identificados, propondo assim, estratégias para que a prática do acolhimento 

seja efetivamente implantada e alcance resultados positivos em prol da comunidade. 

O que se pode concluir, desde já, é que há um ajuste de vontades grande dos 

profissionais de saúde da Unidade de Saúde com o intuito de efetivar e manter o 

projeto ativo e consequentemente permitir que a comunidade seja acolhida em seu 

maior grau, descentralizando o atendimento até mesmo para outros profissionais, 

caso necessário. Não obstante o trabalho dos agentes de saúde é importante que 
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haja participação do Município de Contagem, na medida em que intervenções devem 

ser feitas e mantidas na região, especialmente no que tange a recurso financeiro, no 

investimento em educação e na manutenção da Unidade com medicamentos, 

possibilidade de exames rápidos e melhoramento da estrutura física. 

Espera-se, por fim, que a implantação do plano de intervenção contribua para 

aumentar a informação e a conscientização da equipe de saúde, dos gestores 

municipais e da população da área de abrangência, tendo em vista a importância de 

se tratar os problemas de saúde como um “todo” sistêmico, capaz de devolver não 

só a qualidade de saúde, mas também a qualidade de vida e dignidade da 

população local. 
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