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ACOLHIMENTO 

ACOLHER E DAR ACOLHIDA, ADMITIR, ACEITAR, DAR OUVIDOS, DAR CREDITO, 

AGASALHAR, RECEBER, ATENDER, ADMITIR (MICHAELIS, 2009).  

O ACOLHIMENTO EXPRESSA UMA AÇÃO DE APROXIMAÇÃO, UM “ESTAR COM” E 

UM “ESTAR PERTO DE”, OU SEJA, UMA ATITUDE DE INCLUSÃO, DE ESTAR EM 

RELAÇÃO COM ALGO OU ALGUÉM.  



ACOLHIMENTO 

 

• Atitude e tecnologia de cuidado, como 

mecanismo de ampliação do acesso e 

como dispositivo de (re)organização do 

processo de trabalho das equipes de 

saúde. 
 



POLITICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO 

 ACOLHIMENTO: parte das diretrizes básicas 

da Humaniza-SUS, uma diretriz ética, 

estética e política: 
 

• Ética: compromisso com reconhecimento do outro em 

sua forma de viver, sentir, suas dores e alegrias. 
 

• Estética: estratégias para a dignificação da vida e do 

viver, do humano. 
 

• Política: compromissos com o “estar com” assumido 

pela coletividade, potencializar o protagonismo. 



 

É uma tecnologia leve, de uso das equipes na sua 

relação com o usuário e que se propõe a inverter a 

lógica de organização e funcionamento do serviço de 

saúde, partindo dos seguintes princípios (FRANCO; 

BUENO; MERHY, 1999). 
 

 Garantir acessibilidade universal. 
 

 Reorganizar o processo de trabalho. 
 

 Qualificar a relação trabalhador/usuário. 

ACOLHIMENTO 



 No campo da saúde, o termo acolhimento é identificado 

como uma dimensão espacial, uma recepção formal com 

ambiente confortável, mas também uma ação de 

organização administrativa e repasse de encaminhamentos 

para serviços especializados. Há três formas de defini-lo 

(SAVASSI, 2011): 
 

 Enquanto postura 

 Postura acolhedora da equipe 
 

 Enquanto processo de trabalho 

 Diretriz reorganizadora do processo de trabalho 
 

 Enquanto ferramenta 

 Instrumento para promover o vínculo, acessibilidade, universalidade e 

humanização em um espaço de recepção para a escuta qualificada 

ACOLHIMENTO 



TRANSPOSIÇÃO PARA A PRÁTICA: 

OBJETIVOS 

• Acolher com intenção de resolver 
 

• Todas as pessoas que procuram a unidade por 

demanda espontânea devem, necessariamente, 

ser acolhidas por um profissional da equipe 

técnica. O profissional deve escutar as queixas, 

os medos, avaliar riscos, acolher a avaliação do 

próprio usuário e se responsabilizar em dar 

uma resposta a ele. 



TRANSPOSIÇÃO PARA A PRÁTICA: 

OBJETIVOS 

• Nesse encontro há possibilidade de 

avaliar 
 

• Ato de escuta e produção de vínculo como ação 

terapêutica, formas de organização dos 

serviços de saúde, humanização do serviço e 

uso e não uso dos saberes e afetos para a 

melhoria da qualidade de ações em saúde, 

adequação da área física, governabilidade e 

modelos de gestão. 



MUDANÇA NO MODELO DO SISTEMA DE SAÚDE 

Cidadão 
vivendo mais 

e melhor 

Condições 
crônicas e 

agudas 

Gestão da 
clínica 

RAS 

Legitimar  
o sistema 

público 



REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS 

DE TRABALHO 

 

 

Mercantilização 
dos processos de 

trabalho 

“Anestesia” na 
escuta 

Falsa 
salvaguarda 

contra o 
sofrimento 

Indissociabilidade 
entre produção de 

saúde e de 
subjetividade 

Autonomia do 
usuário 

Reativar no 
“encontro” a 

capacidade de 
acolhimento 





TRANSPOSIÇÃO PARA A PRÁTICA 

 Acolhimento e classificação de risco: intervenções 
potencialmente decisivas na reorganização e na 
implementação da promoção de saúde em rede, pois 
em sua implementação extrapola o espaço de gestão 
local, no cotidiano das práticas em saúde, a 
coexistência das macro e das micropolíticas. 
 

 A linguagem única da rede, representada por 
protocolos de classificação de risco e linhas-guia, é 
quem determina a estruturação e a comunicação dos 
pontos de atenção, apoio operacional e logística. 
Tem como objetivos: 

• Encaminhar corretamente o paciente. 

• Ao ponto de atenção certo. 

• Pronto para atenção mais eficaz. 

• No menor tempo possível. 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 







ARTIGOS 



ALGORITMO PARA A ATENÇÃO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA 

  

CIDADÃO PROCURA A UBS/USF POR DEMANDA ESPONTÂNEA 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

EMERGÊNCIA? 

VERMELHO 

Suporte  

Básico 

 de Vida   

SAMU 

PS 

URGÊNCIA? 

AMARELO 

Urgência Maior 

SAMU 

UPA 

VERDE 

Urgência Menor 

PRIORIDADE  

UBS/USF 

AZUL 

Eletivo  

AGENDAMENTO  

UBS/USF 

LARANJA 

Suporte  

Básico 

 de Vida SN  

SAMU 

UPA 
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PROTOCOLO DE MANCHESTER 
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REGULAÇÃO EM SAÚDE 
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