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 Onde você trabalha? 

 

 Você sabe quais atendimentos são oferecidos? 

 

 Qual a público é atendido? 

 

 Qual o objetivo dos atendimentos oferecidos? 

 



 

Aspectos fundamentais que 

precisam ser considerados 

no cotidiano do trabalho 
 



PRESENÇA DE HIERARQUIA NO COTIDIANO 

DE TRABALHO 

 Hierarquia no cotidiano do trabalho significa 
organização, configura-se como a distribuição dos 
papeis e responsabilidade de cada trabalhador.  

 

 No cotidiano das unidades de trabalho, temos a 
presença do coordenador, que é responsável pela 
organização geral e boa condução dos trabalhos 
desenvolvidos. É quem deve conduzir e direcionar 
as atividades. 

 

 As unidades contam também com a presença de 
um técnico adjunto, que substitui o coordenador 
na ausência do mesmo.   

 



ACOLHIDA 

 Muitas vezes pode ser o processo de contato 

inicial de um indivíduo com o PAIF. 

 O que quer dizer que o usuário pode não saber 

muito bem o porquê de estar ali, o que esperar, 

expectativas equivocadas, encaminhamentos 

equivocados. 

 A postura de acolhimento adequado neste 

momento pode fazer a diferença. 

 Os dados coletados no primeiro contato poderão 

contribuir muito para a sequência dos 

atendimentos realizados pela equipe. 



O QUE É UM COMPORTAMENTO 

ACOLHEDOR? 

 Olhar; 

 Tom de voz; 

 Segurança nas informações transmitidas; 

 Buscar esgotar as possibilidades de auxílio; 

 Dar respostas; 

 Clareza e objetividade nas informações 
repassadas; 

 Verificar se o usuário compreendeu a informação 
repassada; 

 A postura profissional deve visar a construção de 
um vínculo que permita uma intervenção que 
produza a autonomia e não gera a dependência; 



 Importância do acolhimento inicial para a 

construção de um vínculo positivo; 

 A pessoa tem direito a um atendimento com 

dignidade, não estamos fazendo um favor e sim 

garantindo direito e cidadania; 

 Buscar ofertar o máximo que o serviço tem a 

oferecer, esgotar possibilidades; 

 Sigilo profissional; 

 Olhar com sensibilidade; 

 



QUALIDADE NA COMUNICAÇÃO 



 Ouvir traz consequências: olhar o sujeito como 

um todo, podemos fazer a diferença na vida do 

usuário dependendo de como conduzimos uma 

situação de crise; 

 Em algumas situações nem precisamos dizer 

muito, apenas realizar uma escuta; 

 O que em algum momentos é difícil em nossos 

serviços, assim o que nos cabe é fazer o melhor 

possível no momento. 

 Existem situações “inusitadas” (ex: pessoas 

alcoolizadas) 

 



 “o outro também pode ter razão”(ROHDEN, 

2005.p.197). 

 No diálogo ocorre o reconhecimento do outro, de 

seu ponto de vista, de sua condição de sujeito, de 

maneira que as diferenças não são somente 

reconhecidas, são respeitadas. 

 E a comunicação entre a equipe da Unidade, 

como está? 

 Quando não sei a resposta, o que faço? 

 

 



POSTURA PROFISSIONAL 

 Questões sociais e culturais; 

 Ética; 

 Sigilo profissional; 

 Cuidado nos comentários desnecessários e que 

não contribuirão em nada para a o atendimento; 

 Preservar o usuário e a si mesmo (exposição da 

pessoal, redes sociais, morar no território); 

 Cuidado ao duvidar do usuário; 

 Será que estamos ouvindo o que o sujeito tem a 

dizer ou o que queremos ouvir (tiramos nossas 

próprias conclusões); 

 



 O ouvir sem julgamento, sem os meus preconceitos, o 

que é bom para mim, não necessariamente é para o 

outro; 

 O que tem velado na fala do usuário? 

 O que levou a pessoa a chegar a esta situação? 

 Quando somos atacados, questionados enquanto 

profissionais, é possível que a família esteja reagindo 

e se dando conta de suas próprias limitações; 

 O diálogo ele ocorre quando acolhemos o outro com os 

seus pontos de vista, nos colocamos no lugar do outro, 

reconhecemos o direito do outro de ter opinião, nos 

dispomos a levar o outro a sério o que exige que 

reconheçamos que o outro pode ter razão; 

 



 “No contexto da prática, é importante encontrar o 

modo de apoiar os usuários dos nossos 

atendimentos e por esses conhecimentos de perito 

entre parênteses. Suponho que isto adiciona 

autenticidade ao autoconhecimento dos usuários. 

Não quero dizer com isto que possamos exercer 

nossa profissão sem a mediação dos 

conhecimentos adquiridos, mas é importante que 

não pretendamos determinar a vida dos outros 

em virtude de tais conhecimentos. (WHITE, 

2009) 

 Estamos criando possibilidades ou fortalecendo 

barreiras; 

 



 

"Faça o teu melhor, na condição que você tem, 

enquanto você não tem condições melhores, para 

fazer melhor ainda!" 

 

Mario Sergio Cortella 
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