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1. INTRODUÇÃO 

 

A saúde pública brasileira passou por muitas transformações e obteve diversos 

avanços ao longo do tempo, principalmente com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

no entanto ainda hoje se depara com os mais distintos desafios.  

O Ministério da Saúde a partir da elaboração de políticas, como a Política Nacional de 

Humanização, por exemplo, vem tentando consolidar os princípios do SUS. O presente estudo 

busca analisar um dos dispositivos dessa política, a saber, o acolhimento, no âmbito da 

atenção materno-infantil buscando identificar como esse dispositivo se aplica ao Centro de 

Atenção à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (CASMCA) do Hospital Federal de 

Bonsucesso (HGB). 

Para tanto, serão utilizados como embasamento teórico os documentos oficiais do 

Ministério da Saúde, a saber, as cartilhas da Política Nacional de Humanização (PNH). Além 

desses, serão utilizados os trabalhos de alguns autores como Suely Deslandes, Regina 

Benevides e Luiz Carlos Oliveira Cecílio. Deslandes e Benevides tratam da questão da 

humanização em dois momentos distintos. A primeira é anterior a política e tenta identificar 

os principais sentidos atribuídos ao termo humanização. Já a segunda é uma das idealizadoras 

da política, tratando de apresentá-la e analisá-la dentro de uma nova perspectiva. Já Cecílio 

trata de assuntos relacionados à política mesmo sem citá-la em seus trabalhos. Esse autor 

tematiza uma perspectiva mais dialógica e horizontal, propondo novos modelos de gestão e 

analisando a interferência que as relações de saber/poder exercem sobre a lógica da mudança.  

O estudo da proposta do acolhimento se faz necessário à medida que percebemos a 

questão do acesso e do acolhimento nos serviços como um dos principais desafios da saúde. 

Essa proposta reforça os princípios de integralidade e universalidade dando ao usuário um 

atendimento mais digno. Assim sendo, sua real implementação nos serviços de saúde refletiria 

diretamente na qualidade e na eficácia desses serviços. Ou seja, o acolhimento é uma 

importante ferramenta de qualificação e alteração das práticas de saúde que atua como 

diferenciador da atenção. 

O acolhimento produz não só uma atenção diferenciada, mas reflete de maneira 

positiva também no processo de produção do cuidado, gerando melhores resultados. Portanto, 

é de grande importância para a transformação da realidade das unidades de saúde e também 

dos atores que as constituem. É a partir dessa ação e do estímulo ao protagonismo dos 

sujeitos, que parte o esforço de construção de um novo tipo de interação entre os mesmos e de 

mudanças nos processos de produção do cuidado. Logo, entender como essa proposta se 
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aplica nos serviços de saúde é imprescindível para pensar as mudanças pretendidas pela 

Política Nacional de Humanização (PNH) e a viabilidade do SUS.  

A hipótese defendida por esse trabalho é de que a proposta do acolhimento não tem 

sido aplicada de maneira satisfatória no CASMCA limitando as possibilidades de construção 

de vínculos e de estímulo a autonomia e protagonismo dos sujeitos, pressupostas por esse 

dispositivo no âmbito da Política de Humanização. Deste modo, esta ação não se concretizaria 

como uma ferramenta capaz de interferir e atuar como modificador do processo de trabalho 

nesse setor. Pois, a partir da experiência obtida no campo de estudo observou-se que muitos 

usuários circulam pela unidade sem nenhuma orientação. Então, percebe-se que não há 

nenhum profissional responsável por aqueles sujeitos, caracterizando assim a ausência do 

acolhimento.  
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2. DISCUSSÃO DO OBJETO 

 

A atenção humanizada a mulher, criança e adolescente baseia-se no respeito e 

reafirmação dos direitos desses sujeitos. Para tanto a política de humanização funciona como 

norteador atuando em consonância com o conjunto dos direitos. A partir dessa junção 

pretende-se atuar na construção de um novo modo de pensar a gestão e a atenção visando à 

melhoria da qualidade da assistência prestada. Busca-se então garantir aos cidadãos o que é 

seu por direito, visto que  

 
É direito dos cidadãos atendimento acolhedor na rede de serviços de saúde de forma 
humanizada, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em função de 
idade, raça, cor, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, características 
genéticas, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, ser portador de 
patologia ou pessoa vivendo com deficiência. (BRASIL, 2006, p. 4) 

 

2.1. A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO 

 O conceito de “humanização da assistência” não possuía uma definição concreta no 

âmbito da saúde antes de 2004. Em outras palavras, esse conceito possuía uma ampla e 

controversa polissemia. Deslandes (2004, p.8) afirma isso quando diz que “embora constitua o 

alicerce de um amplo conjunto de iniciativas, o conceito de ‘humanização da assistência’ 

ainda carece de uma definição mais clara (...)”. Essa polissemia permitia a agregação dos mais 

diversos sentidos a esse conceito. Um deles associava a humanização à ampliação do processo 

comunicacional, este se constituindo no conceito chave, ou seja, na diretriz mais central de 

humanização desenvolvido no documento do Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar - PNHAH, (BRASIL apud DESLANDES, 2004). Porém, segundo a 

autora esse termo seria mais abrangente e  

geralmente emprega-se essa noção para a forma de assistência que valorize a 
qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associada ao reconhecimento dos 
direitos do paciente, de sua subjetividade e referências culturais. Implicava ainda a 
valorização do profissional e do diálogo intra e inter-equipes. (DESLANDES, 
2004, p.8)  

  

 O caráter polissêmico desse conceito é sanado pela adoção oficial da definição 

presente na Política Nacional de Humanização - PNH (BRASIL, 2004) que entende por 

humanização o estabelecimento de um novo modo de agir, ou seja, uma nova maneira de 

relacionamento entre os sujeitos, propondo alterações no modelo de atenção e de gestão. Tem 

como desafio a criação de instrumentos capazes de pensar a atenção e a gestão de maneira 

indissociável, efetivando-se a partir dessas alterações. Também conhecida como 
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HumanizaSUS, a PNH é uma política instituída pelo Ministério da Saúde e implementada a 

partir de 2004. Surge ao mesmo tempo como um enfrentamento e como um processo de 

subjetivação, na tentativa de melhorar a qualidade dos serviços de saúde em todas as ações e 

instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa política atua com o princípio da 

transversalidade para potencializar a garantia da atenção integral, resolutiva e humanizada. É 

através do incentivo ao diálogo e ao aumento do protagonismo dos sujeitos envolvidos no 

processo de produção de saúde que se pretende realizar essas mudanças. “Transformar 

práticas de saúde exige mudanças no processo de construção dos sujeitos dessas práticas (...), 

isto é, novos sujeitos implicados em novas práticas de saúde” (BENEVIDES, 2006, p.243). O 

Ministério da Saúde (2006) entende ainda por Humanização a valorização dos diferentes 

sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; o 

fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; o aumento do grau de co-

responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; o estabelecimento de vínculos solidários 

e de participação coletiva no processo de gestão; a identificação das necessidades sociais e 

subjetivas de saúde; a mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho 

tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde; o compromisso com a 

ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento. 

 As propostas do HumanizaSUS partem do “SUS que dá certo”, ou seja, de 

experiências e possibilidades concretas as quais se deseja difundir, num esforço de ultrapassar 

e não se limitar a um mero conjunto de propostas. 

 Essa política apresenta diversos valores que funcionam como norteadores de suas 

ações, além de dispositivos os quais a orientam e visam efetivar os princípios básicos do SUS, 

a saber, universalidade, integralidade e equidade. A PNH busca reafirmar esses princípios no 

cotidiano tanto da atenção quanto da gestão, tendo como conseqüência a qualificação da saúde 

pública no Brasil. A PNH, enquanto uma política transversal, que abarca as diversas unidades 

e instâncias do SUS, apresenta, para sua operacionalização, alguns princípios, quais sejam: 

• Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no 

SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às 

questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas (índios, 

quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc); 

• Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e 

a grupalidade; 

• Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos; 
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• Construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos implicados na rede do 

SUS; 

• Co-responsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e de atenção; 

• Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras 

do SUS; 

• Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos 

profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente. (BRASIL, 2004) 

Conforme já mencionado, o HumanizaSUS possui alguns dispositivos que contribuem 

para sua implementação. Cada um desses dispositivos funciona como facilitador da 

humanização em um determinado aspecto. Estes dispositivos se relacionam no sentido de 

garantir a indissociabilidade entre os processos de gestão e atenção, através da qualificação 

desses; e promover a democratização da gestão e das relações a partir do incentivo ao diálogo 

e do estímulo à autonomia e ao protagonismo dos sujeitos. Pretende-se estimular a pactuação 

e a tomada de decisão coletiva. Assim, aliando a produção de saúde à produção de 

subjetividades e de relações mais horizontais visto que há uma co-responsabilização por parte 

dos sujeitos envolvidos, conferindo significado ao processo de produção do cuidado.  

 

2.2. OS DISPOSITIVOS DA PNH 

Os dispositivos da PNH são: Acolhimento com classificação de risco; Equipes de 

referência e de apoio matricial; Projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva; 

Projetos de construção coletiva da ambiência; Colegiados de gestão; Contratos de gestão; 

Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde: gerência de “porta 

aberta”, ouvidorias, grupos focais e pesquisas de satisfação; Projeto “Acolhendo os 

familiares/Rede Social Participante”: Visita Aberta, Direito de Acompanhante e 

Envolvimento no Projeto Terapêutico; Programa de Formação em Saúde e Trabalho e 

Comunidade Ampliada de Pesquisa; Programas de qualidade de vida e saúde para os 

trabalhadores da saúde; Grupo de Trabalho de Humanização. 

 Apresentamos a seguir alguns dispositivos da PNH, a saber, (I) a clínica ampliada; 

(II) gestão participativa e co-gestão; (III) grupo de trabalho de humanização (GTH); (IV) 

ambiência e acolhimento. A priorização de determinados dispositivos foi devida ao acesso 

que a autora teve, anteriormente, aos mesmos, utilizando-se assim de um conhecimento 

prévio. Além disso, é perceptível um caráter de consolidação da integralidade e de 

estabelecimento da responsabilização nas práticas de saúde em suas respectivas propostas, 

visando à melhoria da qualidade da atenção prestada tendo o usuário como figura central do 
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processo de produção de saúde. Sendo assim, o entendimento desses dispositivos contribui 

para pensar a totalidade das práticas de saúde.  

 A proposta da Clínica Ampliada traz uma visão mais ampla do processo de cuidado. 

Considera a multicausalidade dos agravos à saúde, ou seja, compreende o conjunto de fatores 

que levam os sujeitos ao adoecimento. Além disso, entende o sujeito como um ser integral e 

singular observando o que há de particular e não só o que apresentam de igual. Esta se 

contrapõe à visão clássica, centrada exclusivamente na doença. Na visão clássica os serviços e 

saberes reduzem os sujeitos a recortes diagnósticos ou burocráticos, tal como o diabético, o 

hipertenso, partindo de um princípio generalizante e desconsiderando assim todos os outros 

fatores que levaram ao adoecimento. Um aspecto fundamental da Clínica Ampliada é 

conseguir aliar o combate à doença com a produção de vida. A equipe deve saber como 

adequar o tratamento aos gostos do usuário para que a doença, apesar de representar uma 

limitação, não se torne o foco principal em sua vida o impedindo de viver outras coisas. Isso 

faz com que o usuário lide com a doença de modo proveitoso ao invés de vê-la como um 

fardo. Assim sendo, a Clínica Ampliada visa à produção da saúde e a ampliação da autonomia 

e do protagonismo do sujeito, visto que este deve ser participante ativo do seu projeto 

terapêutico. Considerar a multicausalidade e a singularidade de cada caso é importante, pois 

amplia a atuação da clínica para além dos pedaços fragmentados e o reconhecimento e a 

valorização dos diversos saberes envolvidos ajuda os profissionais a trabalhar em equipe. 

  A Clínica Ampliada tem também como proposta ser um instrumento o qual possibilite 

pensar a gestão e a atenção juntamente, para que gestores possam falar de clínica e os 

profissionais de saúde em geral possam falar de gestão. Esta proposta apresenta dois 

dispositivos de gestão da atenção, a saber, equipe de referência e apoio matricial e projeto 

terapêutico singular (PTS). 

  A Equipe de Referência tem uma lógica de funcionamento que se assemelha a do PSF, 

na qual uma equipe multiprofissional serve de referência a um grupo de usuários. Isso 

estimula e facilita a criação de vínculos específicos entre esses atores. Essas equipes são 

transdisciplinares, o que pressupõe uma troca de saberes, de afetos e de co-responsabilidade, 

além do aumento da comunicação. Esta proposta sugere a divisão do poder gerencial e 

promove relações de poder que levam a valorização da equipe como espaço decisório 

estimulando a cooperação e a coletivização, evitando a competição e, a conseqüente 

fragmentação das equipes. Isso atua de maneira expressiva no processo gerencial e da 

atenção, uma vez que viabiliza a transversalidade. Sendo assim, o sentimento de auto-
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suficiência das corporações é reduzido, não alimentando conflitos corporativos e, promovendo 

a integralidade dos serviços colocando o usuário no centro deste processo.  

  O Apoio Matricial altera a lógica do encaminhamento, pois se tratam de profissionais 

que atuam como apoiadores. São especialistas os quais constituem uma rede de serviços de 

apoio às equipes de referência. Estes profissionais (especialistas) auxiliam realizando 

“interconsultas” em usuários que estão sob a responsabilidade de outra equipe. Os apoiadores, 

porém, fazem mais do que uma simples interconsulta, esses profissionais devem reconhecer a 

autonomia das equipes responsáveis e negociar, com essas, suas propostas, sendo das equipes 

a responsabilidade de entender o que essas propostas vão produzir.  Essa lógica acaba gerando 

um aprendizado coletivo na medida em que os casos são discutidos, pois os profissionais 

adquirem mais conhecimentos, tornando as equipes cada vez mais capacitadas.  

  Há um resgate da responsabilização e da visão do sujeito como um ser integral dotado 

de subjetividade, reconhecendo os múltiplos fatores que o levaram ao adoecimento e a 

complexidade do projeto terapêutico. A lógica da Equipe de Referência evita a fragmentação 

do usuário em partes, recorte este que o reduz à doença, fazendo-o “pular” entre especialistas 

e serviços sendo atendido em “pedaços”. E evita também, que ao final do processo o usuário 

sinta-se desamparado, pois agora ele terá uma equipe responsável por ele.  

  O reconhecimento das limitações por parte dos profissionais e serviços apesar de 

representar um desafio, estimula o trabalho em equipe uma vez que deixa evidente a 

interdependência entre todos da equipe. Além dessa interdependência, essa proposta 

pressupõe a necessidade de buscar novas soluções e caminhos para além do saber e da 

competência de cada um, isoladamente. 

  O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de propostas terapêuticas articuladas 

elaboradas por uma equipe interdisciplinar. Esta proposta de tratamento resulta da discussão 

coletiva desta equipe multiprofissional e é composta de acordo com as necessidades do 

usuário. Nessa discussão todos os saberes e opiniões são importantes pra a compreensão da 

necessidade de cuidado demandada pelo sujeito e, por conseqüência, a definição de propostas 

de ação.  

 O sujeito tem autonomia dentro desse processo, por isso, todas as ações propostas 

devem ser negociadas com o próprio sujeito, este tendo liberdade para aceitar ou rejeitar as 

ofertas feitas pela equipe.   PTS nada mais é do que uma variação da discussão de “caso 

clínico” e é indicado, geralmente, para situações mais complexas. Esse projeto pode ser feito 

para um indivíduo ou par um coletivo como grupos e famílias, a utilização da denominação 

Projeto Terapêutico Singular ao invés de Projeto Terapêutico Individual destaca esse aspecto 
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e frisa o objetivo da proposta que é buscar a singularidade, o que há de diferente, de único, de 

particular em cada caso. O PTS possui quatro momentos: (I) diagnóstico – tentar compreender 

a complexidade e a subjetividade de cada sujeito ou grupo; (II) definição das metas – 

propostas de curto, médio e longo prazo as quais são ofertadas pela equipe e que deverão ser 

negociadas com o sujeito doente pelo membro com o qual este tiver um vínculo mais direito e 

positivo; (III) divisão das responsabilidades – definição das tarefas de cada um com clareza; 

(IV) reavaliação – discussão do rumo do projeto terapêutico e da evolução do mesmo e 

realização das correções necessárias. 

  Por fim, o PTS sendo um dispositivo da Clínica Ampliada visa os mesmos objetivos, 

sendo estes: a atuação nas várias causas do adoecimento, garantindo atendimento integral ao 

usuário e estimulando a responsabilização e a criação de vínculos, o trabalho em equipe e o 

protagonismo (autonomia) dos sujeitos envolvidos, especialmente o dos usuários.  

  A Gestão Participativa é um modo de administrar baseado em princípios mais 

comunicativos, que inclui o pensar e o fazer coletivos, se configurando então num modelo 

mais democrático e participativo. Modelo esse centrado no trabalho em equipe, no estimulo a 

divisão do poder gerencial e na construção coletiva, compartilhada e compactuada das 

análises, avaliações e decisões.  

  A ênfase desta diretriz está na comunicação lateral, visando um organograma 

horizontalizado, a qual se constitui num dos principais mecanismos para democratizar o 

acesso às decisões e estimular a autonomia. Por meio da co-gestão é possível também 

construir conhecimentos compartilhados, considerando as subjetividades e singularidades 

presentes nas relações dos indivíduos e da coletividade. “É, portanto, uma diretriz ética e 

política que visa motivar e educar os trabalhadores” (BRASIL, 2007, p.8). 

  Esse novo modo de fazer gestão é mais democrático e estimula um aumento da 

autonomia no processo de trabalho, devido a esse fato, há um aumento na eficiência e eficácia 

dos atendimentos, visto que são criados espaços democráticos que possibilitam a discussão 

coletiva dos mais diversos problemas tendo em vista sempre o processo de trabalho e a 

qualidade da atenção. 

  No próprio fazer da co-gestão, devido à promoção do exercício do diálogo e da 

centralidade no trabalho em equipe, criam-se vínculos e compromissos entre os sujeitos 

implicados no sistema de saúde como um todo.  

  Colocar em prática as propostas dessa diretriz é uma situação complexa, pois envolve 

a alteração do modelo de gestão de uma unidade de saúde e esse processo envolve diversos 

aspectos e relações muito difíceis de serem modificadas. Para que essa mudança se dê de 
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forma plena são necessários além dos esforços dos gestores, a construção de uma consciência 

coletiva em prol dessa mudança e de diversas linhas de fuga a fim de romper com as 

estruturas e relações provenientes do antigo modelo gerencial (CECÍLIO et al, 2007). 

  Com base na leitura de Cecílio (2004) percebe-se que na prática a antinomia controle 

versus autonomia é tida como a principal dificuldade na real implementação desse modelo. 

Em muitas unidades de saúde é perceptível que mesmo que haja um movimento no sentido de 

promover a gestão democrática e participativa através de sistemas de co-gestão para a 

descentralização do poder, por exemplo, as corporações profissionais, na maioria dos casos, se 

põem contrárias a esse movimento para proteger seus territórios de saber-poder, construídos 

durante longos anos e que estão impregnados na cultura organizacional e relacional, 

principalmente no que se refere aos médicos.  

Uma mudança na cultura organizacional de todos os atores que participam dessa 

organização se faz necessária para que as disputas corporativas, principalmente pela 

manutenção do saber-poder, sejam amenizadas e possibilite um maior diálogo e uma possível 

pactuação entre esses atores, o que refletiria diretamente na organização do processo de 

trabalho (CECÍLIO, 2004). 

 A criação de espaços colegiados está diretamente associada ao fazer da co-gestão que 

através desse dispositivo incentiva o diálogo e viabiliza um espaço de troca de saberes e de 

divisão de poder gerencial. Os colegiados se configuram assim em espaços democráticos os 

quais promovem a autonomia e o trabalho em equipe.   Os colegiados são espaços coletivos 

de troca de saberes, poderes e afetos entre profissionais, usuários e gestores, ou seja, é então 

uma reunião na qual participam todos os profissionais que compõe o serviço de saúde. É um 

espaço deliberativo, de divisão de poder onde todas as opiniões são validas, o qual tem como 

objetivo estimular a integração, tanto das equipes quanto dos serviços, a autonomia e a 

participação de todos os atores na tomada de decisões dentro da unidade. É, portanto, o local 

onde se discute e tomam as decisões coletivamente pretendendo assim descentralizar o poder 

da direção para os diversos níveis dentro das unidades de saúde. 

   Na realidade essa proposta é muitas vezes distorcida e acaba não se efetivando, pois 

há uma diversidade de problemas, tais como a resistência e a não aderência por parte das 

corporações. Devido a isso, as decisões que deveriam ser tomadas coletivamente permanecem 

sendo tomadas por poucas pessoas (CECÍLIO, 2004). 

  Portanto, alterar o modelo de gestão significa institucionalizar uma nova estrutura de 

poder de decisão. Por isso, se faz necessária a consideração da multiplicidade das relações de 

poder. No entanto, estas não obedecem a um padrão e envolvem os diferentes trabalhadores 
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de forma muito variada. A mudança no modelo de gestão deve tomar como tema a questão do 

poder na vida organizacional, com a finalidade de compreender, da melhor maneira possível, 

a configuração dessas relações. Segundo Cecílio (1999, p.318), “o poder é sempre relacional 

uma vez que se refere às relações entre dois ou mais atores sociais, nas quais o 

comportamento de um é afetado pelo do outro”, por isso, a consideração da diversidade de 

relações de poder se faz tão necessária. Controle e poder estão diretamente relacionados visto 

que como afirma Cecílio (1999, p.318) “o poder é um ato, é algo usado ou exercido, que só 

existe em ato, é um modo de ação de uns sobre os outros”. Desta forma, mecanismos de 

controle configuram-se como a expressão do poder manifesto nas organizações. Quando se 

fala em autonomia também se fala do exercício de poder, porém este em outros arranjos, tais 

como: descentralização, distribuição e descapilarização do poder. 

  O Grupo de Trabalho de Humanização é mais um dos dispositivos criados pela PNH 

com a finalidade de intervir e melhorar o processo de trabalho a qualidade da produção de 

saúde. Este também é transversal uma vez que se institui em qualquer uma das instâncias do 

SUS. O GTH é constituído por profissionais interessados, comprometidos e dispostos a 

realizar mudanças e instituir melhorias em todas as dinâmicas desenvolvidas em cada serviço 

e instância gestora do SUS. Segundo a cartilha (BRASIL, 2006, p.6),  

 
Todos podem participar desses grupos: trabalhadores técnicos, funcionários, 
gestores, coordenadores e usuários, ou seja, todos aqueles que estejam implicados na 
construção de propostas para promover as ações humanizadoras que aprimorem a 
rede de atenção em saúde, as inter-relações das equipes e a democratização 
institucional nas unidades de prestação de serviço ou nos órgãos das várias 
instâncias do SUS. 
 

  Esses grupos são espaços coletivos organizados, participativos e democráticos, que 

funcionam na mesma lógica de um órgão colegiado e se destinam a empreender uma política 

institucional de resgate dos valores humanitários na assistência, em benefício dos usuários e 

dos profissionais de saúde. São espaços de discussão e pactuação do processo de reflexão 

coletiva sobre o próprio trabalho e estão abertos para sugestões, críticas, propostas e opiniões, 

pois são espaços onde todos têm o mesmo direito de propor mudanças no funcionamento dos 

serviços, na atenção aos usuários e nos modos de gestão. Os GTHs têm as atribuições de: (I) 

difundir os princípios norteadores da humanização (PNH); (II) pesquisar e levantar os pontos 

críticos do funcionamento do serviço; (III) promover o trabalho em equipe multi e inter-

profissional; (IV) propor uma agenda de mudanças que possam beneficiar os usuários e os 

profissionais de saúde; estabelecer fluxo de propostas entre os diversos setores das 
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instituições de saúde, a gestão, os usuários e a comunidade; e (V) melhorar a comunicação e a 

integração do serviço com a comunidade. 

  O grupo de trabalho também viabiliza a construção de vínculos e o estabelecimento de 

uma atmosfera propícia ao compartilhamento e ao trabalho em equipe. Isso reflete 

diretamente na qualidade da atenção, pois possibilita o encontro de diversas subjetividades 

levando em consideração diversos olhares ampliando a percepção sobre um problema. Assim, 

esse dispositivo se constitui num espaço de co-gestão e exercício do protagonismo, sendo 

capaz de auxiliar na implantação de ações que caminhem na direção das mudanças desejadas 

a partir do desenvolvimento de práticas e idéias pactuadas coletivamente.  

  Este não é um dispositivo regulamentado, com normas o qual todas as instâncias do 

SUS devem seguir e, por isso, não se constitui num dispositivo formal. Pelo contrário, é um 

dispositivo informal e autônomo tendo liberdade para definir suas formas de trabalhar e atuar 

em cada unidade segundo suas especificidades. Na cartilha do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2006, p.10) está assim descrito: 

 

O GTH é quem define a periodicidade das reuniões, organiza prioridades para o 
debate, propõe projetos e planos de ação para atingir suas metas. Não há um tempo 
pré-definido para a duração de um GTH, podendo durar anos e/ou se desdobrar em 
outros tipos de grupos ou propor outras ações. 
 
 

  Portanto, o GTH é um espaço vivo de leitura e ação do SUS, atuando como um motor 

que “faz pensar”, que “faz propor”, qual é o SUS de todos e para todos que queremos 

construir.   

 A ambiência no âmbito da saúde refere-se ao entendimento do espaço físico como 

produtor de modos de se relacionar, ou seja, é uma visão mais ampliada que entende a infra-

estrutura não de maneira dura, basicamente estrutural, mas como espaço social e profissional 

de produção de sujeitos e de relações interpessoais.  Este dispositivo alude então ao esforço de 

modificar o espaço físico a fim de viabilizar uma atenção mais acolhedora, resolutiva e 

humana. Apresenta-se como potencializador e facilitador da capacidade de ação e reflexão das 

pessoas envolvidas nos processos de trabalho, possibilitando a produção de novas 

subjetividades.   

  Segundo o Ministério da Saúde, o conceito de ambiência segue primordialmente três 

eixos: (I) o espaço que visa a confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos 

sujeitos envolvidos, valorizando elementos do ambiente que interagem com as pessoas – cor, 

cheiro, som, iluminação, morfologia... –, e garantindo conforto aos trabalhadores e usuários; 
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(II) o espaço que possibilita a produção de subjetividades – encontro de sujeitos – por meio da 

ação e reflexão sobre os processos de trabalho; e (III) o espaço usado como ferramenta 

facilitadora do processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos, o atendimento 

humanizado, acolhedor e resolutivo. É importante ressaltar que esses três eixos devem estar 

sempre juntos na composição de uma ambiência, sendo esta subdivisão apenas didática. 

  A ambiência conta com alguns elementos que cooperam para sua construção. Dentre 

eles temos: luz, cheiro, som, sinestesia, arte, cor, morfologia, tratamento de áreas externas, 

privacidade e individualidade e confortabilidade. Esses elementos se empregados de maneira 

equilibrada e harmônica favorecem significativamente o processo de produção de saúde. Isto 

porque funcionam como modificadores e qualificadores do espaço criando ambiências 

acolhedoras e resolutivas, além de estimular a percepção ambiental.  

  O sistema econômico vigente exerce influências não só sobre a economia de um país, 

mas também sobre a política e a saúde. Essa se dá pela necessidade de políticas que garantam 

a manutenção e a reprodução desse sistema. O modo de produção capitalista, por exemplo, 

produz a precarização das relações de trabalho que tem como um de seus principais impactos 

a redução da saúde ao seu mero valor de troca, entendida como uma mercadoria. Ainda no 

âmbito da saúde pode-se apontar a precarização das relações como outro grande impacto 

desse modo de produção. A precarização produz a indiferença em relação ao outro e, 

consequentemente, elimina qualquer possibilidade de aproximação entre os sujeitos (NEVES, 

2006). 

  A prática do acolhimento, no âmbito da humanização, vem resgatar o valor de uso1 

presente nessa relação. Para tanto implica o estabelecimento de uma relação com um “outro” 

visto que o processo de produção de saúde só se dá a partir dessa relação. Deste modo, tem a 

ver com a criação de vínculos entre usuários e profissionais de saúde e, conseqüentemente, 

com a responsabilização e o compromisso através do estabelecimento de uma relação de 

confiança entre os mesmos. Pressupõe o reconhecimento do “outro” e de suas diferenças, 

além de suas demandas de saúde, estabelecendo uma relação mais dialógica e horizontalizada, 

aberta à consideração e valorização do saber desse “outro”. 

  A mudança do modelo centrado na queixa-conduta na constituição desta relação é 

fundamental para a produção de saúde, visto que essa se dá exatamente pela interação desses 

                                                 
1 “Tomar a saúde como valor de uso é ter como padrão na atenção o vínculo com os usuários, é garantir os 
direitos dos usuários e seus familiares, é estimular a que eles se coloquem como atores do sistema de saúde por 
meio de sua ação de controle social, mas é também ter melhores condições para que os profissionais efetuem sue 
trabalho de modo digno e criador de novas ações e que possam participar como co-gestores de seu processo de 
trabalho”. (BRASIL, 2004, p.7) 
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dois sujeitos produzindo subjetividades. Esse dispositivo opera com o “trabalho vivo em ato” 

(MERHY apud TEIXEIRA, 2003) e deve estar presente não só na porta de entrada, mas 

também ser entendida como um mecanismo presente no processo de trabalho e, por isso, 

implicada em todo o processo de cuidado.  

  O acolhimento associado a outros dispositivos, como a ambiência e a clínica ampliada, 

se constitui em uma importante proposta de mudança e humanização do fazer em saúde no 

sentido da qualificação da escuta, da construção de vínculo e da garantia de acesso com 

responsabilização e resolutividade nos serviços.  

  A maior parte das unidades de saúde atualmente tem seu acesso organizado a partir de 

filas por ordem de chegada, sem avaliação de risco. Essa organização acaba gerando diversos 

problemas como a questão dos óbitos precoces (NEVES, 2006). O acolhimento com 

classificação de risco funciona como uma forma de agilizar o atendimento e identificar a 

complexidade de cada caso. Essa prática é realizada a partir de um protocolo do grau de 

necessidade do usuário e proporciona um atendimento baseado na gravidade/complexidade do 

caso e não na ordem de chegada. Essa modalidade de classificação divide a porta de entrada 

em dois eixos de acordo com o protocolo. O eixo azul, correspondente à urgência, quando há, 

por determinação própria do paciente, necessidade de atendimento e o eixo vermelho, 

referente à emergência, quando há risco de vida. 

  Apesar de todos os esforços do Ministério da Saúde em implementar essa política, há 

um fator indispensável o qual se deve considerar: a especificidade de cada unidade de saúde. 

A saúde se constitui num campo complexo devido, exatamente, a essa característica e é isso 

que torna tão difícil a realização das mudanças pretendidas. Para que as alterações propostas 

pela PNH se realizem é imprescindível a consideração das especificidades, além da 

identificação das possibilidades de ação em cada unidade segundo suas respectivas lógicas de 

funcionamento. Afinal, cada unidade possui um processo histórico único e é esse processo 

que determina o tipo de modelo de gestão e assistência. Além disso, os usuários e os 

profissionais também contribuem para a construção dessa especificidade. Isso se dá a partir da 

postura e da forma como cada um se coloca no coletivo e na relação com o outro visto que é 

por meio da interação que se constroem as relações e as lógicas de funcionamento de cada 

unidade de saúde.  Esse fator demonstra a limitação da política, pois há contextos nos quais 

suas diretrizes e princípios não se aplicam tal como descritos no documento oficial, tornando-

se necessárias à elaboração de novas propostas de atuação.   

Na prática muitas vezes nota-se o esvaziamento do sentido das propostas de 

humanização, pois há diversos contextos e sujeitos envolvidos nesse processo. Cada um 
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desses sujeitos possui saberes e entendimentos diversos. Tendo em vista essa característica se 

faz necessário desenvolver as práticas e ações humanizadoras coletivamente. Assim é possível 

perceber o melhor modo de atuação para cada contexto a partir da consideração de todas as 

vozes envolvidas. A desconsideração desse e de outros fatores levam a ineficiência e, 

conseqüentemente, a limitação do campo de atuação da política.  

 

2.3. A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO NO HFB  

O HFB possui uma longa caminhada na questão da humanização e para entender 

melhor como se deu todo esse processo é necessário buscar um pouco da história dessa 

Unidade de Saúde. Assim, primeiramente vamos caracterizar esse hospital, para então, relatar 

alguns acontecimentos marcantes que colaboraram para que a proposta da humanização 

ganhasse cada vez mais espaço nessa unidade.  

No Rio de Janeiro, o HFB é considerado  

o maior hospital da rede pública do Estado do Rio de Janeiro em volume geral de 
atendimentos, sendo categorizado como hospital federal com porta hospitalar de 
emergência e reconhecido como Centro Regional Terciário. Além disso, é 
considerada uma unidade de referência em Oftalmologia, Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, Atendimento à Gestante de Alto Risco e atendimento de alta complexidade 
como transplante de rins, fígado e córnea. (MS, 2011b) 

 

Elaboradas no ano 2000 como parte da primeira etapa do planejamento estratégico no 

HFB a missão e a visão dessa unidade já apresentavam como objetivo a implantação da 

humanização em seus serviços. Desse modo, segundo sua visão,  

o HFB será reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência assistencial e 
organizacional, pela humanização do cuidado ao paciente, pela elevada capacidade 
técnica e valorização de seus profissionais, por ser um centro de ensino e pesquisa e 
pela garantia de acesso público e democrático aos seus serviços. (MS, 2011c) 

 

Para tanto, sua missão é “promover atenção integral à Saúde, oferecendo serviços de 

qualidade à população, com atendimento humanizado e multiprofissional, integrado ao SUS, 

participando da formação e desenvolvimento de recursos humanos” (MS, 2011c). Com isso, 

se percebe que esta unidade possui um longo histórico ligado a questão da humanização. 

Anteriormente a formulação da Política Nacional de Humanização (PNH), 2004, foi 

implantada pelo Ministério da Saúde em 2001 o Programa Nacional de Humanização da 

Assistência Hospitalar (PNHAH). Esse programa tinha como “objetivo fundamental a 

promoção de uma cultura de atendimento humanizado na área da saúde a partir do 

aprimoramento das relações entre profissional de saúde e usuário, dos profissionais entre si e 

do hospital com a comunidade” (PORTAL HUMANIZA, 2011). Inicialmente, foram 
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escolhidas 10 (dez) unidades em todo o Brasil para fazer parte desse trabalho, sendo o 

Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) o único no estado do Rio de Janeiro a ser escolhido 

para ingressar nesse programa ainda em sua fase piloto. O HFB foi, portanto, o primeiro 

hospital do Rio de Janeiro a iniciar a implementação da humanização em seus serviços. 

Nessa mesma época foi criado o Grupo de Humanização que realizava reuniões 

semanais pra discutir temas como a melhoria dos serviços e o planejamento de ações 

humanizadoras. Esse grupo desenvolveu diversos projetos, dentre eles o HGB Vida, que 

“consiste em criar uma área no Hospital para a prática de atividades físicas e terapias 

alternativas, como Yoga, dança e meditação” (MS, 2002). Esse programa permanece sendo 

desenvolvido até hoje e se configura como um dos diversos projetos de humanização 

desenvolvidos pelo HFB.  

 No ano de 2000 também foi criada a Assessoria de Comunicação Social (ACS) que  

implementa uma política de comunicação a fim de fortalecer e consolidar uma 
imagem de sucesso e credibilidade ao Hospital, ressaltando seu papel e perfil de 
atendimento na rede SUS. E ainda, estabelecendo a integração entre a Direção, o 
corpo funcional e entre os diversos segmentos e órgãos da Instituição. (MS, 2011a) 

 

Esse setor, dentre outras atribuições, “elabora a sinalização para os diversos setores e 

dependências da unidade, e também faz produção Gráfica (cartaz, folder, faixa, certificado, 

banner, cartão, folheto, convite, pôster, entre outros) com perfil científico ou para divulgação 

de eventos do Hospital” (MS, 2011a). Assim, passa a atuar como colaborador na 

disseminação de projetos, cursos, oficinas, dentre outras ações relacionadas à humanização. 

No ano de 2004 é instituída pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS ou HumanizaSUS que altera o conceito de 

humanização estabelecido pelo programa. Nesse momento surgem novos rearranjos na 

unidade buscando acompanhar o movimento dessa nova política do Ministério da Saúde. O 

Planejamento Estratégico favorece essa nova etapa a partir da adoção de uma metodologia 

participativa que se baseia na interação entre profissionais de todos os setores. Assim, 

buscando consolidar a participação de todos, em 2005, é criado o Conselho de Gestão 

Participativa do HFB que se  

constitui num órgão colegiado de gestão participativa, de natureza consultiva e 
permanente, voltado para o acompanhamento da gestão e da implementação de suas 
políticas e diretrizes. E tem como finalidade assegurar a participação da população 
no acompanhamento e fiscalização da execução das políticas públicas e ações de 
saúde, no âmbito de atuação da Unidade, em conformidade com os Princípios e 
Diretrizes dispostas na Constituição da República Federativa do Brasil e nas Leis 
8080/90, 8142/90. (MS, 2011d) 
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Desde então foram realizados na unidade diversos avanços na área da humanização e, 

atualmente, o HFB conta com diversos projetos e serviços que colaboram para a disseminação 

e o desenvolvimento das ações de humanização. Como exemplos têm a ACS e a Coordenação 

de Atenção Comunitária e Voluntariado (CAC-VOL). A CAC-VOL se constitui numa 

“equipe que desenvolve projetos e atividades de cunhos social, pedagógico e humanizado para 

a saúde com os pacientes hospitalizados (adultos, crianças e familiares) ou em tratamento 

ambulatorial, nas diversas clínicas e serviços do HFB” (MS, 2011e). Possui diversas áreas de 

atuação dentro do HFB e desenvolve mais de 20 (vinte) projetos, como Biblioteca Viva, 

Colorindo Consultas, Conversando com os pais, Conversando com o usuário, etc. que 

colaboram para uma atenção integral e mais humanizada. A CAC-VOL é parceira do Grupo 

Técnico de Humanização do HFB (GTH/HFB) e há diversas ações humanizadas no HFB 

desenvolvidas a partir dessa cooperação. 

No HFB o GTH tem como proposta funcionar em consonância com as orientações 

expressas na proposta da Política Nacional de Humanização. Assim sendo, o GTH/ HFB, no 

Relatório de Gestão do Grupo Técnico de Humanização, ano 2009, se declara como sendo 

constituído por profissionais interessados e comprometidos com o processo de construção 

coletiva da política na unidade. Esse grupo tem como atribuições aquelas elencadas na 

cartilha do Ministério da Saúde, a saber: identificar, acolher, apoiar e implementar ações no 

sentido de disseminar a humanização no hospital, estimulando a adesão dos diversos sujeitos: 

gestores, funcionários e usuários envolvidos no processo de produção de saúde. Além disso, 

seus objetivos incluem o estímulo a maior participação da comunidade hospitalar e ao 

trabalho de equipes multidisciplinares, o apoio a construção de redes, a ampliação do processo 

de educação continuada e o desenvolvimento da ambiência e da sinalização na unidade. Esse 

grupo é responsável pelo planejamento e desenvolvimento das diversas ações humanizadoras 

na unidade.  

Como já foi dito, os principais parceiros da disseminação da Humanização no HFB e, 

portanto, também do GTH, são a CAC-VOL e a ACS. Ações como a sinalização das áreas 

externas e internas da unidade, a identificação nos leitos, a adequação da ambiência entre 

outras, só foram possíveis devido à colaboração da Assessoria de Comunicação, assim como 

o visitando com carinho, o música no ar, a biblioteca viva, entre outras se desenvolveram a 

partir da parceria com a Coordenação de Atenção Comunitária e Voluntariado. O GTH possui 

muitos outros projetos que são desenvolvidos em diversas áreas da unidade, destinadas aos 

mais distintos públicos alvo e em parceria com outros setores e serviços. São realizadas ações 
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voltadas tanto para os usuários quanto para os profissionais de saúde. O HGB Vida, por 

exemplo, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos profissionais, enquanto o Grupo de Apoio 

e Orientação aos familiares dos pacientes internados, realizado pelos serviços de psicologia e 

serviço social, e os Doutores Palhaços interferem diretamente na qualidade de vida dos 

usuários e seus familiares.   

Dentre as atividades realizadas pelos GTH estão: a elaboração da “Árvore” que 

apresenta as ações humanizadas dos diversos serviços oferecidos no HFB, a participação nas 

reuniões mensais da Câmara Técnica de Humanização, a confecção de banners e cartazes para 

a divulgação da PNH na unidade, a participação nos Seminários de Humanização em Brasília 

e a organização das 1ª e 2ª “Mostra de Pôsteres sobre humanização do HFB”. Além disso, a 

unidade possui o Grupo de Apoio Técnico da Humanização, que são apoiadores da PNH, e 

estimula a capacitação de seus profissionais por meio da participação nos cursos promovidos 

pelo Ministério da Saúde.  

Ao longo de todos esses anos, o HFB conseguiu realizar muitos avanços no que diz 

respeito à humanização possuindo diversos projetos e ações consolidadas na unidade. 

Atualmente, a promoção da integração entre as diferentes áreas do hospital na assistência aos 

usuários tendo em vista a interdisciplinaridade e as diversas parcerias realizadas dentro da 

unidade pelo GTH, vem aumentando sua visibilidade e também das ações por ele 

desenvolvidas. Esse fator contribui expressivamente para o desenvolvimento de cada vez mais 

ações e projetos humanizadores uma vez que cria novos espaços de atuação dentro da 

unidade. Assim, percebe-se que essa unidade ainda possui uma grande perspectiva de avanço 

no campo da humanização.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Identificar, a partir da percepção dos atores envolvidos na produção do cuidado no 

CASMCA, as ações de humanização referentes ao acolhimento e as estratégias de 

operacionalização deste dispositivo. Atuando assim como identificador das necessidades de 

ação referentes ao processo de trabalho e de produção do cuidado nesse setor.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar qual a concepção de acolhimento para os profissionais da área 

materno-infantil 

b. Identificar qual o conceito operacional do acolhimento para os profissionais do 

CASMCA 

c. Identificar quais os critérios relevantes para implantar ou ainda potencializar o 

acolhimento na linha de cuidado materno-infantil 

d. Construir categorias de acolhimento dentro da unidade materno-infantil 

e. Identificar como se operacionaliza o acolhimento na assistência materno-infantil 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar, a partir da percepção dos atores 

envolvidos na produção do cuidado no CASMCA, as ações de humanização referentes ao 

acolhimento e as estratégias de operacionalização deste dispositivo. Atuou assim como 

identificador das necessidades de ação referentes ao processo de trabalho e de produção do 

cuidado nesse setor. Para tanto se realizou uma pesquisa bibliográfica e documental a qual 

identificou trabalhos anteriores sobre a humanização tendo um aprofundamento dos 

conhecimentos relativos a esse assunto, além de um questionário que foi realizado com atores 

estratégicos do serviço.  

No processo de coleta de dados observou-se o processo de trabalho no setor e, a partir 

de sua análise foram identificados atributos de acolhimento para a linha de cuidado materno-

infantil.  

O presente estudo se realizou no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) pelo fato 

dessa região ser mais acessível para a realização do estudo dado a inserção da autora nesse 

local devido à realização de um estágio curricular. 

A definição de um setor específico dentro do HFB para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo foi devida ao recorte dado a pesquisa para possibilitar uma melhor 

abordagem do tema. A escolha do Centro de Atenção à Saúde da Mulher, Criança e 

Adolescente (CASMCA) deu-se mediante a possibilidade de associação deste trabalho com o 

estágio curricular.  

A pesquisa foi feita a partir de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, e de 

forma complementar realizou-se um questionário, em anexo, com atores estratégicos do 

CASMCA. A escolha dos sujeitos foi aleatória e empregou-se 5 (cinco) sujeitos de pesquisa, 

sendo um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um profissional de psicologia 

ou serviço social, além do coordenador desse centro. Foram selecionados profissionais que 

atuassem em uma das especialidades de atenção presentes no CASMCA, a saber, ginecologia, 

obstetrícia e pediatria. A seleção de profissionais de diversas áreas buscou garantir a captação 

da equipe multiprofissional que atua na produção do cuidado.  

Foi feita a análise do conteúdo, do tipo análise temática (Bardim, 1977), a partir de 

categorias de ampla abrangência que foram construídas no processo de pesquisa. A análise 

dos questionários identificou a percepção dos atores sobre o dispositivo de acolhimento e 

outros conceitos a ele relacionados.  
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5. RESULTADOS 

 

Apresentamos neste capítulo o resultado da análise das informações obtidas durante a 

pesquisa de campo. Norteamos a análise a partir do conceito de acolhimento e de outros a este 

relacionado, como vínculo e cuidado, que da mesma forma nortearam a elaboração do roteiro 

do questionário. 

A primeira categoria abordada foi o acolhimento, este entendido “como postura e 

prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de saúde” (BRASIL, 2006, p.1) e, como 

ação humanizadora na medida em que possibilita um espaço para a criação de vínculos entre 

os profissionais de saúde e os usuários. Assim, pressupõe o estabelecimento de uma relação 

dialógica a partir da escuta e da responsabilização. O acolhimento deve ser entendido como 

um dispositivo transversal que se dá não só na porta de entrada e sim durante todo o processo 

de produção do cuidado sendo desenvolvida por todos os profissionais da Unidade de Saúde. 

Tal como afirma Merhy (1994), o acolhimento é a relação humanizada, acolhedora, que os 

trabalhadores e o serviço, como um todo, têm de estabelecer com os diferentes tipos de 

usuário (MERHY apud GOMES e PINHEIRO, 2005, p.291). 

 

5.1. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

• Acolhimento em Saúde 

Os sujeitos da pesquisa apresentaram visões diferenciadas desse dispositivo, podendo 

defini-lo de diferentes maneiras.  

Sujeito 1: “Acolher é dar atenção ao paciente, ouvi-lo, entender suas necessidades”.  

Sujeito 2: “Receber bem uma pessoa através de atitudes adequadas, ambiente 

confortável e informações pertinentes”. 

 Sujeito 3: “É a forma de assistência na porta de entrada da Instituição, onde você tem 

que ter uma escuta diferenciada para classificar o cliente de acordo com a sua necessidade”. 

 Sujeito 4: “Acolher tem o sentido de receber o outro por inteiro, abraçar esse outro”. 

 Sujeito 5: “É a recepção do paciente pela instituição”. 

 

Nota-se que apesar de cada sujeito apresentar uma definição diferenciada, todas elas 

relacionam-se de alguma forma com o conceito de acolhimento proposto pelo Ministério da 

Saúde. Em algumas delas percebe-se que o conceito se apresenta de maneira mais restrita 

como, por exemplo, sendo entendida como uma ação presente apenas na porta de entrada ou 

como a recepção dada ao usuário pela unidade de saúde. Assim, nota-se que alguns atores 
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ainda identificaram o acolhimento como algo que se traduz unicamente num ambiente 

confortável e recepção administrativa, ou como uma triagem administrativa e 

encaminhamento para serviços especializados. Desse modo, atribuem certas definições a esse 

conceito, que se tomadas isoladamente, se distanciam daquela empregada no presente estudo.   

Além disso, deve-se considerar que em nenhum momento os sujeitos citaram em suas 

respostas o aspecto da responsabilização que é um pressuposto da prática do acolhimento. É 

importante destacar esse fator, pois a responsabilização é um aspecto que extrapola o 

ambiente hospitalar, referindo-se assim a continuidade do cuidado para além da unidade. A 

ausência desse aspecto nas definições de acolhimento apresentadas pelos sujeitos pode 

caracterizar uma limitação do conceito dentro dessa unidade mostrando, que apesar de terem 

certo conhecimento sobre esse dispositivo, ainda necessitam aprofundá-lo para possibilitar sua 

total implementação no serviço. 

Contudo, analisando o conjunto das respostas se percebe que o conhecimento já 

adquirido pelos profissionais dessa unidade a respeito do acolhimento caracteriza um 

ambiente mais favorável ao desenvolvimento de ações humanizadoras sendo, portanto, de 

extrema importância para a qualificação dos serviços prestados por essa unidade de saúde. 

Ao serem perguntados sobre que tipo de ações/práticas presentes em seu cotidiano 

poderiam ser consideradas acolhedoras obtivemos as seguintes respostas: 

Sujeito 1: “A principal prática é conversar com os pacientes, pois eles chegam a 

unidade com uma gama social e nós, profissionais de saúde, temos que tentar acolhê-los e 

captar as diversas situações que aparecem, ou seja, temos que tentar entendê-los como um 

todo”. 

Sujeito 2: “O atendimento humanizado do usuário, vendo-o como indivíduo único”. 

 Sujeito 3: A assistência prestada pela equipe de enfermagem da Sala de Apoio à 

Amamentação às pacientes internadas na maternidade”. 

 Sujeito 4: “A escuta sensível às demandas do usuário buscando atender além das 

demandas psicológicas, orientando também quanto às demandas sociais e culturais”. 

 Sujeito 5: “O respeito e o tratamento cuidadoso a ser dado nas entrevistas e 

consultas com os pacientes e familiares” além de “buscar entender o significado da doença 

para os pacientes/familiares de acordo com o perfil dos mesmos, fazendo com que, por 

exemplo, notícias difíceis sejam dadas”. 

 

A partir dessas repostas, apreende-se que todos os sujeitos responderam que práticas 

como a escuta e o diálogo seriam as principais ações acolhedoras presentes em seu cotidiano 
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de trabalho. Todavia, percebe-se que questões como a continuidade do cuidado e o acesso a 

unidade de saúde não são citados pelos entrevistados, mesmo configurando-se como aspectos 

fundamentais para a implementação do acolhimento. Além disso, essa prática está diretamente 

vinculada com aspectos do modelo de gestão e atenção, visto que permite a reflexão e a 

alteração na operacionalização da assistência, propondo uma reorganização do processo de 

trabalho e, consequentemente, aumentando a acessibilidade ao serviço de saúde. Do mesmo 

modo, quando pensamos nessa questão, pensamos numa lógica de continuidade do cuidado 

onde além das ações no âmbito da assistência hospitalar há também a primazia pelas ações de 

promoção da saúde, o que demanda na unidade um determinado modo de fazer saúde e, 

portanto, certo modelo de gestão e atenção, além da articulação com a rede. Nas respostas dos 

entrevistados nota-se que as ações apresentadas estão pautadas apenas na conduta individual, 

desconsiderando toda a linha de cuidado e o que há dentro e fora da unidade. 

  Os profissionais responderam também sobre quais seriam os principais reflexos, 

identificados por eles, do acolhimento no processo de produção do cuidado.  

  Sujeito 1: “Na minha opinião, o principal reflexo é para os pacientes, pois eles se 

sentem importantes e valorizados quando alguém os ouve. Assim, sentem-se acolhidos e 

melhor orientados”.  

 Sujeito 2: “Aumento do vínculo entre o usuário e o profissional de saúde, com 

percepção pelo usuário de que foi atendido com maior qualidade”.  

  Sujeito 3: “O desenvolvimento maior de confiança do cliente no profissional, através 

da construção de vínculos”. 

  Sujeito 4: “O reflexo seria uma maior participação dos sujeitos em seu processo de 

cuidado em virtude de uma maior segurança em relação aos profissionais e, portanto, em 

relação a unidade de saúde”. 

 Sujeito 5: “Quando aplicado de maneira adequada o acolhimento atua positivamente 

na produção do cuidado”. 

 

Nota-se claramente que em todas as respostas ouve uma articulação dos reflexos da 

prática do acolhimento com a qualificação da escuta, o aumento da participação dos usuários 

no seu processo de cuidado e, portanto, de sua autonomia, além do estímulo a criação de 

vínculos entre os profissionais e os usuários. O aspecto subjetivo dos reflexos que a prática do 

acolhimento possibilita ganhou bastante destaque, porém, do ponto de vista objetivo nenhum 

reflexo foi citado pelos sujeitos da pesquisa. Ações como a reorganização do processo de 

trabalho e a inversão do modelo de atenção e gestão, por exemplo, não se fizeram presentes 
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nas respostas obtidas, mesmo caracterizando-se como os dois principais reflexos apresentados 

em experiências concretas de acolhimento em outras unidades de saúde como, por exemplo, 

no caso da Unidade Básica de Saúde (UBS) Rosa Capuche, em Betim (FRANCO; BUENO; 

MERHY, 1999). Contudo, os aspectos destacados só possuem alguma importância para a 

saúde da população atendida se forem capazes de contribuir para a qualificação da atenção e 

para uma maior resolubilidade das demandas de saúde dos usuários a partir da criação de 

vínculos, da qualificação da escuta e do estímulo ao diálogo. Pois, somente se aspectos como 

o reconhecimento do “outro” e o compromisso coletivo, a partir da potencialização dos 

protagonismos, estiverem implicados nos reflexos apontados pelos sujeitos da pesquisa é que 

poderemos afirmar que o acolhimento está realmente sendo desenvolvido nessa unidade. 

Todavia, essas ações só vão ter um impacto positivo na saúde da população na medida em que 

“oferecer sempre uma resposta positiva ao problema de saúde do usuário” (FRANCO; 

BUENO; MERHY, 1999). Afinal, “o acolhimento propõe, principalmente reorganizar o 

serviço no sentido da garantia do acesso universal, resolubilidade e atendimento humanizado” 

(FRANCO; BUENO; MERHY, 1999),  

Conclui-se então que esses profissionais compreendem alguns reflexos dessa prática, 

mostrando certa capacidade de articulação de diversos conceitos de humanização a partir de 

uma prática ou serviço.  

Além disso, os sujeitos pesquisados identificaram algumas ações que ao serem 

implementadas funcionariam como potencializadores das ações acolhedoras já presentes na 

unidade. Dentre essas ações estão: 

Sujeito 1: “Aulas sobre esse tema, além de uma educação continuada, para 

desenvolver cada vez mais essa prática, assim como reuniões e outros espaços coletivos que 

promovam essa discussão”  

Sujeito 2: “Oferecer melhor ambientação para o atendimento do paciente em todos os 

lugares por onde precisar passar”. 

Sujeito 3: Uma assistência mais humanizada na sala de parto e a criação de uma sala 

de alta para orientações no momento da saída deste paciente”.  

Sujeito 4: Promoção de “oficinas com o objetivo de disseminar essa prática”. 

Sujeito 5: “Transversalização do atendimento, criando condições de exercício mais 

equilibrado do poder, através de compartilhamento de poderes/saberes entre os vários 

profissionais de saúde”, tendo como “metas a ser buscadas a interdisciplinaridade e a 

clínica ampliada. O acolhimento tem razões multifacetadas, que vão desde o seguimento dos 
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princípios e diretrizes da humanização até criação de fluxos adequados de atendimento e isto 

levaria, sem dúvida, a potencialização do acolhimento”. 

 

  Segundo Neves e Rollo, 

O acolhimento é o modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a 
atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e 
assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais 
adequadas aos usuários. Ou seja, requer prestar um atendimento com resolutividade 
e responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação 
a outros serviços de saúde para continuidade da assistência estabelecendo 
articulações com estes serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos. 
(BRASIL, 2006, p. 8)   

 

  Assim sendo, as ações aqui apresentadas contribuem para a implementação do 

acolhimento nessa unidade de saúde na medida em que estimulam sua disseminação e o 

debate coletivo. Além disso, apontam para a alteração da organização dos serviços dessa 

unidade de saúde de modo a torná-los mais democráticos e dialógicos, impactando nos 

processos de trabalho e, consequentemente, no modelo de atenção. Esse novo modelo, por sua 

vez, deve ter sua lógica organizacional invertida e, ao invés de se organizar de forma médico 

centrada, deve ter o usuário como foco, ou seja, deve passar a ser usuário-centrado. 

 

• Construção do vínculo 

   A segunda categoria trabalhada foi o vínculo, este entendido como o estabelecimento 

de uma relação de confiança e troca entre os profissionais de saúde e os usuários, baseada na 

responsabilização e no compromisso. Além disso, busca identificar e atender da melhor 

maneira possível às demandas de saúde de cada usuário. É o estabelecimento de uma relação 

de respeito que valorize o “outro” como um ser completo e autônomo tornando-o protagonista 

do seu processo de cuidado.  

Segundo os sujeitos entrevistados o vínculo se caracteriza da seguinte maneira: 

Sujeito 1: “Vínculo é tentar ter amor, é entender as necessidades do paciente e 

explicar a ele sua situação de saúde”. 

Sujeito 2: “O vínculo se cria a partir de uma relação de respeito, sabendo ouvir para 

entender a demanda do usuário de forma coerente”. 

 Sujeito 3: “Através de uma escuta diferenciada e atenciosa”. 

Sujeito 4: “O vínculo é uma relação implicada pela identificação frente a causa, 

incluindo as dificuldades e os aspectos positivos que motivaram o usuário a procurar a nossa 

unidade de saúde”. 
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  Sujeito 5: “A busca por tratar o usuário como protagonista do seu atendimento, 

sujeito e não objeto. Algumas ferramentas devem ser, a meu ver, utilizadas para tal, como o 

esclarecimento dos direitos e deveres e o respeito às crenças e valores, contribuindo para 

relação de confiança que se traduz no vínculo”. 

 

Analisando as respostas obtidas com os questionários nota-se que alguns sujeitos 

deram respostas que se aproximam do conceito de vínculo empregado nessa pesquisa. Porém, 

é importante ressaltar que em algumas respostas os sujeitos caracterizam o vínculo 

aproximando-o da concepção utilizada pelo Programa de Humanização que tinha como 

proposta “humanizar as pessoas”, torná-las melhores. Assim, apesar de haver nessa unidade 

certa consciência acerca da humanização nota-se que essa realidade não se refere a totalidade 

dos profissionais dessa unidade. Há uma boa percepção por parte de determinados 

profissionais acerca de algumas ações de humanização necessárias à qualificação do processo 

de produção do cuidado, porém torna-se claro a partir dessas respostas que alguns 

profissionais não possuem clareza do conceito aqui trabalhado e apresentam um entendimento 

baseado na definição adotada pelo Programa de Humanização. Esse fato mostra que a unidade 

realiza algumas ações que fogem as propostas da Política Nacional de Humanização, 

caminhando para outro fim que não àquele pretendido pela mesma. 

Contudo, essa unidade foi uma das pioneiras no desenvolvimento de ações ditas 

humanizadoras, implementando algumas ações anteriormente a elaboração da Política de 

Humanização. Assim, com essa longa experiência com a questão da humanização é 

perceptível que algumas das ações ditas humanizadoras ainda se desenvolvam baseadas nas 

propostas do programa e não da política de humanização. Essa distinção se faz necessária 

visto que apesar de ambas tratarem da humanização, o programa e a política possuem visões e 

propostas diferenciadas. Enquanto o programa propõe humanizar as pessoas, a política tem 

uma proposta voltada para a qualificação do serviço, buscando resgatar os princípios básicos 

do SUS a partir da reflexão a cerca do processo de trabalho. Assim, de forma crítica e coletiva 

busca-se propor novos arranjos organizacionais que promovam mudanças no modelo de 

gestão e atenção. Dessa forma, identifica-se que ainda é necessário amadurecer no debate 

dentro do hospital, de forma a construir no coletivo da unidade uma compreensão mais 

precisa da PNH, que oriente a organização dos processos de trabalho, de gestão e de atenção. 

Apesar do conceito de vínculo não ser algo unívoco, entre os entrevistados, foi possível 

perceber que não há neste grupo recusa por trabalhar a política, o que favorece a possibilidade 
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de outras ações, mais afinadas ao conceito e as necessidades da unidade e da população 

usuária do serviço. 

Quanto a possibilidade de operacionalização desse conceito foram obtidas as seguintes 

respostas: 

Sujeito 1: “Não muito, pois é muito rotativo. O pouco vínculo que criamos é a 

responsabilização, que está presente numa orientação ou na tentativa de ajudar o paciente 

com relação a sua situação de saúde ou até mesmo numa outra questão dentro do próprio 

hospital”.   

Sujeito 2: “Sim, pois tenho a possibilidade de criar vinculo médico – paciente”. 

 Sujeito 3: “Não, pois atuo num setor exclusivamente administrativo. Porém tenho 

possibilidade de criar serviços que possibilite essa criação de vínculos”. 

Sujeito 4: “Sim, tanto o vínculo solidário, que se impõe como fundamental, quanto o 

vínculo necessário a prática da psicoterapia”. 

  Sujeito 5: “Sim. Como já dito, atuo neste momento como gestor. Isto coloca-me em 

uma posição de discussão com o usuário acerca do atendimento prestado. Isto possibilita, 

por um lado, refletir junto aos profissionais em geral sobre a criação de mecanismos para 

melhoria da qualidade e por outro, avaliar criticamente o grau de humanização que existe 

nos atendimentos”. 

   

  O estabelecimento do vínculo para os entrevistados, como pode ser visto nas respostas 

acima, dependeria do setor de atuação em que os profissionais estão inseridos. Porém, mesmo 

atuando em setores e cargos que não possibilitem contato direto com o público é importante 

que esses profissionais tenham conhecimento dessa ação, visto que o apoio da gestão é 

essencial para que o serviço tenha cada vez mais mecanismos de estímulo à humanização. È 

importante pensar também, que os profissionais que não estão diretamente vinculados aos 

processos assistenciais não se percebem como parte da linha de cuidado e, neste sentido, 

também responsáveis. Assim, nota-se a partir da percepção dos profissionais entrevistados 

que os mesmos não compreendem totalmente essa necessidade apesar de se apresentarem 

como co-responsáveis pelo processo de qualificação da atenção e disseminação das ações 

humanizadoras. Todavia, nota-se também nessas respostas uma aproximação, em alguns 

casos, a perspectiva do programa de humanização, caracterizando o vínculo como manter uma 

boa relação com o usuário. E como já foi descrito anteriormente o vínculo nada tem a ver com 

ser gentil com o usuário e sim com o estabelecimento de uma relação de troca entre os 

sujeitos, pressupondo a responsabilização e o compromisso.  
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• Escuta 

  A terceira categoria construída nessa pesquisa foi a escuta. Esse conceito pressupõe o 

reconhecimento do “outro”, suas diferenças e demandas de saúde. Assim, estabelecendo uma 

relação mais dialógica e horizontalizada que estimule o protagonismo e a construção da 

autonomia dos sujeitos envolvidos nessa relação a partir do reconhecimento da subjetividade 

e da valorização dos saberes de cada um.  

Os entrevistados não foram perguntados quanto a definição e entendimento desse 

conceito, respondendo apenas sobre a aplicação do mesmo em seu processo de trabalho e ao 

reconhecimento dessa prática. As respostas obtidas foram as seguintes: 

Sujeito 1: “Sim, eu procuro realizar a prática da escuta entendendo-os como um todo. 

O técnico de enfermagem acaba sendo um pouquinho de tudo e a escuta é muito importante 

no processo de produção do cuidado”.  

Sujeito 2: “Sim, desde o inicio da consulta através da anamnese, depois com exame 

físico respeitando os limites do outro, sabendo solicitar exames, considerando-se custos e 

benefícios e prescrevendo com a devida atenção aos medicamentos escolhidos e 

considerando o entendimento do paciente a respeito da receita fornecida”. 

 Sujeito 3: “Não”. 

 Sujeito 4: “Sim, pois cada sujeito vivencia o processo de adoecimento/ 

tratamento/produção de saúde de uma forma única, singular e diferenciada. Portanto, entram 

em cena a história de cada um, suas experiências, suas vivências e os recursos que seu 

aparelho psíquico ativa durante o enfrentamento de situações difíceis”.  

  Sujeito 5: “A prática da escuta, quando realizada adequadamente permite que além 

do "ouvir", se delimitem ações importantes dentro dos atendimentos, no vínculo com os 

pacientes. Não, não é empregado em sua plenitude, embora o grupo de profissionais de saúde 

busque a execução da escuta ativa”. 

 

O que se percebe a partir dessas respostas é que a escuta é uma prática presente no 

cotidiano dos profissionais do HFB, com exceção daqueles que atuam em setores 

exclusivamente administrativos. A medicalização e a solicitação excessiva de exames é um 

indicador da baixa escuta nas unidades de saúde e, percebemos que nesta unidade há a 

preocupação por parte dos profissionais de saúde no emprego dessa prática nas ações mais 

simples presentes em seus cotidianos de trabalho, a exemplo, segundo um dos entrevistados, 

da anamnese e prescrição de medicamentos e exames.  
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Relacionado a questão da escuta com o processo de trabalho os sujeitos da pesquisa 

foram perguntados a respeito de como deveria ser a relação profissional de saúde-usuário do 

ponto de vista da escuta e da construção da autonomia. Assim, foram obtidas as seguintes 

respostas: 

Sujeito1: “Deve ser uma relação acolhedora, pois a pessoa chega a unidade querendo 

resolver seu problema de saúde. Assim sendo, o importante é saber acolher e orientar 

corretamente quando a solução não estiver ao nosso alcance”. 

Sujeito 2: “A escuta deve ser paciente, atenta e dedicada ao paciente, criando um 

estado de confiança e autonomia para o usuário, pois o mesmo passa a se sentir seguro por 

ter sido compreendido e por também ter compreendido adequadamente as informações que 

lhe foram passadas”.   

 Sujeito 3: “Respeitar mais a bagagem que o usuário possui da sua história de vida”. 

Sujeito 4: “Deve haver uma escuta que reconheça a singularidade de cada um e que 

fortaleça sua participação no processo de cuidado, valorizando seu relato e suas impressões 

acerca de suas vivências durante o processo de adoecimento/ tratamento /produção de 

saúde”. 

   Sujeito 5: “Uma relação que trate o usuário como protagonista e não coadjuvante e, 

como sujeito e não objeto. A construção da autonomia não é simples. Devem-se buscar 

aperfeiçoamento de processos que visem reflexões acerca do binômio saúde-doença”. 

 

  Nessas respostas os sujeitos da pesquisa apresentaram algumas ações possíveis para 

potencializar a prática da escuta na unidade mostrando ter consciência tanto do conceito 

quanto da importância do mesmo para a qualificação do serviço. Com isso, nota-se que o 

longo histórico do Hospital Federal de Bonsucesso na área da humanização, apesar de ainda 

não ter conseguido alcançar todos os objetivos pretendidos, trouxe muitos benefícios para a 

unidade como um todo. A exemplo disso tem-se a percepção dos profissionais entrevistados 

dessa unidade, que mostram ter alguns conhecimentos sobre a questão da humanização, seus 

dispositivos e práticas, se mostrando capazes de pensar e refletir criticamente sobre seu 

processo de trabalho, tendo como norteadoras as propostas de ação da Política Nacional de 

Humanização. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa de campo possibilitou a constatação de que o Hospital Federal de 

Bonsucesso, mais especificamente o CASMCA, é uma unidade comprometida com a 

humanização e disposta a disseminar e potencializar suas práticas. Essa unidade tem uma 

longa experiência no campo da humanização e, apesar de todas as dificuldades e desafios para 

a implementação dos dispositivos e práticas humanizadoras apresenta um progresso 

significativo nesse campo.  

A partir das entrevistas com os profissionais de saúde da unidade percebe-se que há 

uma consciência por parte dos mesmos com relação à humanização. Estes se mostraram 

comprometidos com a causa e dispostos a disseminar não só a prática do acolhimento, mas 

também outras práticas entendidas como humanizadoras. Observa-se também que os 

profissionais têm certa clareza dos reflexos que a implementação do acolhimento tem sobre a 

qualidade da atenção prestada e a produção desse cuidado, apontando apenas aspectos 

positivos do emprego dessa prática. Além disso, todos mostraram compreender a necessidade 

da implementação/potencialização do acolhimento e, a importância de uma escuta qualificada 

e da valorização do outro para o estabelecimento de uma relação dialógica, que promova o 

estímulo a autonomia dos sujeitos envolvidos.  

Muitos são os esforços direcionados a qualificação do serviço e ao cumprimento dos 

princípios básicos do SUS, a saber, universalidade, integralidade e equidade, a partir da 

implementação dos diversos dispositivos presentes na PNH. Porém, apesar dos muitos 

aspectos positivos, como a consciência dos profissionais e todos os esforços nessa direção, é 

sabido que ainda há muito que fazer nessa Unidade de Saúde para a efetiva implementação do 

acolhimento e para que a mesma esteja em consonância com os princípios e diretrizes do SUS 

e da PNH.  

 A principal conclusão a cerca da percepção dos profissionais de saúde do Hospital 

Federal de Bonsucesso é que os mesmos apresentam um conhecimento, ainda que superficial 

para determinadas questões, sobre a humanização demonstrando certo interesse e 

comprometimento com a mesma. Além disso, percebe-se que alguns profissionais já se 

mostram capazes de refletir minimamente sobre seu processo de trabalho baseados nas 

propostas da humanização.  

Porém, apesar de possuir profissionais com essas características, não devemos 

desconsiderar que há também profissionais dessa mesma unidade que ainda trazem em suas 

percepções vestígios das propostas do programa de humanização. Esse fato se configura como 



   33
 

um desafio para o GTH, no sentido mesmo de ampliar as ações alinhadas à Política Nacional 

de Humanização, e difundir os seus conceitos entre seus trabalhadores e usuários. 

 Sendo assim, nota-se que mesmo havendo um comprometimento do HFB e de alguns 

de seus profissionais com a humanização, criando um ambiente propício ao desenvolvimento 

de novas práticas que a favoreçam, por não possuírem na unidade um conceito unívoco de 

humanização e, por conseqüência, do acolhimento, há uma limitação de suas propostas e 

ações. Com isso, ainda que os avanços dentro da unidade sejam considerados, devemos 

ressaltar que nem sempre os mesmos estão em consonância com a lógica da PNH. Assim, 

propostas e ações pensadas segundo a política acabam, tendo sua eficiência reduzida e, 

sobretudo, não atingindo os objetivos pretendidos.  

Contudo, mesmo que de maneira lenta e gradual e apresentando obstáculos e desafios, 

percebe-se que essa unidade está caminhando num rumo mais ou menos acertado à 

incorporação das diretrizes e práticas propostas pela Política Nacional de Humanização em 

seus serviços. Assim, configura-se como uma unidade comprometida e interessada com a 

questão da humanização, mas também como uma unidade que desenvolve ações limitadas por 

não possui um conceito unívoco de humanização devido, principalmente, aos vestígios do 

Programa de Humanização Hospitalar presentes até hoje na concepção de alguns sujeitos.   

   

 Após todas essas considerações, percebe-se que a hipótese defendida por esse trabalho 

foi confirmada, mostrando que a proposta do acolhimento não tem sido desenvolvida de 

maneira satisfatória e, por isso, não se concretiza como uma ferramenta capaz de atuar como 

modificadora dos processos de trabalho e, possivelmente, do modelo de atenção e gestão. 

Assim, as possibilidades de construção de vínculos e de estímulo a autonomia e protagonismo 

dos sujeitos, pressupostas por esse dispositivo no âmbito da Política de Humanização, 

encontram-se limitadas apresentando resultados pouco efetivos na atenção prestada.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário de avaliação qualitativa 

 

1. O que você entende por acolhimento? 

2. Para você o que é, ou com se caracterizaria o vínculo com o usuário? 

3. Que práticas realizadas no seu cotidiano você identifica como acolhedoras? 

4. Seu processo de trabalho possibilita a criação de vínculo com o usuário? Que tipo de 

vínculo? 

5. A prática da escuta tem como finalidade reconhecer a subjetividade de cada sujeito na 

tentativa de atender, minimamente, suas demandas de saúde. Essa prática é empregada no seu 

processo de trabalho? Caso sim, como você a reconhece? 

6. Em sua opinião, o que pode ser feito para implementar/potencializar a prática do 

acolhimento no serviço?  

7. Que tipo de reflexo você acha que a prática do acolhimento pode ter no processo de 

produção do cuidado? 

8. Como você entende que deveria ser a relação profissional de saúde- usuário, do ponto de 

vista da escuta e da construção da autonomia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


