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RESUMO 

O acolhimento surgiu como estratégia para diminuir as desigualdades e 

promover o cuidado integral ao usuário, sendo considerada uma ferramenta 

para a humanização da assistência em instituições de saúde. Este estudo teve 

por objetivo descrever a importância do acolhimento para assistência de 

enfermagem. Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa de análise 

qualitativa. Para a busca dos artigos foram utilizadas três bases de dados 

eletrônicos Scientific Eletronic Library Online (SciELO); Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Base de Dados em 

Enfermagem (BDENF). Para coleta da amostra foram empregados os 

seguintes descritores: “Acolhimento”, “Estratégia Saúde da Família” e 

“humanização da assistência”. Usando como critério de inclusão artigos 

publicados na íntegra e online, em idioma português, com recorte temporal de 

2010 a 2016. Os resultados evidenciaram que o acolhimento favorece para a 

qualificação do atendimento aos usuários fazendo com que haja postura 

profissional, organização dos serviços e resolução dos problemas.  
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ABSTRACT  

The reception emerged as a strategy to reduce inequalities and promote 

integral care to the user, being considered a tool for the humanization of care in 

health institutions. This study aimed to describe the importance of nursing care. 
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This is an integrative review of qualitative analysis. Three Electronic Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) databases were used to search the articles; 

Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS); Nursing 

Database (BDENF). To collect the sample, the following descriptors were used: 

"Reception", "Family Health Strategy" and "humanization of care". Using as 

inclusion criterion articles published in full and online, in Portuguese language, 

with a temporal cut from 2010 to October 2016. The results showed that the 

reception favors to the qualification of the service to the users, causing 

professional posture, organization of services And problem solving. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sistema de saúde no Brasil vem passando por reformulações de suas 

práticas que deram origem a vários programas sociais, entre eles, a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). Posteriormente, com vistas ao aprimoramento, 

criou-se a Política Nacional de Humanização (PNH) que tem o acolhimento 

como uma diretriz na busca de garantir as necessidades de saúde da 

população (OLIVEIRA, 2016). 

O acolhimento surgiu a partir de debates sobre a forma como as ações 

em saúde estavam sendo desenvolvida, como possibilidade de reorientar o 

modelo assistencial por meio de praticas gerenciais, democráticas e 

participativas, direcionando as atividades, de acordo com a necessidade de 

cada indivíduo e da comunidade, potencializando uma assistência de qualidade 

(COUTINHO, 2015).  

Definido pelo Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde (MS) 

(2013, p. 20), 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 
(“há acolhimentos e acolhimentos”). Em outras palavras, ele não é, a 
priori, algo bom ou ruim, mas sim uma prática constitutiva das 
relações de cuidado. Sendo assim, em vez (ou além) de perguntar se, 
em determinado serviço, há ou não acolhimento, talvez seja mais 
apropriado analisar como ele se dá. 

 



3 
 

A implantação do acolhimento na assistência em saúde no Brasil, a 

partir de 2003 pelo PNH, representou uma importante inflexão no modelo de 

gestão e de cuidado a saúde, consolidado no país. Caminhando para uma 

serie de medidas voltadas para novas formas de organização dos serviços e 

novos modos de produção e circulação de saber e poder (BRASIL, 2010). 

Segundo o Manual de Acolhimento na Gestão e o Trabalho em saúde 

(2016, p. 7), o acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância 

ética/estética/política: 

Ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do 
outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas 
alegrias, seus modos de viver, de sentir e de está na vida; Estética 
porque traz para as relações e os encontros do dia a dia a invenção 
de estratégias que contribuem para a dignificação da vida e do viver 
e, assim, para a construção de nossa própria humanidade; Política 
porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste “estar 
com”, potencializando protagonismo e vida nos diferentes encontros. 

 

 

O acolhimento surgiu com o objetivo de diminuir as desigualdades e 

promover o cuidado integral ao usuário, através da escuta qualificada, 

resolução dos problemas, organização do processo de trabalho e qualificação 

das relações entre o trabalhador de saúde e o usuário (SCHIMITH; LIMA, 

2004). Atuando como uma ferramenta tecnológica de intervenção na 

qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com 

responsabilização e resolutividade dos problemas expostos dos serviços 

(BRASIL,2010). 

Na ESF o acolhimento funciona como uma das bases para a 

humanização da assistência em saúde, porque através da escuta cria 

perspectiva de vínculo entre trabalhadores de saúde e usuários. Ainda, 

contribui intensamente na democratização dos espaços e na melhoria da 

qualidade da assistência prestada. Pois, possibilita aos profissionais através da 

escuta conhecer de perto as necessidades dos pacientes e permite a adoção 

de medidas mais eficientes para saná-las (BECK; MINUZI, 2008). 

Para uma melhor compreensão acerca de acolhimento é preciso 

reconhecê-lo como uma prática social em que os profissionais de saúde têm a 

capacidade de acolher as necessidades e expectativas dos usuários. Sendo 

assim, os profissionais, em especial aqueles que estão diretamente vinculados 

ao usuário (por exemplo, a equipe de enfermagem) e portanto devem estar 
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abertos as transformações e/ou adaptações das ações promovidas para que 

busque uma eficiência, sobretudo, a partir das necessidades do público alvo 

(COSTA; GARCIA; TOLEDO, 2016). 

Diante do entendimento exposto, o presente estudo desta pesquisa tem 

como objetivo descrever a importância do acolhimento na assistência em 

saúde, norteado pela seguinte questão de pesquisa: Qual a importância do 

acolhimento na assistência em saúde?  

 

2 METODOLOGIA  

Trata-se de uma revisão Integrativa que é um método de pesquisa que 

têm por objetivo ofertar resultados de pesquisa, com base em uma questão 

norteadora, por meio de uma sistematização e o ordenamento da pesquisa 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Sendo guiada por seis etapas previamente estabelecida: 1ª etapa: 

Estabelecimento da hipótese ou questão da pesquisa. 2ª etapa: Amostragem 

ou busca na literatura. 3ª etapa: Categorização dos estudos. 4ª etapa: 

Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. 5ª etapa: Interpretação 

dos resultados. 6ª etapa: Síntese do conhecimento ou apresentação da revisão 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008) 

Foi realizado uma busca nas seguintes bases de dados: Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO); Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS); Base de Dados em Enfermagem (BDENF). 

Foram empregados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DECS): 

“Acolhimento”, “Humanização da Assistência”, “Estratégia Saúde da Família”. A 

busca foi realizada no mês de outubro de 2016. 

Para leitura dos artigos foi utilizado como critério de inclusão, artigos 

publicados na íntegra e online, em idioma português com recorte temporal de 

2010 ao mês de outubro de 2016, indexado nas bases de dados selecionados 

(SciELO, LILACS, BDENF) e que responda a questão norteadora da pesquisa 

– “Qual a importância do acolhimento na assistência em saúde?”e como critério 

de exclusão, artigos que se repetem nas bases de dados pesquisadas, teses, 

dissertações e cartas ao editor. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foi realizado uma síntese da estratégia de seleção dos artigos nas 

bases de dados, para melhor apresentar as informações gerais sobre o 

presente estudo. A busca resultou em 50 artigos que se adequou aos critérios 

de inclusão desta revisão. Após leitura dos resumos e na integra, restaram 10 

artigos para analise que atendem a questão norteadora estabelecida.  

Título Base de 

dados 

Ano e 

periódico 

Tipo de 

estudo 

Desfecho 

O acolhimento 

na atenção 

básica em 

saúde: relações 

de 

reciprocidade 

entre 

trabalhadores e 

usuários. 

SCIELO 2015, 

Saúde 

Debate, Rio 

de Janeiro. 

Estudo 

investigativo 

Os profissionais 

consideraram o 

acolhimento como 

tecnologia para 

ampliação da 

escuta e diminuição 

de fragmentação do 

cuidado. 

 

A percepção do 

usuário da 

atenção 

primária sobre 

o acolhimento 

em uma 

unidade de 

saúde da 

família. 

SCIELO 2013, 

Revista de 

enfermage

m 

Estudo 

qualitativo, 

descritivo e 

exploratório. 

A questão da 

diminuição de fila e 

do tempo de espera 

para o atendimento, 

o acesso agilizado à 

consulta e aos 

exames evidenciam 

a efetividade. 

 

 

 

 

Título Base de Ano e Tipo de Desfecho 
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dados periódico estudo 

Acolhimento na 

estratégia saúde 

da família: 

revisão 

integrativa. 

LILACS 

 

2014, 

Revista 

panam 

salud 

pública 

Estudo 

qualitativo 

O acolhimento é 

uma ferramenta 

capaz de promover 

vínculo entre 

profissionais e 

usuários. 

 

 

O acolhimento 

no contexto da 

estratégia de 

saúde da família. 

SCIELO 2012, 

Health Sci 

Inst. 

Estudo 

qualitativo 

Na organização e 

processo de 

trabalho, a escuta 

cuidadosa é 

imprescindível para 

a criação de laços. 

Acolher a 

necessidade não 

deve estar 

associado a 

satisfação. 

Sobre o 

acolhimento: 

discurso e 

prática em 

Unidades 

Básicas de 

Saúde do 

município do Rio 

de Janeiro. 

BDENF 2015, 

Saúde 

debate, 

Rio de 

Janeiro.  

Pesquisa 

de campo 

qualitativo 

Os profissionais 

consideram o 

acolhimento como 

tecnologia para 

ampliação da 

escuta e diminuição 

da fragmentação do 

cuidado. 
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Título Base de 

dados 

Ano e 

periódico 

Tipo de 

estudo 

Desfecho 

 

Atentando para 

as 

singularidades 

humanas na 

atenção à 

saúde por meio 

do diálogo e 

acolhimento. 

 

LILACS 

 

2010, Rev. 

Gaúcha 

Enferm., 

Porto Alegre 

(RS) 

 

Estudo 

qualitativo 

exploratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atenção á saúde 

vem ampliando os 

debates pela 

valorização da 

singularidade 

humana por meio 

do diálogo e 

acolhimento como 

possibilidades 

interativas. 

 

 

Acolhimento em 

um serviço da 

atenção básica 

à saúde de 

Minas Gerais 

 

 

BDENF 

 

2012, 

Revista de 

enfermagem 

do Centro 

Oeste 

mineiro 

 

 

Estudo 

qualitativo 

 

A garantia de 

espaço de escuta 

e fala dos usuários 

promove maior 

resolutividade do 

atendimento no 

serviço de atenção 

básica. 
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Titulo Base de 

dados 

Ano e 

periódico 

Tipo de 

Estudo 

Desfecho 

 

O acolhimento 

como boa 

prática na 

atenção básica 

à saúde 

 

SCIELO 

 

2013,Texto 

contexto - 

enferm.     

  

Florianópol

is. 

 

 

Exploratório 

Descritivo 

Analítico 

Qualitativo 

 

O acolhimento 

desencadeia 

transformações no 

processo de 

trabalho, nas 

relações 

estabelecidas nos 

espaços e no 

âmbito 

organizacional dos 

serviços. 

Acolhimento em 

enfermagem: a 

visão do 

profissional e a 

expectativa do 

usuário. 

BDENF 2010, 

Ciência, 

cuidado e 

saúde 

 

 

 

 

 

Estudo 

qualitativo/ 

quantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acolhimento, na 

visão dos 

profissionais, 

representa uma 

postura de escuta e 

responsabilização 

para com o 

indivíduo e na voz 

dos usuários, a 

expectativa de ser 

acolhido é 

entendida a partir 

de ações que 

exprimam respeito 

e bom atendimento.  
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Título Base de 

dados 

Ano e 

periódico 

Tipo de 

estudo 

Desfecho 

 

Significados do 

fazer 

profissional na 

estratégia de 

saúde da 

família: atenção 

básica 

enquanto 

cenário de 

atuação. 

 

LILACS 

 

2016, 

fundam. 

care. 

Online, Rio 

de Janeiro. 

 

Estudo 

Qualitativo 

 

O atendimento 

integral aos 

usuários e sua 

efetivação por meio 

da atuação 

multiprofissional, 

interdisciplinar 

proporciona a 

resolução dos 

problemas de 

saúde. 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Após leitura criteriosa dos referidos artigos apresentados no Quadro1, 

averiguou-se que o acolhimento é uma ferramenta de grande relevância na 

assistência, quando compreendido pelos profissionais de saúde como postura, 

reorganização da assistência e resolução dos problemas ou o encaminhamento 

do mesmo para uma possível solução. 

As pesquisam apontam que o diálogo e a escuta pode ocorrer, nos 

diferentes espaços, das mais variadas formas, permitindo ao profissional 

conhecer as fragilidades, valorizar a realidade de cada indivíduo, construir 

vínculo, direcionar suas atividades além de proporcionar segurança aos 

envolvidos (MACHADO, 2016). 

Também deve-se dar oportunidades aos membros da equipe de expor 

novas vivencias. Dessa maneira se tornará possível a continuidade da 

assistência, estabelecendo articulações com outros profissionais garantindo a 

eficácia dos encaminhamentos com organização, coerência e resolutividade 

(MACHADO,2016). 
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O acolhimento como postura é compreendido por Guerreiro et al. (2013) 

como atitude pró – ativa, no que diz respeito as transformações no processo de 

trabalho e nas relações estabelecidas, já que as atividades em saúde são 

desenvolvidas em função das necessidades como resposta as exigências dos 

usuários, obtidas através da escuta qualificada.  

Dentro do contexto da assistência, o acolhimento como postura é 

referenciado nos artigos como essencial para estabelecer o sentido de 

empatia, construir vinculo, diminuir diferença, desencadear transformações a 

partir da realidade e criar espaços participativos de forma a auxiliar os 

profissionais no processo de humanização da assistência (SILVA; ROMANO, 

2015). 

Desse modo, para se ter humanização da assistência e aperfeiçoar o 

serviço, os autores analisados refere que os espaços em saúde devem ser 

organizados e reorganizados de maneira que os usuários se sintam sujeitos 

ativos e participativos em busca da melhor alternativa para adequar a 

assistência, mesmo sabendo que o processo se da muita mais pela boa 

vontade do profissional do que os espaços, propriamente dito (DAMASCENO, 

et al. 2016). 

 Porém, para Lopes et al. (2015), a demanda excessiva, precariedade da 

rede de referência, problemas estruturais e técnicos, constitui uma barreira na 

prática do acolhimento. Além disso, a falta de entendimento por partes de 

alguns profissionais o enfraquece e transforma-o como instrumento de 

exclusão, servindo apenas como triagem na redução de filas. 

Quanto à organização do serviço o acolhimento é um componente 

gerencial que possibilita aos gestores experimentar novas formas de 

administração, por meio da participação de todos nas decisões reconhecendo o 

que trás através da inclusão de todos (SILVA; ROMANO, 2015).  

Para Damasceno et al. “O “acolher” não significa a resolução completa 

dos problemas referidos pelos usuários, mas a atenção dispensada”., é estar 

disposto a receber o usuário e interagir com ele mesmo que seja uma simples 

conversa relacionada ou não a queixa. 

A partir dos diversos artigos selecionados pode-se perceber que a 

prática do acolhimento na assistência, desencadeia transformações no modo 
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de operar a assistência, fortalece o vínculo, diminui as desigualdades, 

reorganiza o trabalho de forma que possibilite a resolubilidade dos problemas 

encontrados com foco na promoção de saúde.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo teve por objetivo descrever a importância do acolhimento 

na assistência em saúde. Nesse sentido o acolhimento é importante, pois, 

garante a postura profissional ética e reorganiza os serviços, almejando a 

solução dos problemas detectados nas consultas, dando qualidade a 

assistência, favorecendo o direcionamento das atividades.  

No entanto o acolhimento é um processo continuo que necessita de 

novas pesquisas na área, participação ativa de todos e compartilhamento de 

experiência positivas, de modo a garantir a junção de conhecimentos sobre o 

assunto e ofertar um melhor apoio ao usuário. 
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