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RESUMO 

 

Os princípios do SUS estão conectados com a proposta de humanização e 
acolhimento. Logo uma pesquisa sobre o acolhimento na atenção primaria de 
saúde possui a finalidade de promover a reflexão das práticas dos profissionais 
de saúde. O presente estudo tem como objetivo conhecer a visão dos usuários 
da atenção primaria sobre o processo de acolhimento na unidade básica de 
saúde da família. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório 
que contou com a participação de 20 usuários da ESF em um município do 
meio oeste catarinense. As informações foram coletadas na forma de entrevista 
semiestruturadas, no primeiro semestre de 2018, na referida ESF. Após 
procedeu-se a análise do conteúdo que constou da transcrição das entrevista, 
leitura exaustiva de cada uma delas, os resultados foram quanto a experiencia 
do acolhimento em comparação com outros atendimentos, os usuários 
referiram maior satisfação, agilidade, atenção e interesses por partes dos 
profissionais da ESF; na resolutividade do processo de acolhimento, os 
usuários relatam que existe resolutividade no acolhimento, indicando satisfação 
em relação ao atendimento de suas demandas, os indivíduos obtêm respostas 
imediata as suas queixas, o que lhes proporciona um alivio e diminuição de 
ansiedade; quanto ao acolhimento como forma de organização do trabalho, os 
usuários referem diminuição das filas e do tempo de espera para atendimento. 
Nos limites do acolhimento, alguns usuários não conseguem atendimento 
devido a limitação de horários do acolhimento, conclui-se que a questão da 
diminuição de filas e do tempo de espera para o atendimento. O acesso 
agilizado a consulta e os exames evidenciam a efetividade no decorrer do 
processo de acolhimento. Os entrevistados referiram a capacidade da equipe 
da ESF de estabelecer prioridades, proporcionando segurança no decorrer do 
acolhimento. Como recomendações sugere rever os horários do acolhimento 
pois a limitação prejudica os usuários. 

 

Palavra-chave:  acolhimento, atenção primaria á saúde, acesso aos serviços 

de saúde. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 

 

A atenção básica (AB) ou atenção primária é conhecida como a “porta 

de entrada” para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ou seja, é o 

primeiro atendimento, onde é realizado o acolhimento e classificação de risco 

do usuário. (BRASIL, 2012). 

Segundo Takemoto e Silva (2007), o acolhimento é na realidade uma 

estratégia para reorganização do trabalho e da postura diante da atenção as 

necessidades dos usuários. Traduz a intenção de um atendimento com 

garantia do direito de acesso aos serviços e da humanização das relações 

estabelecidas no cotidiano das instituições. A partir do momento que se faz o 

acolhimento independentemente do tipo da demanda, diminui a ansiedade do 

usuário, orientado sobre sua consulta, e isso gera muitos pontos positivos. 

A AB caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção com a saúde, 

realizando a prevenção de agravos, e o diagnósticos, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção com a saúde com o objetivo 

de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de 

cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalhar em 

uma equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume 

a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado 

complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e das 

dificuldades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de 

que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

A AB disponibiliza médicos, enfermeiros, agente comunitários de saúde, 

odontólogos, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem, e auxiliares 

ou técnicos em saúde bucal, para a realização de visitas domiciliares para 

pessoas acamadas que necessitam de atendimento a domicilio (BRASIL, 

2012). 
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Portanto a AB é um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, 

situados no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a 

prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação  

 (BRASIL, 2012). As estratégias das ações municipais de saúde são 

concebidas como ordenadoras do sistema local e regional, integrando os 

diferentes pontos que compõe e definido um novo modelo de atenção à saúde 

os princípios ordenadores são: Acessibilidade, Longitudinalidade, Integralidade, 

Responsabilização, Coordenação e Resolubilidade. 

Por meio desta pesquisa iremos responder a seguinte pergunta de 

partida: qual a visão do usuário do SUS, sobre os serviços oferecidos por uma 

UBS situada em um município do meio oeste catarinense? 

Para planejar e direcionar as ações preventivas de saúde e necessário 

conhecer a realidade, a dinâmica e os riscos que a população/comunidade está 

inserida qual a forma como estão organizados os serviços e as rotinas da UBS. 

Esta pesquisa de campo é uma ferramenta que irá auxiliar conhecer 

quais são os problemas que os usuários encontram quando procuram 

atendimento na UBS, as suas necessidades pessoais, como funciona a 

resolutividade dos problemas enfrentados no cotidiano da UB, a realização do 

acolhimento.  

Portanto a pesquisa é de fundamental importância para o levantamento 

de problemas, que por sua vez fundamentará um planejamento estratégico 

sobre o atendimento realizado pela UBS. Assim pode-se realizar ações de 

saúde focadas nos problemas encontrados. 

O atendimento inadequado contribui para um ambiente desfavorável 

tanto para os usuários quanto para os profissionais, contribuindo para um maior 

estresse e comprometimento da qualidade do serviço ofertado. É necessário 

conhecer a realidade da comunidade na área de abrangência e qual o trabalho 

é destinado, a fim de corrigir e fornecer uma melhoria das condições de 

trabalho e do atendimento realizado. 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar as percepções dos usuários 

do SUS sobre os serviços oferecidos por uma UBS, situada em uma cidade do 

meio oeste catarinense, identificando suas potencialidades e fragilidades. E 

como objetivos específicos buscamos analisar o funcionamento do acolhimento 

na AB; compreender a forma de atendimento na AB: demanda programada e 
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demanda espontânea; avaliar a resolubilidade da AB; investigar a opinião de 

usuários do SUS sobre a resolubilidade da AB; confrontar os dados obtidos 

com os usuários com o referencial teórico.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1.1 O Sistema Único de Saúde - SUS  
 

Promove um dos melhores e melhores sistema de saúde do mundo, que 

abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgão, 

garantindo assim, acesso integral, universal e gratuito a toda a população.  

(BRASIL, 2017). 

O SUS foi definido pela Constituição Federal promulgada em 1988 e que 

até hoje vigora, sendo regulamentado pelas leis nº8080/90 Lei Orgânica de 

Saúde, e nº 8.142/90. O SUS tornou a saúde um direito de todos os cidadãos. 

Até então, o modelo de atendimento dividia os brasileiros em três categorias: 

os que podiam pagar pelos os serviços prestados pela atenção da saúde 

privada, os que tinham direito a saúde pública por serem segurados pela 

previdência social, trabalhadores contratados segundos a consolidação das leis 

trabalhistas (CLT), e os que não possuíam nenhum direito (BRASIL, 2017). 

Com a implantação do sistema, número de beneficiados passou de 30 

milhões de pessoas para 190 milhões. Atualmente, 80% desse total dependem 

exclusivamente do SUS tanto na parte hospitalar, redes públicas, marcações 

de consulta com diferenças de especialidades, na distribuição de 

medicamentos etc... (BRASIL, 2017) 

No artigo 196 da Constituição, a saúde é reconhecida como um direito 

de todos e obrigação do Estado, garantia por meio de uma política social e 

econômica que objetive a redução dos riscos de enfermidades e outros 

problemas, assim, como o acesso universal e igualitário as ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, 2017). 

(BRASIL, 1988), 
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2.1.2 Princípios do SUS 
 

2.1.2.1 Universalidade 
 

Universalidade é um princípio fundamental do SUS e determina que todo 

o cidadão brasileiro, sem qualquer tipo de discriminação, tem direito ao acesso 

as ações e serviços de saúde oferecidos pela AB. 

 Partir da Constituição Federal de 1988, representou uma grande 

conquista democrática, que transformou a saúde em direito de todos e dever 

do Estado. Antes do SUS, apenas pessoas com vinculo de trabalho (carteira 

assinada) ou que estava vinculada a previdência social podiam dispor dos 

serviços públicos de saúde. A opção para as demais pessoas era pagar pelos 

serviços privados 

Hoje, mais de 25 anos depois da Constituição e da criação do SUS, 

embora o sistema sofra problemas financeiros, políticos e administrativos, 

prevalece a ideia de que o SUS e para todos os brasileiros. 

A distribuição gratuita de medicamentos para várias doenças e 

patologias reconhecida Política Nacional de DST/AIDS são exemplos de 

iniciativas que decorrem a perspectivas de se pensar a saúde como um direito 

universal. 

 

2.1.2.2 Equidade 
 

Equidade e um dos princípios do SUS e tem relação direta com os 

conceitos de igualdade e de justiça. No âmbito do sistema nacional da saúde, 

se evidencia, por evidências, por exemplo, no atendimento aos indivíduos nas 

medidas das suas necessidades, oferecendo mais a quem precisa e menos a 

quem requer menos cuidados. 

Busca-se, com este princípio, reconhecer as diferenças nas situações de 

vida e saúde e nas necessidades das pessoas, considerando que o direito a 

saúde passa pelas diferenciações sócias e deve atender a diversidade. 

Exemplos práticos de equidade ocorrem frequentemente nos hospitais, 

especialmente naqueles nos quais se implantou a classificação de risco, onde 

a prioridade no atendimento e definida por critérios de ordem de chegada, 
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urgência e gravidade. Por esse princípio, uma vítima de acidente grave passará 

na frente de quem necessita um atendimento menos urgente, mesmo que esta 

pessoa tenha chegado mais cedo no hospital. 

O princípio da equidade também norteia políticas de saúde, 

reconhecendo necessidades de grupos específicos e atuando para reduzir o 

impacto dos determinantes sociais da saúde aos quais estão submetidos. 

Neste sentido, no Brasil, existem programas de saúde em acordo com a 

pluralidade da população, contemplando as populações do campo de da 

floresta, negros, ciganos, pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com 

deficiência, entre outros. 

 

2.1.2.3 Integralidade 
 

Esse princípio do SUS, a integralidade está presente tanto nas 

discussões quanto nas práticas da saúde e está relacionada as condições 

integrais, e não parcial, de entendimento do ser humano. O SUS deve estar 

preparado para ouvir o usuário, e atendê-lo acrescentando em seu contexto 

social e, a partir daí atender as demandas e necessidades do usuário. 

Pelo ponto de vista dos usuários, a ação integral em saúde tem sido 

frequentemente associada ao tratamento respeitoso, digno, com qualidade e 

acolhimento. O estado tem o dever de oferecer um “atendimento integral, com 

prioridades para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistencial”, como oficializou a Constituição Federal de 1988. 

Para atender a esta necessidade da população, o estado deve 

estabelecer um conjunto de ações que vão desde a prevenção a assistência 

curativa, nos diversos níveis de complexidade. Com a reforma sanitária, a 

aplicação integral se tornou uma das diretrizes do SUS. 

 

2.1.3 Promoção de saúde  

 

Promoção da saúde é o nome dado ao procedimento onde realizado a 

educação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade e sua 

saúde, assim tendo uma maior participação no controle do processo. Para 

atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
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grupos devem saber identificar um futuro promissor e satisfazer as 

necessidades e modificar o meio ambiente. A saúde deve ser vista como uma 

melhoria de viva, e não como uma obrigação para viver. 

Alcançar a equidade em saúde é um dos focos da promoção de saúde. 

A ação de promoção da saúde tem como objetivo reduzir as diferenças no 

estado de saúde da população e assegurar oportunidades e recursos 

igualitários para capacitação de todas as pessoas a realizar completamente o 

potencial da saúde isso incluem ambiente favoráveis, acesso a informações, 

experiência e habilidades na vida, bem como oportunidades que permitam 

fazer escolhas por uma vida mais saudável. As populações não podem realizar 

completamente sua promoção de saúde se não forem orientadas a controlar os 

fatores de risco que determinam sua saúde, isso se aplica tanto para homens e 

mulheres.  

Segundo a carta de Ottawa que é um documento apresentado pela 

Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, executado em 

Ottawa, capital do Canadá, em novembro de 1986. Trata-se de uma carta de 

um plano para busca contribuir com as políticas em todos os países, de forma 

igualitária e universal. (OMS.2000). 

Partir da Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 

em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, apresentou neste documento a 

Carta de Intenções, que seguramente contribuirá para se atingir Saúde para 

Todos no Ano 2000 e anos subsequentes. 

Nesta Conferência foi, antes de tudo, foi uma resposta às sucessivas 

possibilidades por uma nova saúde pública, movimento que vem ocorrendo em 

todo o mundo. As discussões focalizaram principalmente as necessidades em 

saúde nos países industrializados, embora tenham levado em conta 

necessidades semelhantes de outras regiões do globo. 

Na mesa-redonda foram baseados nos progressos alcançados com a 

Declaração de Alma-Ata para os Cuidados Primários em Saúde, com o 

documento da Organização Municipal de Saúde (OMS). Sobre Saúde Para 

Todos, assim como com o debate ocorrido na Assembleia Mundial da Saúde 

sobre as ações Inter setoriais necessárias para o setor. 
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2.1.4 Atenção da Saúde 

 

A AB ou atenção primaria em saúde é conhecida como a porta de 

entrada” dos usuários nos sistemas de saúde. Isto é o primeiro contato inicial. 

Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, realizar o acolhimento e 

solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para 

níveis de atendimento superiores. 

No Brasil, há diversos programas governamentais relacionados à 

atenção básica, sendo um deles a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que 

leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das UBS, por 

exemplo. Consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos são 

disponibilizados aos usuários nas UBS. 

A AB envolve ações que relacionam com pontos comuns e individuais e 

visa resolver os problemas de saúde mais frequentes e de maior expressão 

para a população. Ela deve ser a porta preferencial de entrada do cidadão no 

SUS, garantindo assim o seu acesso e os princípios de universalidade, 

integralidade e equidade da atenção. 

A ESF determinada como modelo assistencial e vem, desde 1994, 

permanente como um sistema coordenadora do cuidado, assim, firma-se como 

essencial na elaboração das redes de AB. 

A ESF busca realizar os princípios de integralidade, universalidade e 

participação social e constitui importante pilar para o aumento do acesso, 

conhecimento para mudar as práticas sanitárias apoiado na promoção da 

saúde. 

 

2.1.5 Saúde da Família  

 

A saúde da família está no primeiro nível de atenção no SUS e é 

considerada uma estratégia inicial para a organização e o fortalecimento da 

AB. A partir do acompanhamento de um numero definidos de famílias, 

localizadas em uma área são desenvolvidas ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e alguns agravos que podem 

afetar a recuperação.  
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Para realizar essas ações, é necessário o trabalho de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde, formadas por: médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, 

cirurgião-dentista, auxiliar dentários. 

As equipes de saúde da família estabelecem um vínculo com a 

população, possibilitando um compromisso e responsabilidade dos 

profissionais com os usuários e a comunidade, com objetivo de ampliar as 

fronteiras de atuação e resolubilidade da atenção. Além disso, tem como 

estratégias de trabalho: conhecer a realidade das famílias pelas quais e 

responsável, por meio de cadastro, característica social, demográficas e 

epidemiológicas; identificar os principais problemas de saúde e situação de 

risco as quais a população que ele atende e estão expostas; prestar 

assistência integral, organizando o fluxo de atendimento para os demais níveis 

de atendimento, quando se fizer necessário. 

 

2.1.6 Equipe multiprofissional. 

 

��(�)�( Enfermeiros 

 

Os enfermeiros das equipes de ESF devem realizar atenção à saúde 

aos usuários e as famílias, em todo as fases do desenvolvimento humano 

(infância, adolescência, idade adulta e terceira idade), cadastradas nas equipes 

e quando e necessário, no domicílio e / ou nos demais espaços comunitários: 

escolas, associação; etc. 

Devem realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividade em 

grupo e prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a 

outros serviços, conforme protocolos ou outras normativas técnicas 

estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal, observadas as 

disposições legais da profissão, solicitar exames complementares,  

Além disso, atividades programadas e da atenção a demanda 

espontânea planejando, gerenciamento e avaliação das ações desenvolvidas 

por agentes comunitários de saúde (ACS) também são atribuições dos 

profissionais de enfermagem. 
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Eles devem, ainda, contribuir, participar, e realizar atividades de 

educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe 

e, tal os profissionais médicos, participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequadamente funcionamento da UBS. 

 

2.1.6.2 Médicos 

 

Os profissionais médicos que são das Equipes de AB e equipe de Saúde 

da Família deverão realizar atenção total a saúde dos usuários sob sua 

responsabilidade, encaminhando-os, quando e se necessário, a outros pontos 

de atenção (indicando, inclusive, a necessidade de internação hospitalar ou 

domiciliar), respeitando fluxos locais e mantendo sua responsabilidade pelo 

acompanhamento do plano terapêutico do usuário. 

Consultas clínicas, pequenos procedimentos, atividades em grupo na 

UBS e quando indicado ou necessário, no domicilio e/ ou nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações, etc.) também são responsabilidade do 

profissional médico, além de atividade programadas e de atenção a demanda 

espontânea. 

Além disso, é também atribuição dos médicos contribuir, realizar e 

participar das atividades de educação permanente de todos os membros da 

equipe e também participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 

adequado funcionamento da Unidade. 

 

2.1.6.3 Auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem 

 

O auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem realizam 

procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, 

quando indicado ou necessário, no domicilio e nos demais espaços 

comunitários, tais como escolas, associações, etc. 

Realizam atividades programadas e de atenção a demanda espontânea, 

ações de educação em saúde a população, conforme planejamento da 

unidade, 
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Tal qual o médico e o enfermeiro, participam do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da (UBS) e contribuem, 

participam e realizam atividades de educação permanente. 

 

2.1.6.4 Agentes comunitários de saúde (ACS) 

 

Construído pelo Ministério da Saúde em 1991, o programa dos agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da década de 80 como umas 

atividades de algumas áreas do Nordeste (e outros lugares, como o Distrito 

Federal e São Paulo) para buscar alternativas com o objetivo de melhorar as 

condições de saúde das comunidades. Era uma nova classe de trabalhadores, 

formada pela e para própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde 

prestada nas localidades. 

O ACS tem um papel muito importante no acolhimento, pois é membro 

da equipe que faz parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos 

mais facilmente, propiciando o contato direto com a equipe. 

 

2.1.6.5 Cirurgião dentista 

 

Os cirurgiões dentistas das ESF devem realizar analise e pautar o perfil 

epidemiológico da comunidade a fim de organizar e planejar programas de 

ações de saúde bucal, bem como atender a população das localidades nas 

UBS em que sua equipe está ligada. 

 Proporcionar e preservar a saúde bucal, evitar agravos, realizar diagnósticos, 

tratar, acompanhar, recuperar e manter a saúde bucal dos usuários, famílias e 

grupos específicos. 

Também deve realizar os procedimentos clínicos da AB em saúde bucal, 

incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e 

procedimentos relacionados com a fase da instalação de próteses dentarias. 

Devem coordenar e atuar nas ações comunitárias focada a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças bucais, como também conduzir, e fortalecer 

atividades relativas a saúde bucal com os demais membros da equipe, 

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 



21 

 

 

 

Do mesmo modo que os médico e enfermeiros, o dentista deve atender 

as demandas espontâneas e participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para adequado funcionamento da UBS. 

E por isso devem monitorar tecnicamente o trabalho do Técnico em 

Saúde Bucal (TSB) e do Auxiliar em Saúde Bucal (ASB). 

 

2.1.6.6 Auxiliares de saúde bucal 

 

Os auxiliares de saúde bucal realizam ações de promoção e prevenção 

em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante ao 

planejamento local e protocolos de atenção à saúde, bem como atividades 

programadas e de atenção a demanda espontânea, inclusive com o 

acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal. 

 São responsáveis pela limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização 

do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do consultório 

odontológicos nas UBS. 

Devem auxiliar e instrumentar os cirurgiões dentistas nas intervenções 

clínicas, além de acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes a 

saúde bucal com os demais membros da equipe de (ESF), buscando aproximar 

e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. 

 

2.1.7. Atendimentos aos usuários 
 

A assistência realizada pelo SUS e um direito garantido para qualquer 

cidadão brasileiro, se dá a partir de um modelo na hierarquização das ações e 

serviços de saúde por níveis de variedade. A proposta e de casos de menor 

urgência tenham uma resolutividade e que não cheguem em centros de alta 

complexidade assim melhorando a competência e a eficiência de todo o 

sistema.   

Desta forma, o atendimento pelo SUS acontece em três níveis de 

atenção: no primeiro, estão as UB ou Postos de Saúde mais conhecida pelos 

usuários, a “porta de entrada” ao SUS, onde são realizadas a marcação de 

consultas e exames e realizados procedimentos menos complexos, como 
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vacinação e curativo; no segundo atendimento como de média complexidade, 

estão as clínicas,  

Unidade de Pronto Atendimento e Hospitais e Escolas, que realizam 

alguns procedimentos de intervenção, bem como tratamentos de caos crônicos 

e agudos de doenças; e no terceiro, de alta complexidade, estão os Hospitais 

de Grande Porte, onde são realizados procedimentos mais invasivos e de 

maior risco a vida. 

Além do direito de ser atendido em cada uma destas unidades de forma 

humanizada sem nenhum preconceito. 

 

2.1.7 Demanda espontânea 

 

Chama-se de demanda espontânea aquele que comparece na UB, 

inesperadamente, seja para problemas agudos ou por motivos que o próprio 

usuário julgue como uma necessidade de atendimento. Assim deve ser 

acolhida na AB os usuários que apresenta queixa e problematizada junto ao 

usuário, a AB consegue absorver e resolutiva em grande parte dos problemas 

de saúde, para a criação e fortalecimento de vínculos, cria- se oportunidades 

para invenção de novas estratégias de cuidado e de reorganização do serviço. 

(BRASIL, 2010). 

 

2.1.8 Demanda programada 

 

A ESF tem como um dos principais desafios o desenvolvimento do 

processo de trabalho apoiando um planejamento de ações. Foi implantado com 

o intuito de reorganização o acesso ao SUS e dar direcionamento as 

demandas a população ligada, além de ter como um de seus eixos a promoção 

de saúde e prevenção de agravos, por meio da longitudinalidade. Para isso, as 

agendas dos profissionais são organizadas de forma programada com períodos 

específicos para procedimentos e atividades. (VELLOSO,2012). 

Friderich e Pierantone (2006) definem como demanda programada 

aquela que é agendada previamente, ou seja, toda demanda gerada de ações 

previa a consulta, sendo um importante instrumento de ação quando se trata 



23 

 

 

 

de um serviço que compõem a rede de AB a saúde e pautada em ações 

preventivas.   

 

2.1.1.10 Acolhimento 
 

O Acolhimento é qualificado como uma estratégia modificar o processo 

de trabalho em saúde. A prática da escuta e um momento de construção, em 

que o trabalhador utiliza seu saber para a construção de respostas para as 

necessidades dos usuários, e pressupõe o envolvimento de toda a equipe que 

por sua vez, deve assumir postura capaz de acolher, de escutas e de dar 

respostas mais adequadas a cada usuário. 

Responsabilizando-se criando vínculos (TESSER; NETO; CAMPOS, 2010). 

Segundo Gomes e Pinheiro (2005), através do acolhimento se 

reconhece através da escuta eficaz e qualificada cria novas alternativas que 

tirem de foco a consulta médica, tomando mais racional a sua utilização não 

servindo como barreira para disciplinar a população da demanda espontânea, 

ou seja, ao invés de facilitar o acesso do cidadão, colocar-se como mais um 

obstáculo a ser ultrapassado para que o usuário chegue a assistência. 

O acolhimento envolve uma postura ética e respeitosa no cuidado com o 

usuário, devendo ser também um momento para o estabelecimento de 

propriedades (GOMES, PINHEIRO, 2005). 

 

2.1.11 Humanização  
 

Humanização está representado no campo da saúde, sendo uma aposta 

ético-estético e política. Sendo uma aposta ética que envolve uma atitude dos 

usuários, gestores e profissionais da saúde, incluídos e co - responsáveis. 

Estética porque se refere a um processo de produção da saúde e de 

parcialidades autônomas e protagonistas. E considerada política porque está 

associada a uma organização social e institucional das práticas de atenção e 

da rede do SUS. 

Neste ponto de vista, foi criada pelo Ministério da saúde, em 2003, a 

PNH de humanização, está atuando de forma diagonal para as demais políticas 

de saúde, para impacta-las e interferir na qualificação da atenção e gestão do 
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SUS. A criação se deve pela a necessidade dos avanços e qualificação do 

sistema nacional de saúde na ligação nos processos da atenção do usuário, 

bem como no trabalho de administradores e trabalhadores da área, 

reconhecendo a particularidade e a capacidade cada criadora de cada sujeito 

envolvido. 

A PNH de humanização tem três princípios: inseparabilidade entre 

atenção e a gestão dos métodos de produção de saúde, transversalidade e 

liberdade e protagonismo dos sujeitos. Assim busca uma harmonia com os 

princípios do SUS, sendo uma política institucional estaduais e municipais. para 

estabilizar a humanização e fundamental que os sujeitos membros do processo 

em saúde se reconheçam como personagem principal e corresponsáveis de 

seus hábitos, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade e 

do cuidado a equidade das ofertas em saúde.  

 

2.1.12 Políticas nacional de humanização (PNH) 

A PNH e uma proposta implantada pelo SUS que vem para contribuir 

para que se consiga reorganizar o sistema a partir da sua fundação e visa 

assegurar a atenção integral a população como estratégia de ampliação do 

direito e cidadania das pessoas. Lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, 

apresentada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) em 2004, protagoniza 

proposta de mudanças dos modelos de gestão e de atenção no cotidiano dos 

serviços de saúde, propondo-os inseparável. 

Segundo Benevides e Passos (2005), o conceito de humanização 

expressava, até então, as práticas de saúde fragmentadas ligadas ao 

voluntarismo, assistencialismo e paterníssimo, com base figura do “bom 

humano”, metro- padrão, que não coincide com nenhuma existência correta. 

Portanto, a política assume o desafio em dar um novo significado para o 

termo humanização e, ao considerar os usos anterior, identifica o que recusar e 

o conservar. Segundo Campo (2003). 

A necessidade de dar um novo sentido a humanização em saúde 

através de novas práticas no modo de se fazer o trabalho em saúde - levando-

se em conta que: sujeitos que queiram participar de modo voluntários em 

práticas locais, quando mobilizados, são capazes de, coletivamente, 
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transformar realidades transformando-se a si próprios neste mesmo processo. 

Trata-se, então, de investir, a partir desta concepção de humano, na produção 

de outras formas de interação entre os sujeitos que constituem os sistemas de 

saúde, deles usufruem e neles se transformam. (BENEVIDES e PASSOS, 

2005). 

Avançando nas perspectivas do conhecimento da PNH propõe uma 

atuação que leve à “ampliação da garantia de direitos e o aprimoramento da 

vida em sociedade”. Com isso, já deixa vislumbrar a complexidade acerca do 

que se pode constituir como âmbito de monitoramento e avalição em saúde, 

desafiando para a necessidade de “inventar” indicadores capazes de 

dimensionar e expressar não somente mudanças nos quadros de saúde-

doenças, mas provocar a realizações dos sujeitos (BRASIL, 2004). 

A Política de Humanização parte de conceitos e dispositivos que visam à 

estruturação dos processos de trabalho em saúde, propondo centralmente 

transformações nas relações sociais, que envolvem trabalhadores e gestores 

em sua experiência cotidiana de organização e condução de serviços; e 

transformações nas formas de produzir e prestar serviços à população. Pelo 

lado da gestão, busca-se a prática de aproximação colegiadas e 

descentralizadas das "linhas de mando", valorizando a participação dos atores, 

o trabalho em equipe, a chamada "comunicação lateral", e popularizando os 

processos decisórios, com responsabilidade de gestores, trabalhadores e 

usuários.  

No campo da atenção, têm-se como diretrizes centrais a acessibilidade e 

integralidade da assistência, permeadas pela garantia de vínculo entre os 

serviços/trabalhadores e população, e avançando para o que se tem nomeado 

como "clínica ampliada", capaz de melhor lidar com as necessidades dos 

sujeitos. 

Para conceder essas mudanças, deseja-se também a transformações no 

campo da formação, com estratégias de educação permanente e de aumento 

da capacidade dos trabalhadores para analisar e controlar em seus processos 

de trabalho. (BRASIL, 2004). 

Ao considerar que humanização implica produzir sujeitos no processo de 

trabalho, a PNH está fixa em quatro eixos estruturantes e intermediários: 

atenção, gestão, formação e comunicação, estes eixos concebidos no 
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referencial teórico-político do Humaniza SUS, apontam para marcas e objetivos 

centrais que deverão permear a atenção e a gestão em saúde. 

 

2.2 METODOLOGIA 
 

2.2.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, do tipo pesquisa de 

campo. 

De acordo com Gil (2007), um estudo qualitativo estuda os fenômenos 

utilizando recursos da estatística para descobrir relações entre as variáveis a 

serem estudadas. O estudo exploratório tem como objetivo tornar o “problema” 

da pesquisa mais explícito ou hipotético. Objetiva o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições, o que torna este estudo bastante flexível. Na maioria 

dos casos essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico, entrevista 

com pessoas. 

Ainda referenciando o autor acima a pesquisa de campo é um tipo de 

estudo que possui um grupo alvo definido para realização do estudo e consiste 

no estudo profundo e exaustivo de um objeto, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento.  

 

2.2.2 Local de estudo 

 

Este estudo foi aplicado em uma UBS de um município do estado meio 

Oeste Catarinense. 

 

2.2.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário com questões objetivas e discursivas (APÊNDICE A). Todos os 

participantes da pesquisa autorizaram a mesma, por meio da assinatura de um 

termo de consentimento. Os participantes da pesquisa tiveram suas 

identidades totalmente preservada. 
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2.2.4 Tratamento dos dados 

 

Uma vez coletados os dados, os mesmos foram tabulados e analisado 

por meio de gráfico. 

Esse trabalho foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa da UNIARP 

sob o nº 80259617.8.0000.5593. 

 

2.3 ANALISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As entrevistas foram reunidas e cuidadosamente lidas. Ao serem 

analisadas procurou-se identificar cada detalhe respondido com intuito de 

capitar ao máximo as opiniões expressas pelos entrevistados. Os resultados 

foram tabulados sob a forma de gráficos que serão apresentados a seguir. 

Após a tabulação os gráficos foram analisados. 

 

Gráfico 1 – Notas atribuídas pelos entrevistados aos serviços de saúde 

 
FONTE (CORDEIRO, 2018) 
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Ao se pedir para os entrevistados classificarem, de 0 a 10, os serviços 

de saúde oferecidos pela UBS em questão, foram encontrados os seguintes 

resultados: 

Entre os 20 entrevistados, 8 atribuíram nota 10 para os serviços 

oferecidos pela UBS, o que corresponde a 40% das respostas. 1 entrevistado 

atribuiu nota 9, o que corresponde a 5% dos entrevistados, 5 entrevistados 

atribuíram nota 8, o que corresponde a 25%. 2 entrevistados atribuíram nota 7, 

o que corresponde a 10%. 2 entrevistados atribuíram nota 6, o que 

corresponde a 10%. 1 entrevistado atribuiu nota 5, o que corresponde a 5%. 1 

entrevistado atribuiu nota 3, o que corresponde a 5%. Nenhum entrevistado 

atribuiu notas 1, 2 e 4. 

 Considerando que notas superiores ou iguais a 6 refletem uma avaliação 

considerada de “boa” à “ótima” dos serviços de saúde oferecidos constatamos 

que 90% dos entrevistados, que corresponde a 18 respostas, consideram entre 

“bons” e “ótimos” os serviços oferecidos pela UBS investigada. 

Podemos notar que a maioria dos entrevistados classificaram 

positivamente os serviços oferecidos pela UBS.  

“A relação de respeito e escuta entre profissionais e usuários faz a 

diferença entre as práticas das ações de saúde, apesar das queixas existentes 

que precisam ser consideradas para um efetivo acolhimento.” (MEDEIROS; 

SOUZA; COSTA.P402) 
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Gráfico 2 – Avaliação dos usuários em relação a escuta de suas 

demandas. 

 
Fonte: (CORDEIRO, 2018) 
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buscam a UBS sem prévia marcação, os entrevistados deram as seguintes 

respostas: 

15 entrevistados responderam que suas necessidades são ouvidas 

quando buscam a UBS, o que corresponde a 71%. 5 entrevistados 

responderam que não tem suas necessidades ouvidas, o que corresponde a 

24%. 1 usuário relatou que tem suas necessidades parcialmente ouvidas 

quando busca a UBS. 
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Gráfico 3 – Melhores serviços citados pelos entrevistados 

 
Fonte (CORDEIRO, 2018). 

 

Quando questionados quanto aos melhores serviços oferecidos pela 

UBS, os entrevistados citaram as seguintes ofertas:  

5 entrevistados classificaram os grupos de promoção da saúde como 

uns dos melhores serviços prestados o que corresponde a 5%. As visitas 

domiciliares dos enfermeiros e médicos foi citada por 6 entrevistado o que 

corresponde a 6%. A sala de vacina foi citada por 7 entrevistado o que 

corresponde a 7%. O grupo de gestantes 7 entrevistado classificaram o que 

corresponde a 7%. Dentre os serviços oferecidos o curativo também foi 

classificado como um bom atendimento o que corresponde a 8%. 9 

entrevistados classificaram o atendimento odontológico o que corresponde a 

9% e 9 entrevistados classificaram as consultas de enfermagem o que 

corresponde a 9%. 10 dos entrevistados disseram gostar das visitas 

domiciliares dos ACS o que corresponde a 10%. 10 entrevistados classificaram 

as consultas de pré-natal o que corresponde a 10%. 11 entrevistados 

classificaram positivamente o exame Papanicolau o que corresponde a 12%.  

16 entrevistados classificaram que o atendimento médico como uns dos 

melhores serviços oferecidos, o que corresponde a 17% das respostas. Para 
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uma parte considerável da população serviços de saúde são sinônimo de 

consulta médica. 

 

A relação médico-paciente é uma interação que envolve confiança e 
responsabilidade. Caracteriza-se pelos compromissos e deveres de 
ambos os atores, permeados pela sinceridade e pelo amor (LOPES, 
2018, SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLÍNICA MÉDICA)  

 

 

Gráfico 4 – Piores serviços citados pelos entrevistados 

 
Fonte (CORDEIRO, 2018). 

 

1 entrevistado classificou o grupo de hiperdia como um dos piores 

serviços oferecido pela UBS o que corresponde a 4%. e 1 entrevistado 

classificou o grupo de gestante o que corresponde a 4%. As consultas de 

enfermagem foram classificadas por 1 entrevistado o que corresponde a 5%. A 

sala de vacinação foi classificada por 1 entrevistado o que corresponde a 5%. 

A realização dos curativos foi classificada por 1 pessoa o que corresponde a 

5%. As visitadas domiciliares realizadas por enfermeiro e médico foi 

classificado por 2 entrevistado o que corresponde a 9%. E as visitas dos ACS 2 
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entrevistado classificaram como um pior atendimento o que corresponde a 9%. 

As consultas médicas foram classificadas por 3 entrevistado o que corresponde 

a 14%. Podemos notar que as coletas do papanicolaou “preventivo” está entre 

um dos mais classificados 4 entrevistados classificou o que corresponde a 

18%. E o atendimento odontológico foi classificado por 6 entrevistado o que 

corresponde a 27% assim podemos notar que o atendimento não está 

correspondendo a satisfação dos usuários que procuram por este atendimento 

na UBS. 

Uma explicação para insatisfação dos entrevistados em relação ao 

serviço de saúde bucal seria o fato da oferta ser inelástica e apresentas 

recursos escassos (Conferência Estadual de Saúde Bucal, 1986 apud Frias & 

Junqueira 2018). 

 

Gráfico 5 – Notas em relação a forma de agendamento das consultas 

médicas 

 
Fonte (CORDEIRO, 2018). 

 

Ao se pedir para classificar, com uma nota de 0 a 10, a forma de 

agendamento das consultas médicas, obteve-se os seguintes resultados: 

2 entrevistados classificou a nota 2 o que corresponde a 10%. 1 entrevistado 

classificou a nota 3 o que corresponde a 5%. 2 entrevistados classificou a nota 

5 o que corresponde a 10%. 2 dos entrevistados classificou a nota 6 o que 
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corresponde a 6%. 1 entrevistados classificou a nota 7 o que corresponde a 

5%. 4 entrevistados classificaram a nota 8 o que corresponde a 20%. 1 

pessoas classificou a nota 9 o que corresponde a 5% e 7 entrevistados 

classificaram a nota 10 o que corresponde a 35% podemos notar que a 

população está satisfeita com a forma de agendamento da UBS pois 

classificaram a maior nota. 

A boa avaliação do agendamento reflete que os usuários têm acesso 
aos serviços as avaliações de satisfação dos usuários de serviços 
públicos podem atuar como instrumento para dar voz aos usuários, 
criando oportunidades de expressão nas quais os usuários possam 
monitorar e controlar as atividades dos serviços públicos de saúde. 
(OLIVEIRA; MEIRELLES; SANTOS, 2014. P. 877). 

 

Gráfico 6 – Atendimento humanizado. 

 
Fonte(CORDEIRO,2018). 

 

Ao ser questionado sobre o atendimento da UBS sobre o atendimento 

humanizado obtivemos os seguintes resultados. 

1 entrevistado classificou que não recebe atendimento humanizado o 

que corresponde a 5%. Entre as respostas surgiu o parcialmente o que 

corresponde a 5%. E 18 entrevistados classificou que recebem atendimento 

humanizado o que corresponde a 90% isso nos mostra que a população tem 

suas dúvidas ouvidas e atendidas por um membro da UBS.  
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����). 

  

Gráfico 7 – Satisfação em relação ao número de profissionais da UBS. 

 
Fonte(CORDEIRO,2018). 

 

Ao ser solicitado quanto o número de profissionais na UBS obtivemos os 

seguintes dados 

12 pessoas classificaram que o número de profissionais que compõem a 

equipe da UBS não é suficiente o que corresponde a 60%, e 8 pessoas 

classificaram que sim o que corresponde a 40%. Nota se que a população não 

está contente com o número de profissionais. 

 

. temática humanização do atendimento em saúde mostra-se 
relevante no contexto atual, uma vez que a constituição de um 
atendimento calçado em princípios como a integralidade da 
assistência. A equidade, a participação social do usuário, dentre 
outros, demanda a revisão das práticas cotidianas, com ênfase na 
criação de espaço de trabalho menos alienantes que valorizem a 
dignidade do trabalhador e do usuário (Franco et al, apud Casate & 
Corrêa 2005). 
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Gráfico 8 – Críticas e sugestões da UBS. 

 
Fonte(CORDEIRO,2018). 

 

Ao ser questionado sobre suas críticas e sugestões obtivemos os 

seguintes resultados.  

1 entrevistado sugeriu que tivesse mais demanda espontânea o que 

corresponde a 5%, 2 entrevistados sugeriram que a demanda programada 

poderia não ser longo o prazo de espera pela a consulta o que corresponde a 

10%. 2 entrevistados sugiram que abrissem mais vagas para atendimento 

odontológico o que corresponde a 10%. 2 entrevistados sugiram que tenha 

mais vagas com o médico pediatra o que corresponde a 10%. 3 entrevistados 

classificaram a demora do atendimento o que corresponde a 15%. 4 

entrevistados sugerem que a UBS necessita de mais médico o que 

corresponde a 20%. 6 entrevistados dizem não ter críticas da UBS o que 

corresponde a 30%. Em uma pesquisa semelhante Tesser (2006, p. 347) relata 

que “A GRANDE PORCENTAGEM (21%) de entrevistaram que relataram 

serem necessárias mais consultas médicas reflete a importância que a 

população atribui ao curativismo e à medicalização”. Ainda segundo este autor:  

 

Z~}s demanda 

{�xy����{~ 

5% 
Z~}s demanda 

xty�t~�~z~ 

10% 

Z~}s vaga com o 

z{��}��~ 

10% 

Z~}s vaga com o 

x{z}~�t~ 

10% 

�{�yt~ zy
~�{�z}�{��y 

15% 

Z~}s  médico 

b�] 

X{� �t��}�~� 
��] 



36 

 

 

 

A medicalização social destrói ou diminui a autonomia em saúde-
doença das populações e gera demanda infindável aos serviços de 
saúde, consistindo em relevante desafio para o SUS (TESSER, 2006, 
p. 347) 
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3 CONCLUSÃO 

 

Os usuários entrevistados referiram satisfação em relação ao acolhimento, 

pois o que emergiu na análise das informações, reiteradas foram a agilidade, o 

atendimento atencioso e interessado por parte dos profissionais, a resolução 

das demandas, a rapidez do serviço de saúde. 

O estudo demostrou que os usuários se sentem melhor acolhidos na ESF, 

pois percebem a diferença entre os serviços que não possuem o processo de 

acolhimento.  

O acolhimento é bom porque o acesso é rápido. Isto é importante, o 

usuário desenvolve uma confiança no serviço, ou seja, toda vez que o usuário 

precisar, este vai se dirigir até a UB. 

Os usuários relatam que a ESF apresenta resolutividade, pois uma 

porcentagem considerável de suas demandas é resolvida neste nível de 

atenção à saúde, não sendo encaminhados a outros níveis de atenção. Isto 

está relacionada a questão da resolutividade, o que demostra a capacidade do 

acolhimento de resolução das demandas do usuário. 

Constatou-se, também que a questão da diminuição de filas e do tempo 

de espera para obter atendimento, o acesso agilizado a consulta médica e 

exames evidenciam a efetividade no decorrer do processo do acolhimento. Os 

entrevistados apontam a capacidade da equipe de ESF de estabelecer 

prioridades em relação as demandas dos usuários, bem como o envolvimento 

e o compromisso dos profissionais do serviço de saúde onde foi realizado a 

pesquisa, no sentido de lhes proporcionar segurança no decorrer do 

acolhimento. 

Neste sentido, acreditamos que o acolhimento deve ser organizado de 

forma a permitir a sua articulação com os programas, sem causar desgaste na 

equipe devido o aumento da demanda e que seja visto como a porta para o 

encaminhamento para a consulta médica ou de enfermagem. Sua realização 

deve ser feita por uma equipe multiprofissional de escuta qualificada para 

atividades programadas. 

Também se recomenda que o acolhimento seja discutido nos Conselhos 

locais de saúde, para que os usuários possam relatar as suas percepções 

diretamente aos profissionais de saúde de cada ESF. 
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Estes resultados permitirão conhecer as percepções dos usuários de uma 

ESF. Além de contribuir com informações relevantes e conhecimentos para o 

processo de trabalho dos profissionais que atuam nessa área, propiciando 

reflexões pertinentes para a formação. 
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 

Prezado(a) sou aluna da 9º fase do curso de Enfermagem, da Faculdade 

UNIARP, e estou realizando uma pesquisa. Necessito de sua atenção para 

preencher este questionário. Com este questionário pretendo avaliar a 

qualidade dos serviços oferecidos por uma unidade básica de saúde. Desde já 

agradeço a colaboração. 

Data do preenchimento do questionário:___/___/___ 

 

Questão 1: Em uma escala de 0 a 10, como você classifica os serviços de 

saúde oferecidos por sua UBS de referências? 

_______________________________________________________________ 

 

Questão 2: Na sua UBS de referência, quando você busca um serviço, sem 

prévia marcação, suas necessidades são ouvidas por algum membro na 

equipe? Sim ou não e explique se desejar. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Questão 3: Quais são os melhores serviços oferecidos por sua UBS de 

referência? É possível assinalar mais de uma questão. 

(  ) Consultas médicas   (  ) atendimento odontológico  

(  ) exames preventivos do câncer de colo de útero 

(  ) Consultas de pré-natal   (  ) Consultas de enfermagem  ( ) vacinação 

(  ) realização de curativos  (  )  visitas domiciliares enfermeiros e médicos 

(  ) visitas domiciliares agentes comunitários de saúde 

(  ) Grupo de educação em saúde HIPERDIA 

(  ) Grupo de educação em saúde das gestantes 

Questão 4: Quais são os piores serviços oferecidos por sua UBS de 

referência? É possível assinalar mais de uma questão. 
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(  ) consultas médicas   (  ) atendimento odontológico  

(  ) exames preventivos do câncer de colo de útero 

(  ) Consultas de pré-natal   (  ) Consultas de enfermagem  ( ) vacinação 

(  ) realização de curativos  (  )  visitas domiciliares enfermeiros e médicos 

(  ) visitas domiciliares agentes comunitários de saúde 

(  ) Grupo de educação em saúde HIPERDIA 

(  ) Grupo de educação em saúde das gestantes 

 

Questão 5: Como você classifica, de 0 a 10, a forma de agendamento das 

consultas médicas em sua UBS de referência? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Questão 6: Ao ser atendido por um membro da equipe de saúde de sua UBS 

de referência, você considera este atendimento humanizado? O profissional o 

trata com educação, bons modos, gentileza e paciência? Comente se desejar. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Questão 7: Em sua opinião, o número de profissionais que compõe a equipe de 

saúde de sua UBS de referência é o suficiente para atender toda a população 

de sua área de abrangência? Sim ou não comente se desejar. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Questão 8: Quais são suas principais críticas e sugestões em relação aos 

serviços oferecidos por sua UBS de referência? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


