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RESUMO 

 

Oliveira, J.G.S.de. O acolhimento na assistência especializada no estado do Acre: 

micropolítica e produção do cuidado em saúde. Tese (Doutorado Interinstitucional em 

Ciências) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e Universidade 

Federal do Acre, São Paulo, 2017. 

 

Introdução: A implantação e implementação da diretriz do acolhimento nos serviços de 

assistência especializada representam desafios à Política Nacional de Humanização 

(PNH) do SUS pela complexidade de gerenciamento e de estrutura, diversidade de atores 

sociais e pelas relações que se estabelecem entre os trabalhadores-gestores-usuários, e 

destes, com o sistema de saúde pública. Objetivos: Identificar aspectos relacionados ao 

trabalho e à produção do cuidado em saúde que interferem no acolhimento e na 

humanização da assistência especializada; Interpretar a relação entre as diferentes práticas 

profissionais envolvidas no trabalho e na produção do cuidado especializado com as 

possibilidades e limites da implementação da PNH; Compreender a percepção dos 

trabalhadores usuários sobre a humanização em saúde e o acolhimento como diretriz da 

PNH. Percurso Metodológico: Estudo de natureza qualitativa, realizado no ambulatório 

de especialidades médicas do Hospital das Clínicas do Acre (HCAC), entre setembro de 

2015 e janeiro de 2016. Foram realizados quatro grupos focais (usuário, trabalhadores de 

apoio, médicos e outros profissionais de saúde) e três entrevistas semiestruturadas 

(gerência do serviço e ouvidora). Com base na diretriz do acolhimento, na PNH e a na 

micropolítica, a análise temática do conteúdo das mensagens permitiu formar quatro 

categorias temáticas. Resultados: A Atenção Primária em Saúde (APS), o complexo 

regulador e o atendimento médico na APS, representam pontos sensíveis na Rede de 

Atenção em Saúde (RAS) que dificultam a resolubilidade, e contribuem para a grande 

demanda da assistência especializada interferindo no acolhimento e na humanização dos 

serviços. Na assistência especializada, o modelo burocrático de gestão e os fatores 

relacionados à ambiência dificultam a implementação do acolhimento. A micropolítica 

pode interferir tanto positivamente quanto negativamente para a produção do cuidado 

humanizado no serviço especializado. A humanização e acolhimento para os usuários 

refletem o respeito, a educação e o bom atendimento realizado pelo trabalhador; para os 

trabalhadores a humanização e acolhimento representam a escuta de suas necessidades, 

informação adequada ao usuário, vínculo e resolubilidade. O apoio institucional e a 

ouvidoria no HCAC representaram avanços na implementação da PNH e da diretriz do 

acolhimento. Considerações finais: A diretriz do acolhimento mostrou-se como 

estratégia de humanização possível de ser implementada no serviço especializado apesar 

de todos os problemas e desafios relacionados ao ambulatório no HCAC e à RAS. Neste 

sentido, a gestão deve considerar a introdução de dispositivos tecnológicos de acolhimento 

e espaços coletivos de escuta do trabalhador. 

Descritores: Acolhimento; Assistência Especializada; Micropolítica; Produção do Cuidado; Política 

Nacional de Humanização 



 
 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, J.G.S.de. User embracement in specialized care in the state of Acre: 

micropolitics and production of health care. Thesis [Interinstitutional Doctorate in 

Sciences] - School of Public Health of the University of São Paulo and the Federal 

University of Acre, São Paulo, 2017. 

Introduction: The introduction and implementation of the user embracement directive in 

specialized assistance services represent challenges to the National Humanization Policy 

(PNH) of the Brazilian Health System (SUS) due to the complexity of management and 

structure, the diversity of social actors and the relationships established between workers-

managers-users and the public health system. Objectives: To identify aspects related to 

work and to production of health care that interfere with the user embracement and 

humanization of specialized care; To interpret the relationship among the different 

professional practices involved in work and production of specialized care and the 

possibilities and challenges related to the implementation of PNH; To comprehend the 

perception of the workers and users about humanization in health and the user 

embracement as guideline of PNH. Methods: A qualitative study was held in the 

ambulatory medical care of the Hospital das Clínicas do Acre (HCAC), between 

September 2015 and January 2016. We conducted four focus groups (users; support 

workers; physicians and other health professionals) and three semi-structured interviews 

(manager and ombudsman). Based on the user embracement directive, the PNH and the 

micropolitics field, the thematic analysis of the content allowed distributing the messages 

in four thematic categories. Results: The Primary Health Care (APS), the regulatory 

service and the medical care in APS represent sensitive points of the health care system 

that hamper resolubility and contribute to the high demand of specialized care interfering 

in the user embracement and humanization of services. In specialized health care, the 

bureaucratic model of management and the factors related to the ambience make the user 

embracement difficult to implement. Micropolitics can interfere both positively and 

negatively to the production of humanized care in the specialized service. For the users, 

the humanization and the user embracement reflect the respect, the education and the good 

service promoted by the worker; for the workers, humanization and user embracement 

represent the attention of their needs, adequate information to the user, bond and 

resolubility.  The institutional support and the ombudsman service in HCAC represented 

advances in the implementation of the PNH and the user embracement directive. Final 

considerations: In this study, the user embracement directive proved to be a viable 

strategy of humanization in the specialized health care despite all the problems and 

challenges identified and related to the medical ambulatory of HCAC and the health care 

system. In this sense, management should consider the introduction of technological 

devices of user embracement and collective spaces for listening to the workers. 

Key words: User embracement; Specialized health care; Micropolitics; Humanization in health 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Inicialmente, um breve histórico da minha formação acadêmica e experiência profissional. 

Sou graduada em Medicina (1993) pela Universidade Federal do Amazonas, e especialista em 

Otorrinolaringologia e Medicina do Trabalho. Atuo nestas duas áreas da medicina desde que 

cheguei ao estado do Acre, em 1997. Sou médica concursada em nível federal e estadual onde 

trabalho respectivamente, na Universidade Federal do Acre como docente do curso de medicina e 

no Hospital das Clínicas do Acre (HCAC) como médica otorrinolaringologista. 

Através de uma parceria entre o Governo do Estado do Acre e a Universidade Federal da 

Bahia, tive a oportunidade de realizar o Mestrado em Medicina e Saúde (2003-2005). Na ocasião 

desenvolvi minha dissertação sobre o estudo da Leishmaniose Mucosa, pois como 

Otorrinolaringologista e vivendo em área endêmica da doença tive oportunidade de estudar o 

assunto.  

Com o título de mestre ingressei na UFAC em 2006 onde atuo como docente do curso de 

medicina e leciono as disciplinas de otorrinolaringologia e posteriormente na disciplina de 

Bioética.  Como médica sempre tive um estreito relacionamento com o Conselho Regional de 

Medicina do Acre do qual fiz parte como conselheira por 10 anos, atuei também como presidente 

junto à Associação Médica do Acre por duas gestões. E atualmente estou como representante da 

Associação de Medicina do Trabalho, federada do Acre, também na condição de presidente.  

Através do Conselho Federal de Medicina em 2007, tive a oportunidade de realizar uma 

especialização na área da Bioética, e essa experiência me aproximou muito também da da saúde 

pública. Dessa forma, a minha experiência de vida associativa nas entidades médicas, aliada ao 

meu trabalho enquanto médica na assistência especializada despertou em mim o interesse em 

desenvolver este estudo em nível de doutorado voltado à Saúde Pública, e me permitiu um olhar 

mais aprofundado sobre a Política Nacional de Humanização (PNH), a diretriz do acolhimento, e 

o seu espaço na assistência especializada. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO E O CUIDADO EM 

SAÚDE 

 

   

 É importante percebermos a humanização do cuidado em saúde em todos os 

níveis de atenção sob vários olhares. O olhar do gestor, comumente relaciona-se à eficácia 

dos serviços oferecidos à população, e o usuário, geralmente, volta-se à satisfação com a 

qualidade dos serviços recebidos. E para os profissionais da saúde isto representa 

mudanças no sentido de aliar uma atitude ética à competência técnica, e melhores 

condições de trabalho para o exercício digno e humanizado também de suas funções. 

  Foi com essa percepção que no ano de 2000 foi criado o Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2001a), 

que assumiu os desafios de ofertar atendimento de qualidade, articular os avanços 

tecnológicos com acolhimento, e melhorar os cuidados e as condições de trabalho dos 

profissionais). E nesse prisma a humanização pode ser entendida através do seguinte 

enunciado: 

 O conceito de humanização depende da mudança de atitude em 

direção à cultura da excelência e da gestão dos processos de 

trabalho. Humanização é ferramenta de gestão, pois valoriza a 

qualidade do atendimento, preserva as dimensões biológicas, 

psicológicas e sociais dos usuários e enfatiza a comunicação e 

a integração dos profissionais. Fundada no respeito à 

vulnerabilidade humana e na crença de que a relação entre dois 

atores, profissional e paciente, está sempre sujeita a emoções 

que devem ser guiadas pelo sentimento de compromisso e de 

compaixão. Assim, sem esquecer a objetividade, é preciso 

interpretar a experiência de viver doença, as sequelas e a 

deficiência. (...) A esperança emerge a partir do exercício de 
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escutar-nos uns aos outros e de reconhecer no sofrimento o 

direito ao atendimento precoce, resolutivo e de qualidade. O 

fortalecimento dos vulneráveis é alcançado com base nos 

direitos humanos e no respeito pela dignidade individual 

(RIOS, 2009a, p.5) 

 

 O SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e abrange desde o 

simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, 

universal e gratuito para toda a população do país (BRASIL, 2016a). Por apresentar tais 

características, em razão da grande complexidade envolvida na qualidade dos serviços de 

saúde, requer uma rede integrada de serviços, uso e incorporação de novas tecnologias e 

dispositivos organizacionais, os quais sozinhos não demonstraram ser suficientes. A 

eficácia da qualidade do sistema é também fortemente influenciada pela qualidade do fator 

humano e do relacionamento que se estabelece entre os profissionais e usuários no 

processo de atendimento, conforme observado no relatório do Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar - PNHAH (BRASIL, 2001a).  

 Para o PNHAH, a eficiência técnico-científica e a racionalidade administrativa 

nos serviços de saúde, quando desacompanhadas de princípios e valores como a 

solidariedade, o respeito e a ética na relação entre profissionais e usuários, não são 

suficientes para a conquista da qualidade no atendimento à saúde. Neste aspecto, o 

relatório final da 11ª. Conferência Nacional de Saúde, ao se referir aos recursos humanos 

no SUS, reconhece também que a falta de humanização do atendimento dos profissionais 

de saúde decorre da falta de recursos que possam sensibilizar, motivar e capacitar os 

trabalhadores da saúde (BRASIL, 2001b). As múltiplas jornadas e responsabilidades e a 

carga horária dos profissionais dificultam e reduzem a qualidade do trabalho e a qualidade 

da atenção, sendo necessária uma mudança das condições de trabalho do profissional de 

saúde, pois o trabalho nestas condições não favorece o atendimento digno. “Que o 

profissional de saúde também é humano: profissional estressado não faz atendimento 

humanizado” (BRASIL, 2002a). 

 Foi a partir da observância das várias particularidades envolvidas nas práticas 

entre profissionais e usuários que o tema da humanização foi apontado como um dos 

desafios para o SUS, e a emergência deste tema na pauta e agenda do sistema trouxe nessa 



17 
 

época um novo desafio-problema: qual sentido de humanização sustentaria a renovação 

de práticas de gestão e de cuidado? E nesta direção, quais práticas poderiam ser apontadas 

como humanizadas? Assim, um primeiro desafio para a questão da humanização na saúde 

foi constituir um sentido para que ela pudesse ao mesmo tempo ser um qualificativo de 

práticas renovadas e uma direção ético-política para se promover um movimento no 

sistema de saúde que indicasse certo modo de lidar com os desafios e problemas que ainda 

persistem no SUS e de se promover as mudanças necessárias (PASCHE, 2011). 

 Uma das mudanças foi em relação à substituição do PNHAH, que foi 

inicialmente operacionalizado como projeto piloto nos hospitais, responsável por focar as 

relações entre usuários e profissionais da área da saúde (BRASIL, 2001b). Este programa 

foi ampliado, e em 2003 passou a envolver todos os níveis de atenção em saúde ficando 

conhecido como Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS (PNH) 

ou HumanizaSUS (BRASIL, 2004) 

 A humanização da atenção à saúde no contexto da PNH consiste em (BRASIL, 

2009, p. 182): 1. Valorizar a dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção 

e de gestão no SUS; 2. Fortalecer o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-

se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e o respeito às 

populações específicas (índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados etc.); 3. Garantir o 

acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que 

cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede 

social (de livre escolha); 4. Estabelecer vínculos solidários e de participação coletiva, por 

meio da gestão participativa, com os trabalhadores e os usuários, garantindo educação 

permanente aos trabalhadores do SUS de seu município. 

 A PNH buscou alterar a relação entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS 

para que cada um deles se reconheça como parte do trabalho em saúde e possa contribuir 

para as melhorias no SUS, e isso se consolidou em vários focos de interesse/intervenções, 

que englobam a organização do trabalho (os trabalhadores como protagonistas da prática) 

e a prestação de serviços (atenção e respostas aos usuários). E é nesse contexto que devem 
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ser direcionadas as metas de implementação de ações e de efeitos esperados, seguindo as 

diretrizes da PNH (BRASIL, 2010a). 

 No entanto, à medida que a PNH foi se expandindo, a experiência de 

aproximação com diferentes públicos e atores dos sistemas de saúde tem permitido 

identificar as diferentes percepções institucionais sobre a PNH, não sendo incomum a 

observação de dificuldades destas instituições em compreender de forma concreta os 

princípios e diretrizes desta política de saúde, gerando muitas dúvidas sobre o seu 

“sentido” e sua capacidade efetiva de se instituir como intervenções e resultados concretos 

(BRASIL, 2010b). 

 Especificamente no âmbito da assistência hospitalar, a humanização pode ser 

entendida como “o resultado da atuação sobre os processos de trabalho no cotidiano dos 

serviços hospitalares, no sentido de melhorar a qualidade da assistência prestada e a 

satisfação do usuário e do trabalhador” (BRASIL, 2011a, p.6). 

 Porém, no setor hospitalar no Brasil, há muito se observa a necessidade de 

reestruturação através de políticas específicas, que respondam efetivamente às 

necessidades de saúde da população de forma integrada à rede de serviços de saúde local 

e regional. A importância dos hospitais na rede de saúde é indiscutível, pois na prática 

estas instituições agregam uma série de funções que as caracterizam como as organizações 

mais complexas do setor Saúde, seja pelo tipo de serviços ofertados e sua grande 

concentração de serviços de média e alta complexidade, seja pelo considerável volume de 

recursos consumido por esse nível de atenção (WANDERLEY, 2011). 

 Assim, ao se discutir a necessidade de (re)construção de um novo papel dos 

hospitais brasileiros dentro da rede de serviços do SUS, é preciso apreender sua 

historicidade, seus determinantes, os valores e atores envolvidos, com vistas à elaboração 

de propostas que possam ser, de fato, estruturantes e coerentes para a garantia e ampliação 

do acesso à população usuária dos serviços do SUS (WANDERLEY, 2011). 

 O debate atual sobre a situação da atenção hospitalar brasileira está marcado pela 

percepção de algumas dificuldades que possuem várias dimensões conjunturais e que 
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interagem entre si. Coexistem aspectos estreitamente vinculados aos fatores financeiros, 

assistenciais, organizacionais, políticos e sociais, além de outros que direta, ou 

indiretamente interferem no setor, como, por exemplo, o ensino e a pesquisa. Em cada 

uma dessas dimensões é possível destacar variáveis que contribuem para tornar a situação 

hospitalar extremamente complexa e desafiadora (WANDERLEY, 2011). 

 Apesar dos desafios e complexidades impostos para a implementação da PNH 

em todos os níveis de atenção à saúde no SUS, vários autores entendem, como RIOS 

(2009b), que a humanização em saúde é um processo que deve ser fundamentado no 

respeito e valorização da pessoa humana, que visa à transformação da cultura institucional 

por meio da construção coletiva de compromissos éticos e de métodos para as ações de 

atenção à saúde e de gestão dos serviços. Sua essência é a aliança da competência técnica 

e tecnológica com a competência ética e relacional. 

 

 

1.1.1 O Acolhimento como Estratégia de Humanização na PNH e 

Produção do Cuidado em Saúde 

 

 

De forma tradicional, a produção da assistência tem como base o saber médico 

onde os processos de trabalho estão centrados no ato prescritivo, e os trabalhadores de 

saúde agem mais como “produtores de procedimentos” do que “do cuidado” propriamente 

dito. Diante dessa constatação faz-se necessária a inversão do modelo hegemônico 

assistencial para um processo de trabalho multiprofissional, e mais do que isso, uma 

alteração nas tecnologias de trabalho em saúde (2013a).  

MEHRY (2013b), ao descrever o trabalho em saúde e suas tecnologias, 

caracterizou o acolhimento como uma tecnologia leve de produção de cuidado em saúde. 

O autor expressa que qualquer abordagem assistencial de um trabalhador de saúde junto 
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a um usuário-paciente produz-se através de um trabalho vivo em ato, em um processo de 

relações, pois gera um encontro entre duas pessoas que atuam uma sobre a outra operando 

um jogo de expectativas e produções, criando-se intersubjetivamente alguns momentos 

interessantes, tais como: momentos de falas, escutas e interpretações, nos quais há a 

produção de uma acolhida ou não das intenções que essas pessoas colocam nesses 

encontros; momentos de cumplicidade, nos quais há a produção de uma responsabilização 

em torno do problema que vai ser enfrentado; momentos de confiabilidade e esperança, 

nos quais se produzem relações de vínculo e aceitação. 

Diante da complexa configuração tecnológica do trabalho em saúde, o autor 

advoga a noção de que somente uma conformação adequada da relação entre os diferentes 

tipos de tecnologia em saúde (leve, leve-dura e dura) pode produzir saúde com qualidade 

no sistema, expressa em termos de resultados como: maior defesa possível da vida do 

usuário, maior controle dos seus riscos de adoecer ou agravar seu problema e com o 

desenvolvimento de ações que permitam a produção de um maior grau de autonomia da 

relação do usuário no seu modo de estar no mundo. 

Em 2001, o acolhimento veio a ser incorporado como diretriz da PNH (BRASIL, 

2001b), trazendo em seu conceito a caracterização de que é uma ferramenta tecnológica 

relacional de intervenção na escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com 

responsabilização e na resolutividade dos serviços.  

A ideia de acolhimento nos serviços de saúde se apresenta através de vários 

significados, e tradicionalmente é visto, sob a dimensão espacial que representa o espaço 

confortável da recepção administrativa e como ação de triagem e repasse de 

encaminhamentos para os serviços especializados (BRASIL, 2010c). Segundo a PNH 

essas duas concepções são importantes, a exemplo da adoção do acolhimento e 

classificação de risco nos serviços de urgência (BRASIL, 2010d), mas não devem ser 

consideradas separadamente, pois de forma isolada tornam-se descomprometidas com a 

responsabilização e produção de vínculos. 
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E no contexto da dimensão e da efetividade social da humanização em saúde, o 

problema do acolhimento e o acesso do cidadão de forma universal e integral são os 

principais desafios do SUS, e considerados os novos paradigmas da humanização nos 

hospitais (BRASIL, 2012). 

Segundo NEVES e ROLLO (2006), o acolhimento como ato ou efeito de acolher 

expressa, em suas várias definições, uma ação de aproximação, um “estar com” e um 

“estar perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão. Essa atitude implica, por sua vez, estar 

em relação com algo ou alguém. É exatamente nesse sentido, de ação de “estar com” ou 

“estar perto de”, que se pode afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior 

relevância ética/estética/política da PNH do SUS. Como diretriz, o acolhimento pode ser 

considerado como uma tecnologia do encontro, um regime de afetabilidade construído a 

cada encontro e mediante os encontros, portanto como construção de redes de 

conversações afirmadoras de relações de potência nos processos de produção de saúde. 

 O acolhimento como ação técnico-assistencial possibilita que se analise o 

processo de trabalho em saúde com foco nas relações e pressupõe a mudança da relação 

profissional/usuário e sua rede social, profissional/profissional, mediante parâmetros 

técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, levando ao reconhecimento do usuário 

como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. O acolhimento não é 

um espaço ou um local, mas uma postura ética: não pressupõe hora ou profissional 

específico para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, angústias e invenções, 

tomando para si a responsabilidade de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, 

com responsabilidade e resolutividade sinalizada pelo caso em questão. Desse modo é que 

o diferenciamos de triagem, pois ele não se constitui como uma etapa do processo, mas 

como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos do serviço de saúde (NEVES 

e ROLLO, 2006). 

FARIAS (2007) considera que as novas propostas de humanização da saúde 

desencadeiam a necessidade de se avançar nas considerações sobre o acolhimento como 

dispositivo de uma política de humanização e, desta forma, devem estar comprometidas 
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com as considerações e os aspectos éticos indissociáveis que vão desde o reconhecimento 

da saúde como direito do usuário, até as questões implicadas no relacionamento e vínculo 

estabelecidas entre os sujeitos protagonistas da assistência e da gestão em saúde. 

Um levantamento bibliográfico sobre experiências de humanização 

desenvolvidas em hospitais brasileiros realizado por SILVA et al. (2013) identificou que 

grande parte dos artigos enfatiza que as iniciativas de humanização devem proporcionar 

uma compreensão mais ampliada no que diz respeito aos usuários, sensível a aspectos que 

os autores avaliam como negligenciadas nos serviços de saúde, tais como o 

reconhecimento da singularidade, complexidade e individualidade. Já os trabalhadores são 

entendidos como portadores de certo voluntarismo pessoal e como sujeitos que devem 

ativar suas habilidades para a humanização do cuidado em saúde.  

Os autores identificaram também a escassez de discussões acerca das dimensões 

intersubjetivas, organizacionais, político-institucionais e sociais que envolvem os projetos 

de humanização nos hospitais. Os trabalhadores e usuários são entendidos, 

predominantemente, a partir de concepções que ressaltam o individualismo e 

desconsideram a rede de dependências inerente às relações humanas, os jogos de poder e 

os afetos (amistosos e hostis) que as alimentam. Ocorre ainda um distanciamento das 

concepções entre sujeito e autonomia com relação às proposições presentes na PNH e na 

produção teórica do campo do planejamento e gestão em saúde. 

 Informações e experiências sobre a PNH no estado do Acre ainda são escassas e 

mostram que a rede de colaboração para a humanização da gestão e de atenção no SUS 

no Acre – Rede HumanizaSUS1, concentra a maioria das ações em Rio Branco (fase de 

implantação da PNH), com maior enfoque às ações de humanização implementadas no 

Hospital Maternidade Bárbara Heliodora (HMBH). Quanto aos demais municípios do 

                                                           
1  Informações obtidas a partir de: http://www.redehumanizasus.net/mapa-acoes/tabela-acoes; 

http://hospitaldasclinicasac.blogspot.com.br/;http://www.redehumanizasus.net/usuario/hermersonalmeida. 

Acesso em 09/02/2014. 

http://www.redehumanizasus.net/mapa-acoes/tabela-acoes
http://hospitaldasclinicasac.blogspot.com.br/
http://www.redehumanizasus.net/usuario/hermersonalmeida
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estado somente o município de Manoel Urbano aparece contemplado por ações voltadas 

à PNH. 

 Em 2012, foi elaborado pelo HCAC um relatório ´tecnico para fins de 

diagnóstico situacional encomendado pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre, com os 

usuários, os profissionais de saúde e os gerentes do ambulatório do HCAC sobre a 

qualidade de atendimento dos serviços2. O estudo foi realizado com o objetivo de aferir a 

eficiência e eficácia do desempenho dos servidores no exercício de suas atribuições, 

possibilitando a implementação de ações gerenciais voltadas para o aperfeiçoamento 

profissional, o desenvolvimento da organização e, principalmente, a melhoria dos 

serviços.  

No entanto, somente os resultados relacionados aos usuários puderam ser 

disponibilizados, e apontam os seguintes aspectos contemplados nas diretrizes da PNH 

que precisam sofrer intervenções, tais como, a necessidade da reorganização do processo 

de trabalho de maneira a atender a todos, conforme o princípio da universalidade e a busca 

da integralidade e equidade; a necessidade da mudança no fluxo de entrada dos usuários, 

introduzir a escuta qualificada com o objetivo de identificar as dimensões da busca do 

cidadão e, dessa forma, orientar, priorizar e decidir sobre os encaminhamentos necessários 

para a resolução do problema do usuário; dirimir o mau atendimento e falta de 

sensibilização quanto às informações prestadas pelas secretárias do setor de ambulatório. 

Especificamente aos médicos, na visão dos usuários, foram mencionados aspectos 

referentes ao atraso para o atendimento e a necessidade de mais profissionais.  

Nesta pesquisa de satisfação, considerou-se o bom acolhimento como um fator 

de mudança, o que transparece de forma enfática em todo o trabalho, favorecendo 

mudanças, propondo a construção de um “novo” conhecimento de trabalho. Essa proposta 

preconiza que todos os cidadãos deverão ser acolhidos por profissional da equipe técnica. 

O profissional deverá escutar a queixa, identificar riscos/vulnerabilidade (escuta 

                                                           
2 Pesquisa de Qualidade de Atendimento dos Serviços dos Hospital das Clínicas  - Fundahcre, Maio/2012. 
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qualificada) e se responsabilizar para dar uma resposta ao seu problema, vinculando o 

cidadão ao sistema de saúde proposto pela instituição. 

Neste sentido, SANTOS et al. (2012) também consideram o acolhimento como 

estratégia de grande potencial para reverter a lógica de saúde vigente, com a utilização de 

ferramentas que dependem somente da disposição dos profissionais em construir uma 

nova prática de cuidado humanizado. No entanto, para os autores, existe um longo 

caminho a ser percorrido para se chegar a um ideal de assistência ao paciente, que impõe 

um processo de mudança, que engloba questões éticas relacionadas à reorientação de 

práticas e atitudes que possam gerar acolhimento, humanização e resolutividade no 

contexto do sistema de cuidados em saúde.  

PASCHE (2011) vê no acolhimento a construção de respostas satisfatória às 

necessidades do usuário de saúde. Na concepção do autor, esta estratégia de humanização 

passa longe da lógica da organização dos serviços, que deve ter no mesmo acolhimento o 

ideal máximo da realização de seu mister funcional. E sendo uma diretriz ética, é 

inegociável e, por isto, uma direção fundamental para a construção de redes de atenção, 

redes de cuidado. 

 

 

1.2 A DIRETRIZ DO ACOLHIMENTO COMO ESTRATÉGIA 

MICROPOLÍTICA DO SUS 

 

 

 Como estratégia de humanização em saúde, o acolhimento convoca à construção 

de alianças éticas com a produção da vida, cujo compromisso singular com os usuários e 

os profissionais de saúde ganhe centralidade nas ações de saúde, de modo a potencializar 

a garantia de uma atenção humanizada, integral, com equidade e resolutiva. Portanto, a 

diretriz do acolhimento demonstra a sua importância no SUS “como uma estratégia 
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micropolítica de afirmação de uma política pública universal e redistributiva” (BRASIL, 

2010d). 

 Para FOUCAULT (2015a), as relações de poder se distinguem em um nível 

macro e micro de exercício. Em nível micro ou molecular, não estão localizados em 

nenhum ponto específico da estrutura social, pois funcionam como um sistema de redes 

de dispositivos e de mecanismos do qual nada ou ninguém pode escapar. Portanto, como 

definição, numa concepção molecular e dinâmica, as relações de poder são denominadas 

como micropolíticas.  

 Segundo o autor, a micropolítica, ao mesmo tempo que exerce o poder, produz 

saberes. E na lógica de produção de saberes, produz individualidade, subjetividades, 

ideologias e agenciamentos. Cada indivíduo é uma produção de poder e saber, não há 

relações de poder em constituição de um campo de saber e, reciprocamente, todo saber 

constitui novas relações de poder. A subjetividade é o efeito do poder que está em toda 

parte e em lugar algum, ou seja, o poder desvela o processo de subjetivação a que estamos 

sempre submetidos, mesmo que imperceptivelmente (FOUCAULT, 2015b). Para 

GUATTARI e ROLINK (1996), na micropolítica o poder forma a subjetividade e o saber 

produzido nos faz contemplar a realidade sob outra perspectiva. A questão é como 

reproduzimos (ou não) os modos de subjetividade dominante. 

 A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS apresenta-se 

como uma política construída a partir de possibilidades e experiências concretas, cujos 

objetivos são o aprimoramento e a disseminação das diferentes diretrizes e dispositivos 

que a compõem. Para tanto, a PNH considera indissociáveis os modos de se produzir saúde 

e os modos de gestão, em se fazer a clínica e política, e em se fazer a produção de saúde 

e produção de subjetividade. Mas para o alcance desses objetivos há a necessidade de se 

provocarem novas práticas gerenciais e de produção de saúde, estimulando em todos os 

sujeitos envolvidos nestas práticas (seja individual ou coletivo) o desafio de superar 

limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de 

produção e circulação de poder (BRASIL, 2010e).  
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 No campo das políticas públicas de saúde, certamente que houve avanços no 

SUS, mas novas questões se apresentam e persistem problemas que exigem urgência e o 

aperfeiçoamento desse sistema de saúde no que concerne à universalidade, à integralidade 

e à equidade. Dentre os vários desafios que persistem no campo da saúde pública, estão a 

necessidade da ampliação do acesso com qualidade aos serviços e aos bens de saúde, a 

ampliação do processo de corresponsabilização entre os trabalhadores, gestores e usuários 

nos processos de gerir e cuidar. Além disso, mantém-se a desvalorização dos trabalhadores 

de saúde, a precarização das relações de trabalho, baixo investimento em educação em 

saúde desses trabalhadores, a pouca ou nenhuma participação na gestão dos serviços e o 

frágil vínculo com os usuários (BRASIL, 2010f).  

 Esses aspectos remetem mais especificamente à micropolítica do trabalho e do 

cuidado em saúde, ao se avaliar que, nos serviços de saúde, o que mais chama atenção é 

o despreparo dos trabalhadores de saúde em lidar com a dimensão subjetiva que a prática 

do cuidado em saúde exige (BRASIL, 2010c). Acrescenta-se ainda, o fato de que o modelo 

de saúde pública vigente se apresenta de forma verticalizada e centralizada, 

desapropriando o trabalhador do seu próprio processo de trabalho, e isso indica que o 

caminho necessário para o aprimoramento das ações do SUS requer mudanças no modelo 

de gestão (BRASIL, 2010a).  

 De modo a fortalecer o SUS, a PNH, ao direcionar estratégias e métodos de 

articulação de ações, saberes e sujeitos, pode efetivamente potencializar a garantia de 

atenção integral, resolutiva e humanizada (BRASIL, 2010e). E nessa direção, a PNH 

compreende que a humanização da saúde passa pela valorização dos diferentes sujeitos 

que atuam na produção da saúde - trabalhadores, gestores e usuários – possibilitando a 

autonomia e o protagonismo desses sujeitos, a corresponsabilização entre eles, o 

estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação à participação 

coletiva no processo de gestão (BRASIL, 2004). 

 Para CECÍLIO (2009) não há como tratar a integralidade e equidade possíveis 

sem a garantia da universalidade de acesso à saúde, visto que estes dois conceitos enquanto 
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objetivos do SUS, vão além do simples consumo ou acesso a determinados serviços e 

remetem ao campo da micropolítica de saúde e suas articulações, fluxos e circuitos. O 

autor considera o sistema de saúde como “macropolítica”, e a integralidade e equidade 

como micropolíticas, estando o micro no macro e o macro no micro. Em acordo com a 

PNH, o autor considera que a luta pela integralidade e equidade implica repensar a 

organização do processo de trabalho, gestão, planejamento e a construção de novos 

saberes e práticas de saúde.  

 CECÍLIO (2009) considerou para reflexão em seu trabalho a análise das 

necessidades de saúde, e, de forma particular, as potencialidades que podem ajudar os 

trabalhadores/equipes/serviços/redes de serviço a fazerem uma melhor escuta dos usuários 

que buscam os cuidados de saúde, tomando suas necessidades como centro de 

intervenções e práticas. E o desafio que se apresenta, na compreensão do autor, seria 

justamente fazer com que essas necessidades fossem compreendidas, apropriadas, 

incorporadas e implementadas pelos trabalhadores de saúde no cotidiano dos serviços de 

saúde. Dessa forma, os trabalhadores de saúde poderiam oferecer uma atenção mais 

humanizada e qualificada. 

 Para reconceituar a ideia de necessidades de saúde, CECÍLIO (2009) adota uma 

taxonomia que divide esta categoria em quatro conjuntos: o primeiro diz respeito a 

necessidade de se ter “boas condições de vida” no sentido tanto funcionalista de fatores 

externos que influenciam o processo saúde-doença (história natural da doença) quanto na 

concepção marxistas de autores que enfatizam o modo de adoecer e morrer no processo 

produtivo de sociedades capitalistas. No segundo conjunto, o autor considera a 

necessidade de se ter acesso e se poder consumir toda tecnologia de saúde capaz de 

melhorar e prolongar a vida, e essa reconceitualização se faz a partir dos conceitos de 

tecnologias relacionais leve, leve-dura e dura de MERHY (2013b). O terceiro conjunto de 

necessidades diz respeito à insubstituível criação de vínculos a/efetivos entre os usuários 

e trabalhadores de saúde, no que concerne ao estabelecimento de referência e relação de 

confiança. Para o autor, a reconceitualização se apresenta na forma como esse vínculo 

deve se estabelecer enquanto necessidades de saúde: relação contínua no tempo, pessoal, 
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intransferível, e calorosa, ou seja, um encontro de subjetividades. O último conjunto diz 

respeito à necessidade de cada pessoa ter graus crescentes de autonomia no seu modo de 

levar a vida, e a reconceitualização recai na necessidade de informação e educação em 

saúde de modo a contribuir para a construção da autonomia em cada pessoa. Essa 

autonomia por sua vez possibilitaria a reconstrução pelos sujeitos, dos sentidos da vida de 

cada indivíduo, e essa ressignificação teria uma contribuição efetiva no modo de viver de 

cada um, favorecendo inclusive a luta pela satisfação de suas necessidades de forma mais 

ampla possível. 

 Na visão de CECÍLIO (2009), quando se considera a integralidade da atenção em 

saúde, a gestão deve organizar a atenção do cuidado e capacitar os seus trabalhadores no 

sentido de uma maior capacidade de escutar e atender às necessidades de saúde que são 

apresentadas pelo usuário, entendendo-se que tais necessidades podem ser complexas, 

mas procurando captar a singularidade de cada indivíduo. Para o autor a integralidade 

focalizada é fruto do esforço individual de cada trabalhador, e este deve estar 

compromissado com a maior integralidade possível através do trabalho multiprofissional, 

pois que a integralidade pretendida somente será alcançada através dos múltiplos saberes 

e práticas.  

 Essa situação representa um duplo desafio para qualquer gestão, pois que envolve 

processos de conversação e comunicação – entendimento para ação – entre os 

trabalhadores de saúde, porquanto o que se espera é a (máxima) integralidade (possível) 

da atenção, através do (melhor) atendimento (possível) às necessidades de saúde das 

pessoas, e isso representa uma síntese das pretensões da integralidade no espaço da 

micropolítica de saúde (CECÍLIO, 2009). 

 CECÍLIO (2009) esclarece que essa integralidade focalizada faz parte somente 

do “micro”, no espaço singular de qualquer serviço de saúde, e deve ser pensada sempre 

de forma “macro”, pois a integralidade da atenção de forma ampliada é fruto de uma 

articulação com cada serviço de saúde e a rede de atenção, principalmente no que se 

concerne à referência para determinados serviços e à garantia de acesso, sem o que não há 
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a integralidade possível, que é a finalização do cuidado com resolutividade máxima. E a 

garantia dessa integralidade do cuidado deve ser responsabilidade do sistema de saúde, e 

não de cada usuário individualmente.  

 A “integralidade focalizada”, como preocupação de cada profissional e equipe de 

saúde, deve estar presente em todos os serviços, mesmo nos superespecializados, e deste 

modo é preciso deslocar o olhar da atenção primária como lugar privilegiado da 

integralidade (CECÍLIO, 2009). CECÍLIO (2009) admite que tem desconsiderado os 

serviços especializados como espaços para escuta das necessidades dos indivíduos, assim 

como a criação de novas estratégias para qualificação nestes serviços, entretanto 

reconhece que temos que pensar em novas maneira de realizar o trabalho em saúde, pois 

a consulta médica, por mais especializada que seja, não pode desconsiderar e deixar de 

escutar outras necessidades do usuário que vão além da demanda referenciada que gerou 

o atendimento.  

 Para o SUS a equidade representa os meios necessários para se alcançar a 

igualdade, e evoca a ideia de justiça social, e nesse sentido expressa as condições para que 

todas as pessoas tenham acesso aos direitos que lhe são garantidos (BRASIL, 2010a). Para 

haver equidade, é necessário ambiente favorável, acesso à informação, experiências e 

habilidades na vida e oportunidades que permitam ao indivíduo a escolha de uma vida 

mais saudável. O contrário de equidade é iniquidade, e no campo da saúde as iniquidades 

têm raízes nas desigualdades sociais (BRASIL, 2010a). No campo da epidemiologia, o 

modo de aferir a iniquidade se traduz no reconhecimento do acesso desigual de segmentos 

da população aos recursos tecnológicos de cura e prevenção das doenças (CECÍLIO, 

2009). 

 De acordo com CECÍLIO (2009), a iniquidade pode ser trabalhada em vários 

espaços, o geral, o particular e o singular. No espaço geral são formuladas as 

macropolíticas econômicas, como exemplo têm-se o Ministério da Saúde. O espaço 

particular se apresenta como o SUS nos municípios representados pelas secretarias 

municipais de saúde e pelos gestores locais. O espaço singular representa os serviços de 
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saúde. Dessa forma a iniquidade pode ser enfrentada por diferentes graus de 

governabilidade nesses diferentes espaços. 

  Para CECÍLIO (2009) os serviços de saúde trabalham com alto grau de 

autonomia e podem gerar determinantes que são capazes de reorientar políticas já 

definidas nos espaços “superiores”, principalmente se forem capazes de escutar e fazer 

ressoar as necessidades trazidas pelos usuários. O autor entende que tanto a equidade 

quanto a integralidade podem ser tratadas de forma mais radical se forem consideradas 

como temas dos processos de gestão nos serviços de saúde, que são justamente o local de 

encontro entre usuários e trabalhadores de saúde. 

 O mesmo autor, avalia ainda que, se forem possíveis formas de organizar a 

atenção em saúde de modo a contemplar a escuta e o atendimento do usuário, da maneira 

mais completa possível, e atender às necessidades das pessoas, no sentido de oferecer a 

máxima integralidade (possível) da atenção (integralidade ampliada), a iniquidade seria 

percebida naturalmente, justamente por serem expressas em singulares necessidades de 

saúde que não foram atendidas. E, portanto, a busca da integralidade, se levada às últimas 

consequências, revelaria as diferentes iniquidades vividas por cada usuário que busca os 

serviços de saúde. 

 Para MERHY (2013a), as queixas frequentes dos usuários nos serviços de saúde 

refletem a insatisfação com o SUS. Estas queixas se relacionam à falta de interesse e 

responsabilização dos diferentes serviços em torno do usuário e de seus problemas, e estes 

acabam por sentir-se inseguros, desamparados, desinformados, desrespeitados e 

desprezados. Logo se vê que as necessidades dos usuários não estão sendo atendidas 

conforme discutido por CECÍLIO (2009), gerando negativamente a insatisfação do 

usuário com o sistema de saúde. 

 Para FEUERWERKER (2014), o modelo assistencial que predomina nos 

serviços de saúde prioriza os problemas específicos de saúde (do saber específico) 

relegando a dimensão cuidadora do sujeito a um plano irrelevante. Nesse sentido, a ação 

dos profissionais de saúde é subjugada pela lógica dominante do trabalho médico tornando 
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o seu núcleo cuidador empobrecido, pois que todas as ações são orientadas à produção de 

procedimentos. Na concepção da autora, na lógica dos poderes (políticos, técnicos e 

administrativos), o uso de tecnologias duras e leve duras se impõem, e superar essa 

conformação exige operar com dispositivos que visem redefinir os espaços das relações 

entre usuários/gestores/trabalhadores, e dessa forma amplie os modos de produzir atos de 

saúde, através de novos arranjos organizacionais, nos quais o peso das tecnologias leves 

seja maior e que as necessidades dos usuários ocupem um lugar central. 

 De acordo com a mesma autora, o modo de encontrar o usuário e não permitir o 

diálogo, no sentido de saber sobre sua doença, sobre seus medos, seus desejos, limites e 

possibilidades, diminuem significativamente a possibilidade de o sujeito que procura o 

cuidado usufruir dos benefícios que o saber técnico poderia lhe oferecer. Dessa forma, 

pode haver um desencontro de expectativas, visto que, os problemas e necessidades de 

um (entendendo-se aqui o usuário) pode não necessariamente coincidir com os que o outro 

considera como problemas e necessidades (entendendo-se aqui o profissional ou a equipe 

de saúde) (FEUERWERKER, 2014). 

 Todos os aspectos aqui discutidos pelos autores remetem ao acolhimento, 

considerando-se os processos de “anestesia” da escuta e de produção de indiferença dos 

trabalhadores de saúde diante do usuário, em relação às suas necessidades e diferenças 

(BRASIL, 2010c). Na PNH a diretriz do acolhimento opera como uma tecnologia leve 

que qualifica a escuta na relação entre os trabalhadores e usuários, e é, portanto, passível 

de ser apreendida e trabalhada em todo e qualquer encontro (mesmo em serviços 

especializados e urgência), durante os processos de produção de saúde em todos os níveis 

de atenção (BRASIL, 2010c). 

 Enfim, a PNH determina que o acolhimento deve se fazer presente em todos os 

serviços, inclusive os superespecializados, e, em acordo com o pensamento de CECÍLIO 

(2009), considera-se a necessidade de se desviar um pouco o olhar da atenção primária 

para os serviços de atenção especializada, visto que existe a possibilidade de espaço para 
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se exercitar a escuta qualificada, e ver além das necessidades do usuário no serviço sob a 

ótica ampliada de uma dimensão cuidadora e menos técnica do saber médico.  

 Como visto, o modelo gerencial e a organização dos serviços são fatores dentre 

tantos outros, conforme já referido, que interferem na comunicação e relação entre 

trabalhadores-usuários-gestores e no estabelecimento de vínculos entre estes 

protagonistas, e representam alguns dos desafios que emperram a implementação da 

diretriz do acolhimento como tecnologia relacional que pode ser realizada por todos os 

trabalhadores de saúde no sentido de garantir uma saúde humanizada com integralidade 

(ainda que de forma focalizada), equidade e resolubilidade, conforme os princípios que 

regem o SUS.  

Não existem relatos de experiências sobre a humanização nos serviços de saúde 

no estado do Acre, e, poucas são as ações relacionadas à PNH no Hospital das Clínicas do 

Acre (HCAC). Diante disso, esta pesquisa realizada no cenário do ambulatório de 

especialidades do HCAC buscou estudar a diretriz do acolhimento à luz da PNH e da 

micropolítica do trabalho em saúde, para através da escuta dos usuários e trabalhadores 

em saúde identificar na perspectivas destes protagonistas, os aspectos relacionados ao 

trabalho e à produção do cuidado que interferem no acolhimento e humanização no 

serviço especializado; interpretar como as diferentes práticas profissionais envolvidas no 

trabalho e na produção do cuidado em saúde, se relacionam com as possibilidades e limites 

de implementação da diretriz do acolhimento e da PNH na assistência especializada; e 

compreender como os trabalhadores em saúde e usuários entendem a humanização em 

saúde e o acolhimento como diretriz da PNH. 
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2 - PRESSUPOSTOS 

 

 

A) O acolhimento como estratégia de humanização da assistência especializada encontra-

se estreitamente relacionado às condições de trabalho e produção do cuidado em 

saúde. 

 

B) Diferentes práticas profissionais envolvidas no processo de trabalho em saúde na 

assistência especializada possibilitam identificar alcances e limites da implementação 

da PNH, e estabelecem os dispositivos modificadores na organização do serviço de 

saúde para a produção do cuidado com acolhimento e humanização. 
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3 - OBJETIVOS 

 

 

1. Identificar, na perspectiva de trabalhadores em saúde e usuários, os aspectos 

relacionados ao trabalho e à produção do cuidado em saúde, que interferem no 

acolhimento e na humanização da assistência especializada; 

 

2. Interpretar a relação entre as diferentes práticas profissionais envolvidas no trabalho e 

na produção do cuidado especializado com as possibilidades e limites de 

implementação da diretriz do acolhimento e da PNH; 

 

3. Compreender a percepção trabalhadores em saúde e usuários sobre a humanização em 

saúde e o acolhimento como diretriz da PNH. 
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4 - PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

 

4.1.1 O Estado do Acre 

 

 

O Estado do Acre situa-se no sudoeste da região Norte e tem como limites os 

estados do Amazonas ao norte, Rondônia a leste, e países como Bolívia a sudeste e o Peru 

a oeste. Ocupa uma área de 164.123,739 Km2, correspondente a 4,26% da região Norte e 

a 1,92% do território nacional. A temperatura média anual está em torno de 24,5ºC, com 

máxima em torno de 32ºC, umidade relativa do ar em torno de 80-90% durante todo o 

ano, apresenta duas estações: seca e chuvosa. A população estimada em 2015 é de 803.513 

habitantes, distribuídos em cinco microrregiões: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, 

Sena Madureira e Tarauacá, onde estão localizados 22 municípios (IBGE,2015). 

Rio Branco é a capital do estado do Acre, distante 3.123 quilômetros da capital 

Brasília, localizado às margens do Rio Acre, no Vale do Acre, população estimada em 

2015 de 370.550 habitantes, possui área territorial de 8.835.541 km², sendo o quinto 

município do estado em tamanho territorial. É o principal município do Estado e ocupa a 

posição de sexta maior cidade da região Norte e a 66ª maior do Brasil (IBGE, 2015). 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Vale_do_Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil
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Figura 1: Mapa do estado do Acre 

 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

 

4.1.2 A Rede de Atenção em Saúde no Estado do Acre 

 

 

 Em todo o estado do Acre há predomínio dos serviços públicos de saúde, com 95 

estabelecimentos na capital Rio Branco, 40 estabelecimentos na segunda maior cidade do 

estado, o município de Cruzeiro do Sul, e uma média de 2 a 15 estabelecimentos de saúde 

distribuídos nos demais municípios (IBGE,2015). O número de leitos no SUS no estado 
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corresponde a um total de 1.249 distribuídos entre os 22 municípios do estado, cabendo 

ao município de Rio Branco 643 leitos (Ministério da Saúde, 2016b). 

 Na capital, a rede de atenção primária integra 89 estabelecimentos: 67 Unidades 

de Saúde da Família (USF); 16 centros de saúde/unidades; cinco Unidades de Referência 

de Atenção Primária (URAP), sendo uma com atendimento 24 horas; um Centro de 

Referência para Imunobiológicos e Especiais – CRIE3. 

 O estado do Acre tem atualmente quatro Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), unidades destinadas ao atendimento de usuários de drogas e portadores de 

problemas mentais. Nos municípios de Mâncio Lima e Brasileia existem CAPS I, no 

município de Cruzeiro do Sul funciona uma CAPS II e a capital Rio Branco conta com 

uma CAPS AD III. Somente neste último, a unidade funciona em regime de acolhimento 

24 horas4. Encontra-se em fase de projeto a instalação de CAPS nos municípios de Sena 

Madureira, Acrelândia e Capixaba.  

 O município de Rio Branco, conta ainda com um Laboratório Central de Saúde 

Pública (LACEN), e um Centro de Atenção de Hemoterapia/Hematologia.3 

 A rede pública de saúde integra quatro hospitais especializados3: Hospital de 

Saúde Mental do Acre (HOSMAC), Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva (HI) e a 

Maternidade e Clínica de Mulheres Bárbara Heliodora (HMBH). Está previsto para 

inauguração ainda no ano de 2016 o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre 

(Into/Acre), que será a primeira unidade de referência da região Norte especializada em 

tratamento de lesões ortopédicas. 

 O atendimento de média e alta complexidade atualmente é realizado por dois 

estabelecimentos exclusivos do SUS, e um de natureza mista, que atende pacientes 

oriundos da rede particular e do SUS. São eles respectivamente3: Hospital Geral de 

                                                           
3 Dados extraídos do DataSUS/CNES, 02/05/2016. 

 
4 Informação por escrito da Assessoria do Gabinete da Vice-Governadora do Estado do Acre. 
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Clínicas do Acre (HCAC), Hospital de Urgências e Emergências de Rio Branco (HUERB) 

e o Hospital Santa Juliana. São hospitais de média complexidade e exclusivamente de 

natureza particular: a Prontoclínica, Santa Casa de Misericórdia e a Urgil – atendimento 

infantil.  

 Lançadas como parte da Política Nacional de Urgência e Emergência (PNAU), 

em 2009, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam como estabelecimento 

de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os 

hospitais e ajudam a desafogar os prontos-socorros, ampliando e melhorando o acesso da 

população aos serviços de urgência no Sistema Único de Saúde (SUS). 

O Estado conta com três UPAs, sendo a UPA do 2º Distrito com 69 leitos (45 

adultos e 24 crianças), na Clínica Médica e pediátrica, cujo protocolo de atendimento é 

utilizado em conformidade com a lógica de acolhimento e de classificação de risco.  A 

segunda é a UPA-Tucumã (José Alexandre Leite) e conta com 19 leitos seguindo os 

mesmos critérios de acolhimento com classificação de risco que referencia aos serviços 

de saúde hierarquizados, a partir da complexidade clínica, cirúrgica e traumática do 

usuário. A terceira e mais recente, a UPA da Cidade do Povo, conta com equipamentos de 

raio-X, eletrocardiografia, laboratório de exames e leitos de observação. O 

estabelecimento atende em média por dia cerca de 150 usuários. A contrarreferência para 

os demais serviços de atenção, integrantes da Rede de Atenção à Urgência e Emergência, 

proporciona continuidade do tratamento com impacto positivo no quadro de saúde 

individual e coletivo. Quando necessário, solicita a retaguarda técnica ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, através do 192, sempre que a 

gravidade/complexidade dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da Unidade. 

 Em 2003 o Governo Federal institui através da Portaria nº 1864, o componente 

pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da 

implantação dos SAMUSs em municípios e regiões de todo o território brasileiro e suas 

Centrais de Regulação (Central SAMU-192) e seus Núcleos de Educação em Urgência, 

em municípios do estado.  No estado, o SAMU foi institucionalizado em setembro de 
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2004 com nove unidades móveis em Rio Branco com equipe constituída por técnicos de 

enfermagem, enfermeiros, médicos reguladores, intervencionistas e motoristas. Os 

procedimentos e protocolos do SAMU seguem as recomendações da Portaria n.º 

2.048/GM, de 5 de novembro de 20024. 

 O Programa Saúde Itinerante, promovido pela SESACRE, desenvolve uma nova 

modalidade de cuidado, levando atendimento médico especializado e cirúrgico às 

populações residentes em todos os municípios acrianos, até os mais isolados, de difícil 

acesso e em locais com insuficiência de oferta assistencial. Seus propósitos ratificam os 

princípios do SUS, fundamentados na universalidade, integralidade e equidade, buscando 

uma estratégia de serviço em várias dimensões: promoção, prevenção, cuidado, proteção, 

tratamento, enfim, produzindo saúde. Desde que o projeto se iniciou em 2000, já foram 

realizados quase 30 mil atendimentos médicos entre consultas, exames e procedimentos4. 

 

 

 4.1.3 O Complexo Regulador Assistencial do SUS no Estado do Acre 

 

 

O Complexo Regulador Assistencial ligado ao SUS, pela portaria SAS/MS no. 

356, de 22 de setembro de 2000, “compreende a concepção que institui ao poder público 

o desenvolvimento de sua capacidade sistemática em responder às demandas de saúde em 

seus diferentes níveis e etapas do processo de assistência, enquanto um instrumento 

ordenador, orientador e definidor da atenção à saúde, fazendo-o de forma rápida, 

qualificada e integrada, com base no interesse social e coletivo” (BRASIL, 2006a). 

As ações de que tratam a Política Nacional de Regulação do SUS estão organizadas 

em três dimensões de atuação, necessariamente integradas entre si: Regulação de Sistemas 

de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e a Regulação do Acesso à Assistência 

(BRASIL, 2006a). 
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A Regulação de Sistemas de Saúde tem como objeto os sistemas municipais, 

estaduais e nacional de saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, 

definindo, a partir dos princípios e diretrizes do SUS, macrodiretrizes para a Regulação 

da Atenção à Saúde e executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria 

e vigilância desses sistemas (BRASIL, 2006a). 

A Regulação da Atenção à Saúde é exercida pelas Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de Compromisso de 

Gestão do Pacto pela Saúde, tem como objetivo garantir a adequada prestação de serviços 

à população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde, 

estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus 

respectivos gestores públicos, definindo estratégias e macrodiretrizes para a Regulação do 

Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também denominada de Regulação 

Assistencial, e controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento, 

controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito 

do SUS (BRASIL, 2006a). 

No que tange à Regulação do Acesso à Assistência, também denominada regulação 

do acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o 

gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e 

como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo 

regulador e suas unidades operacionais, e esta dimensão abrange a regulação médica, 

exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, 

classificação de risco e demais critérios de priorização (BRASIL, 2006a). 

A Regulação do Acesso à Assistência, é efetivada pela disponibilização da 

alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, seja por meio de 

atendimentos às urgências, consultas, leitos e outros que se fizerem necessários, e 

contempla as seguintes ações: a) regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar 

às urgências; b) controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos 

especializados; c) padronização das solicitações de procedimentos por meio dos 
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protocolos assistenciais; d) o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes 

níveis de complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo 

fluxos e protocolos pactuados (BRASIL, 2006a). 

A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade do gestor estadual, 

expressa na coordenação do processo de construção da programação pactuada e integrada 

da atenção em saúde, do processo de regionalização, e do desenho das redes. Uma 

estratégia para regular a oferta e a demanda em saúde é a constituição de Complexos 

Reguladores, que atuam como instrumento ordenador, orientador e definidor da atenção à 

saúde. Além disso,  organizam o conjunto de ações de regulação do acesso à assistência, 

de maneira sistemática, buscando adequar a oferta dos serviços de saúde em seus 

diferentes níveis de complexidade, à demanda que mais se aproxima das reais 

necessidades da população (BRASIL, 2006a). 

 O complexo regulador surgiu há mais de 10 anos no SUS no Acre5, inicialmente 

para regular o acesso aos atendimentos especializados e de exames complementares, no 

HCAC, e somente a partir de 2012 passou a regular o acesso de outros estabelecimentos 

de saúde, tais como HOSMAC e HMBH e HI. Somente em 2013, através do decreto 6.375, 

de 13 de setembro, que estabelece a Estrutura Organizacional da SESACRE, passou à 

subordinação do Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da 

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão da SESACRE. 

Em 2015, a Divisão do Complexo Regulador foi transferida para a Diretoria de 

Atenção à Saúde, ligada à Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde da SESACRE. No início 

de 2016, conforme estabeleceu a Portaria Nº 130, de 05 de fevereiro de 2016, a Divisão 

do Complexo Regulador tornou-se Complexo Regulador Assistencial, com autonomia 

administrativa para realizar a missão de organizar as três dimensões de atuação política 

                                                           
5 Complexo Regulador Assistencial Estadual do Acre – Relatório SESACRE- Fev.2016. 
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de regulação: Gerência Geral do Complexo Regulador Assistencial, Gerência Assistencial 

do Complexo Regulador e a Gerência Administrativa do Complexo Regulador.  

 O estado do Acre dispõe de quatro Centrais de Regulação Assistencial para o 

controle do atendimento das demandas de referência: a Central de Regulação das 

Urgências Rio Branco, a Central de Regulação de Consultas e Exames de Rio Branco, a 

Central Estadual de Regulação Ambulatorial e a Central Estadual de Regulação de Leitos3. 

 O fluxo seguido para o usuário agendar consultas e exames especializados se dá 

a partir do encaminhamento que o mesmo recebe quando de seu atendimento no sistema 

de atenção primária. O usuário deixa o encaminhamento em uma das 13 unidades de 

referência no Município ou nas URAPs. Estes estabelecimentos contam com um sistema 

de agendamento eletrônico chamado SISREG 3, que efetiva o agendamento dos usuários 

encaminhados, e caso haja vaga disponível para o atendimento especializado, a consulta 

é agendada na mesma hora. Nos casos em que as especialidades médicas dispõem de 

poucas vagas, ou existe uma demanda reprimida, os encaminhamentos são retidos, e o 

usuário deve aguardar o retorno telefônico através da central de regulação.  

 Existem cotas para atendimento que são reguladas por especialidades e requerem 

uma avaliação prévia dos encaminhamentos pelo médico regulador, que avalia a 

necessidade ou não de o usuário ser atendido, e isto se justifica pelo fato de alguns não 

terem indicação clínica correta e a demanda ser muito grande e poucos profissionais. As 

vagas que atualmente estão sujeitas à regulação são: proctologia, genética, neuropediatria, 

psiquiatria, urologia, e para as mães que irão iniciar pré-natal de alto risco, e os recém-

nascidos para acompanhamento pediátrico6. O complexo regulador do sistema de 

referência e contra referência do agendamento de consultas e exames permite através do 

SISREG3 a distribuição de 45% de vagas para o município e 55% para o gerenciamento 

de vagas do restante do estado em unidades de média e alta complexidade6.  

                                                           
6 Informação Pessoal: Relben Ferreira da Silva – Diretor do Departamento de Regulação da SESACRE. 

Fev/2016. 
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4.1.4 O Hospital das Clínicas do Estado do Acre7(HCAC) 

 

 

A Fundação Hospital do Acre – FUNDHACRE foi criada em 1989 como hospital 

de especialidades de média e alta complexidade, com seu Estatuto Social publicado no 

DOE do Estado Acre no. 5.594, de 13 de agosto deste mesmo ano. Com o aumento da 

população e a migração de pessoas dos municípios, estados vizinhos e países fronteiriços 

em busca de uma saúde resolutiva e de qualidade, o espaço físico e os serviços oferecidos 

tornaram-se insuficientes para atender a demanda espontânea e referenciada, assim como 

a necessidade de adequação ao SUS como hospital de ensino. A expansão dos serviços 

tornou-se necessária em todos os aspectos. 

Ainda em 1989, houve a adequação da FUNDAHCRE voltada à perspectiva do 

ensino, dentro do Sistema de Saúde Estadual, através da Lei N. 930, de 19 de dezembro de 

1989, e conforme previsão legal tem como objetivo, dentre outros:  

  (...) proporcionar treinamento a estudantes e técnicos 

especializados nas profissões relacionadas com as atividades 

da Fundação (Art.2º,III); apoiar e promover a investigação 

epidemiológica e a pesquisa no setor (Art.2,IV); promover e 

realizar cursos, seminários, simpósios e outros eventos na 

área de saúde (Art. 2º,V); promover a divulgação dos 

conhecimentos na área de saúde e editar publicações técnico-

científicas(...). 

A adaptação da FUNDAHCRE às exigências de ensino, pesquisa e assistência, ao 

longo dos anos, fez a instituição passar por profunda mudança conceitual, de finalidade, 

redefinição de seu papel na rede hierarquizada de prestação de serviços de saúde e atuação 

na formação e qualificação profissionais, refletidas em sua estrutura de gestão, com 

instrumentos que buscam a humanização das relações de trabalho e com os usuários do 

sistema, participação da comunidade e estímulo ao desenvolvimento de ambiente 

acadêmico adequado à formação profissional. Neste sentido a rede foi ampliada, contando 

                                                           
7 Informações obtidas a partir do Relatório de Coleta de Dados da Unidades e Serviços de Saúde, 

Dezembro/2012; Ministério da Saúde – CNES; http://hospitaldasclinicasac.blogspot.com.br/ 

http://hospitaldasclinicasac.blogspot.com.br/
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com unidades de saúde nos diversos níveis de assistência, e, dessa forma, buscando o 

sentido da integralidade tanto na formação como na assistência, foi criado o complexo 

FUNDAHCRE com base no art. 5º, da Lei Complementar 133, de 29 de janeiro de 2004.  

 O complexo FUNDAHCRE integra as seguintes unidades de saúde: o próprio 

HCAC, Hospital Maternidade Bárbara Heliodora (HMBH), Hospital da Criança, Hospital 

Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, e o Centro de Formação de Pessoal em 

Saúde da Família – Tucumã. A estrutura assim constituída tem o objetivo de unir as 

unidades de saúde essenciais para, através da integração docente-assistencial, permitir a 

atenção integral hierarquizada dos pacientes e habilitar os alunos para a execução dos 

procedimentos conforme o sistema de saúde brasileiro. 

A FUNDAHCRE passou por inúmeras reformas e em 24 de dezembro de 2010, 

através do DOE no. 5.897, foi reinaugurada como Hospital das Clínicas do Acre (HCAC), 

tornando-se então um referencial em saúde pública em Rio Branco e em todo o estado do 

Acre.  

Historicamente, o Estado do Acre tem dificuldades de fixação de profissionais de 

nível superior no setor saúde, mais especificamente profissionais médicos. A busca por 

qualificação profissional e a distância geográfica dos centros formadores, constituíam-se 

em fatores limitantes não apenas para o regresso das pessoas que deixaram o Acre, mas 

também para a fixação de profissionais de outras regiões do Brasil. 

 Deve-se ressaltar que no sentido educacional, desde 2000, O HCAC vem operando 

como elemento formador de recursos humanos em saúde, atuando na organização e 

execução dos cursos de pós-graduação lato-sensu e strictu-sensu através de parcerias com 

outras instituições de ensino, no sentido de formação de mestres e doutores e através da 

Residência Médica. No âmbito da graduação é campo de internato e estágio para os alunos 

do curso de medicina, enfermagem e de vários cursos técnicos de nível médio.  

Estas estratégias educacionais têm oferecido qualificação aos profissionais do 

Estado, contribuindo de forma positiva na sua fixação e na qualidade da atenção à saúde 
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oferecida à população, bem como tem proporcionado ambiente acadêmico para a 

realização de investigações científicas. 

Nesse contexto, o HCAC vem se habilitando junto aos Ministérios da Educação e 

da Saúde como hospital de ensino – garantindo situação privilegiada na obtenção de 

financiamento para atividades assistenciais e acadêmicas, além de repasses adicionais de 

recursos vinculados à produção das unidades do Sistema – sendo necessário para isso o 

cumprimento de exigências constantes dos Ministérios da Saúde e Educação.    

A estratégia de formação e qualificação de profissionais no Estado do Acre tem 

como objetivo primordial inverter a lógica perversa que até então levava estudantes e 

profissionais do Acre a buscar qualificação profissional na área da saúde, em outros 

Estados do Brasil e até em outros países. Assim, nos últimos anos o Governo do Estado 

do Acre através da Secretaria de Estado do Acre implantou ações tanto em sua rede 

assistencial quanto em parceria com Instituições de Ensino Superior para oferta de 

qualificação e formação profissional no Estado do Acre, quadro esse ainda precário no 

novo cenário que o Estado preconiza.   

Especificamente, a unidade do HCAC atende a população de todos os municípios, 

além de estados vizinhos como Amazonas e Rondônia, e de pacientes de outros países 

como Peru e Bolívia. Realiza procedimentos de média e alta complexidade, tais como 

cirurgias de transplante renal, hepático, de córnea e bariátrica. 

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 

(BRSIL, 2016), o HCAC conta com 835 profissionais registrados nas mais diversas áreas: 

300 profissionais da enfermagem; 233 médicos; 50 fisioterapeutas; 40 profissionais da 

odontologia; 35 profissionais ligados à patologia/análise clínica/microbiologia; 40 

profissionais da administração/recepção; 15 psicólogos; 16 técnicos de radiologia e de 

ortopedia; 13 nutricionistas; 13 profissionais da fonoaudiologia; 13 farmacêuticos; 7 

assistentes sociais; 6 terapeutas ocupacionais e 54 outros profissionais que realizam 

serviços diversos. Realiza atendimento ambulatorial, com uma média de dois mil 
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atendimentos por dia, entre exames, consultas nas diversas especialidades médicas e de 

outros profissionais de saúde, e procedimentos cirúrgicos.  

O HCAC dispõe de 232 leitos, distribuídos em quatro enfermarias que recebem 

pacientes das clinicas cirúrgicas, infectologia e clínica médica, uma UTI que atende 

paciente adulto e infantil, um centro de nefrologia e hemodiálise, um hospital do idoso, 

uma unidade de Oncologia e o Serviço de Atendimento Especializado–SAE, especializado 

em diagnóstico e tratamento de doenças infecto-contagiosas. Apresenta laboratórios para 

análises clínicas, patologia clínica e diagnóstico por imagem. Conta com os serviços de 

Residência Médica nas áreas de Cirurgia Geral, Pediatria, Clínica Médica, Ortopedia, 

Anestesiologia e Infectologia. 

 

 

4.1.5 O Ambulatório de Especialidades do HCAC 

 

 

 O ambulatório de especialidades do HCAC encontra-se subordinado ao Serviço de 

Atendimento Médico – SAME8. Os serviços de saúde realizados no ambulatório se dão 

através de consultas médicas especializadas, da área clínica e cirurgia, atendimento de 

enfermagem (pré-consulta, curativos, medicações, e auxílio em pequenas cirurgias), e 

atendimentos especializados realizados com outros profissionais, tais como teste da 

orelhinha, terapia psicológica e terapia vocal. O ambulatório desenvolve os programas de 

Controle do pé Diabético, de Saúde Auditiva e Controle da Obesidade. 

O atendimento médio de consultas e atendimentos aos usuários do ambulatório do 

HCAC é de 5.705 atendimentos por semana, gerando cerca de 22.820 atendimentos por 

mês. A parte gerencial e de apoio do SAME é composta por profissionais que trabalham 

                                                           
8 Informação pessoal: Heloísa Amoras – Gerência do SAME. 
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em regime estatutário e celetistas pela Organização Social (OS) – Pró-Saúde, e aqueles 

contratados por empresas terceirizadas. Atualmente cerca de 30 profissionais trabalham 

diretamente ou sob a gerência do SAME. A equipe é composta pela chefia do SAME, 

pelas secretárias que atuam diretamente na gerência suporte técnico-administrativo, pelas 

secretárias que atuam diretamente na recepção do ambulatório atendendo diretamente o 

cliente no balcão de atendimento e pelas secretárias que dão suporte logístico auxiliando 

os médicos e usuários no ambulatório. 

 A equipe de profissionais que atende à demanda referenciada para o atendimento 

especializado ambulatorial é composta por 148 profissionais, que trabalham de 20 a 40 

horas, por semana, em regime celetista e/ou estatutário. A grande maioria dos médicos 

foram admitidos via concurso público, embora, muitos tenham dois vínculos de trabalho. 

São 51 médicos que atuam em áreas não cirúrgicas como: acupuntura, alergologia 

e imunologia, cardiologia, clínica médica, endocrinologia, gastroenterologia, genética, 

geriatria, hematologia, nefrologia, neuropediatria clínica, pneumologia, psiquiatria e 

dermatologia9. 

Da área cirúrgica, são 64 médicos que atuam nas seguintes especialidades: cirurgia 

vascular, cirurgia bariátrica, cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia plástica, 

cirurgia torácica, ginecologia, mastologia, neurocirurgia de coluna, neuropediatria 

cirúrgica, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, proctologia e urologia.  

Outros 33 profissionais da área de saúde também realizam atendimento 

especializado no ambulatório são: enfermeiras, técnicas de enfermagem, fonoaudiologia, 

nutricionista, psicólogos e cirurgião buco-maxilo-facial9.  

O ambulatório de especialidade do HCAC representa para a saúde pública do 

estado do Acre referência para atendimento especializado, diagnóstico, tratamento, ensino 

e pesquisa, e formação profissional. Nesse contexto, a decisão em tomar o ambulatório 

                                                           
9 Escala Médica de Atendimento Ambulatorial. Nov-2015. 
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como cenário de estudo se deu por este ser a porta de entrada da instituição, pela 

diversidade de atores sociais que interagem para a produção de cuidados de saúde, em um 

ambiente de complexidade onde a PNH ainda não conseguiu ser efetivamente 

implementada e pela familiaridade da pesquisadora com o ambiente e com os participantes 

da pesquisa. 

 

 

4.2 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

O presente estudo é de natureza qualitativa, por entendermos, como MINAYO 

(2013, p.57), 

que melhor se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões (grifo nosso), produtos das 

interpretações que os indivíduos fazem a respeito de como vivem, constroem 

seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam; (...) permite desvelar processos 

sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares; (...) 

caracteriza-se pela empiria e pela sistematização progressiva de conhecimento 

até a compreensão lógica interna do grupo ou do processo em estudo. 

 

A utilização da pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das 

relações sociais devido à pluralização das esferas da vida (novos estilos de vida e padrões 

de interpretação na sociedade moderna e pós-moderna). A mudança social acelerada e a 

consequente diversificação das esferas da vida fazem com que, cada vez mais, os 

pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e perspectivas sociais que as 

metodologias dedutivas tradicionais fracassem devido à diferenciação dos objetos, 

obrigando o pesquisador a utilizar-se de estratégias indutivas, que exigem uma nova 

sensibilidade para a abordagem dos contextos sociais a serem estudados (FLICK, 2009). 

Quanto à metodologia na pesquisa qualitativa, não há como separar teoria e 

método, pois esses dois termos são inseparáveis e devem ser tratados de modo integral e 



49 
 

apropriados quando se escolhe um tema, um objeto, ou um problema de investigação 

(MINAYO, 2013). 

MINAYO (2013) argumenta que no campo da saúde se vivencia a complexidade 

dos objetos de estudo, pois a abrangente área biomédica não pode prescindir da 

problemática social uma vez que o corpo humano está atravessado pelas determinações 

das condições, situações e estilos de vida. Que o saber teórico e prático sobre saúde e 

doença faz parte de um universo dinâmico recheado de história e de inter-relações 

mediadas por institucionalizações, organizações, lógicas de prestação de serviços e 

participação dos cidadãos. 

  Por conta dessa abrangência peculiar das ciências do campo da saúde, as teorias 

sobre pesquisa qualitativa e métodos e técnicas pertinentes ao tema se articulam de um 

modo geral, mas guardam distinção entre si, permitindo um maior entendimento dos 

problemas práticos envolvidos, o que as torna fundamentais para a área da saúde, visto a 

realidade dos fatos estar inteira e fortemente permeada pelo campo simbólico e afetivo 

(MINAYO, 2013). 

 NOGUEIRA-MARTIS e BOGUS (2004) consideram que a questão mais 

frequentemente levantada em pesquisas qualitativas é a subjetividade do pesquisador. As 

autoras reconhecem que é impossível separar fielmente os valores pessoais do processo 

de pesquisa, sendo recomendável que o pesquisador revele os seus pressupostos e valores, 

permitindo que os próprios leitores possam julgar o seu peso relativo no desenvolvimento 

do trabalho. Além disso, é preciso explicitar bem quais os critérios para selecionar os 

indivíduos e os grupos no estudo a que se propõe. 

 

 

4.2.1 Técnicas utilizadas: Entrevistas e Grupo Focal 
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4.2.1.1 Entrevista Semiestruturada 

 

 

As entrevistas semiestruturadas vêm sendo amplamente utilizadas em pesquisas 

qualitativas, e causam grande interesse pelos pesquisadores, visto que associam a 

expectativa de que é mais provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam 

expressos em uma situação de entrevista com um planejamento aberto do que em uma 

entrevista padronizada ou por questionário (FLICK 2009).  

Conforme FLICK (2009), nas entrevistas centradas no problema se utiliza um guia 

(roteiro) de entrevista, que incorpora questões e estímulos narrativos, no qual é possível 

coletar dados com relação a um determinado problema. Esse tipo de entrevista 

semiestruturada é caracterizada por três critérios centrais: centralização no problema - ou 

seja, a orientação do pesquisador para um problema social relevante; orientação ao objeto 

- isto é, que os métodos sejam desenvolvidos ou modificados com respeito a um objeto de 

pesquisa; e por último, orientação ao processo de pesquisa e no entendimento do objeto 

de pesquisa. 

Ainda segundo o autor, o guia de entrevista, além de servir para auxiliar a 

sequência narrativa desenvolvida pelo entrevistado, é utilizado como base para dar à 

entrevista “um novo rumo”, no caso de uma conversa estagnante ou um tópico 

improdutivo. Permite ao entrevistador decidir quando introduzir seu interesse centrado no 

problema, na forma de questões direcionadas (induções gerais e específicas), a fim de 

diferenciar ainda mais o tópico.  

O pano de fundo teórico é o interesse nos pontos de vista subjetivos dos 

participantes da pesquisa, onde as questões de pesquisa são voltadas para o conhecimento 

sobre fatos ou processos de socialização. Essa abordagem não se compromete com 

nenhum método específico de interpretação, mas sim, em grande parte com os 



51 
 

procedimentos de codificação, utilizando, principalmente a análise do conteúdo. FLICK, 

(2009). 

 

 

4.2.1.2 Grupo Focal 

 

 

O grupo focal se constitui em um tipo de entrevista ou conversa em grupos 

pequenos e homogêneos (de seis a doze informantes), que visa obter informações 

aprofundando a interação entre os participantes, seja para gerar consenso, seja para 

explicitar divergências (MINAYO, 2013). Podem ter ainda uma função complementar à 

observação participante e às entrevistas individuais ou, ao contrário, ser a modalidade 

específica de abordagem qualitativa. Por isso são usadas para: a) focalizar a pesquisa e 

formular questões mais precisas; b) complementar informações sobre conhecimentos 

peculiares a um grupo em relação a crenças, atitudes e percepções; c) desenvolver 

hipóteses para estudos complementares; d) ou, cada vez mais, como técnica exclusiva 

(MINAYO, 2013). 

Segundo GONDIM (2002), a noção de grupo focal está apoiada no 

desenvolvimento das entrevistas grupais, onde o moderador de um grupo focal assume 

papel de facilitador do processo de discussão, e sua ênfase está nos processos psicossociais 

que emergem, ou seja, no jogo de interinfluências da formação de opinião sobre um 

determinado tema. A unidade de análise do grupo focal é o próprio grupo e não o 

indivíduo, quando uma opinião é esboçada, mesmo não sendo compartilhada por todos, 

para efeito de análise e interpretação dos resultados, ela é referida como do grupo. Os 

grupos focais podem atender a interesses práticos ou teóricos, em que concorrem três tipos 

de tarefas: os processos do próprio grupo, os conteúdos emergentes e os latentes. A 
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primeira tarefa se insere no domínio da psicologia social, a segunda no da cognitiva e da 

análise de conteúdo, e a terceira, no da psicologia clínica e análise do discurso. 

Para a autora, alguns aspectos devem ser considerados no processo de pesquisa 

com grupos focais. O primeiro é a escolha do participante ao acaso, pode não ser um bom 

critério na composição dos grupos focais, pois é preciso avaliar se o participante tem algo 

a dizer e se sente confortável para fazê-lo no grupo, e deve-se levar em conta a 

potencialidade de cada participante para contribuir na discussão do tema.  

O segundo leva em conta a escolha por grupos conhecidos ou desconhecidos. Os 

conhecidos são comuns em organizações formais e podem facilmente reproduzir acordos 

implícitos sobre o que deve ou não ser dito, e isso deve ser considerado na análise dos 

resultados.  

O terceiro aspecto é o nível de estruturação do grupo que está relacionado ao 

roteiro a ser seguido pelo moderador: a diretividade assegura o foco no tema, mas pode 

inibir o surgimento de opiniões divergentes que enriqueceriam a discussão; a flexibilidade 

facilita a interação do moderador com os grupos, visto que cada um deles pode apresentar 

uma dinâmica diferenciada exigindo maior ou menor diretividade do pesquisador, que se 

levada ao extremo pode comprometer a análise comparativa das respostas intergrupais, 

pelo risco do aumento de digressões.  

O quarto aspecto relaciona-se ao número de participantes: grupos menores têm 

mais chances de todos participarem, e, se o tema for polêmico, com muitos participantes, 

fica difícil para o moderador o controle do processo e tem a tendência a entrar em conflito.  

Quanto ao número de grupos em se tratando de abordagem qualitativa, ainda que 

se faça uma previsão inicial, o indicador deverá ser a saturação das alternativas de 

resposta. Ou seja, quando os grupos não são capazes de produzir novidade, é sinal de que 

se conseguiu mapear o tema para o qual a pesquisa foi dirigida. 
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Os depoimentos provenientes das várias modalidades de interação têm que ser 

contextualizados dentro de uma análise de classe ou segmento, gênero, faixa etária, etnia, 

e complementadas por outras variáveis, em cada caso específico de pesquisa qualitativa. 

Pois cada ator social se caracteriza por sua participação, no seu tempo histórico, num certo 

número de grupos sociais, informando a cultura e subcultura que lhe é específica e suas 

relações diferenciadas com a cultura dominante de seu tempo (MINAYO, 2013). 

O que se pretendeu, na formação de grupos focais durante a pesquisa, numa 

perspectiva interacionista, foi mostrar o modo como a questão da humanização e do 

acolhimento no HCAC pode ser construída ou alterada ao ser debatida em uma discussão 

de grupo, cuja amostragem é voltada para a diversidade entre os vários grupos constituídos 

neste estudo (FLICK, 2009). 

 

 

4.2.2 Considerações sobre a escolha da técnica de coleta de dados: 

Influência do DINTER/FSP/UFAC 

 

 

 A decisão pela formação de quatro GFs, compostos por médicos, profissionais de 

apoio do SAME (secretárias), profissionais de saúde, e com a possibilidade de inclusão os 

dos usuários no estudo, que a princípio não seriam pesquisados, se deu a partir do 

seminário de avaliação dos projetos do DINTER/UFAC realizado no mês de junho/2015. 

Para a formação destes quatro GFs na presente pesquisa, levamos em consideração 

os seguintes aspectos: 1) Entrevistar um grupo composto somente pelos trabalhadores de 

apoio do SAME (secretárias da recepção e do ambulatório), poderia propiciar uma maior 

participação dos entrevistados, sem que estes se sentissem inibidos de alguma forma pela 

presença da chefia ou dos outros profissionais das outras categorias com quem se 
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relacionam em suas atividades no trabalho. 2) Os médicos e demais profissionais de saúde 

poderiam não se sentir à vontade, estando na presença das secretárias, que representam 

motivo de reclamação por parte destes e dos usuários, conforme mencionado no relatório 

sobre a pesquisa de qualidade de atendimento demandada pela SESACRE em 

Fevereiro/2012. 3) Os usuários poderiam não se sentir à vontade para a discussão sobre o 

tema do estudo na presença dos trabalhadores de saúde. 4) O grande número de 

profissionais médicos também foi um fator a ser considerado na hora da formação de um 

GF específico para esta categoria. 

Levou-se em consideração também que um GF misto poderia ser interessante, mas 

preferimos finalmente adotar os GFs por categorias, por presumirmos que os participantes 

poderiam se expressar mais livremente entre seus pares. 

 Em agosto de 2015, com outra atividade do DINTER sobre análise qualitativa, foi 

que surgiu a chance de apresentar o roteiro que havia sido utilizado em maio, no piloto do 

HMBH. Esse roteiro foi modificado para a aplicação do segundo pré-teste posteriormente, 

com a sugestão de serem incluídos no estudo as informantes-chave - responsáveis pela 

chefia do SAME e ouvidoria- pois considerou-se que os informantes, em virtude de suas 

funções, não poderiam participar na discussão com os GFs, mas poderiam ser 

entrevistados individualmente. 

É importante dizer, que foi a partir das discussões com os trabalhadores que ficou 

mais perceptível a necessidade de se incluírem no estudo também os usuários. Portanto, 

em função dos objetivos estabelecidos neste estudo, entendemos que deveriam participar 

todos trabalhadores que lidam diretamente com o atendimento e o acolhimento do usuário 

no ambulatório de especialidades do HCAC e o próprio usuário. Entendemos também, 

que seria de extrema importância participar da pesquisa um representante da Ouvidoria 

do HCAC, pois em sua atividade realiza o atendimento e o acolhimento do usuário, que é 

setor que mais produz demandas relacionadas às reclamações dos mesmos.  
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4.2.3 Pré-Teste do Roteiro do Grupo Focal e das Entrevistas  

 

 

Preliminarmente, foram realizados pré-testes com os objetivos de verificar a 

necessidade de adequação da pergunta desencadeadora, para adicionar novos tópicos ou 

ideias diferentes daquelas estabelecidas no roteiro original, a partir dos discursos dos 

participantes. Serviram também para o preparo da pesquisadora como moderadora nos 

GFs. Cada pré-teste teve a colaboração de uma professora com experiência nesta 

abordagem. 

O local escolhido para a realização dos pré-testes foi o Hospital Maternidade 

Bárbara Heliodora (HMBM), por apresentar um cenário semelhante ao do presente estudo, 

que efetua atendimento ambulatorial e presta serviços de média e alta complexidade, com 

grande demanda de atendimentos, e que apresenta uma heterogeneidade de grupos 

profissionais envolvidos com o atendimento e o acolhimento das usuárias. É considerado 

referência em humanização no estado. 

É importante relatar que as dificuldades em realizar os pré-testes no HMBH, em 

virtude de os funcionários trabalharem em regime de plantão de 24 horas, tanto os 

profissionais de apoio quanto os profissionais de saúde, e dificultou adequar as 

disponibilidades de cada um para a realização dos GFs. Tanto é, que no primeiro pré-teste, 

que foi realizado dia 23/05/2015, foram convidados oito funcionários e somente três se 

fizeram presentes, não permitindo a realização de Grupo Focal com os participantes, fato 

este que fez com que realizássemos entrevista semidiretiva com os participantes.  

Em virtude de alterações na metodologia do projeto com os devidos 

encaminhamentos das correções ao CEP, o segundo pré-teste foi realizado somente em 

19/09/2015, pois se tratava de um novo roteiro. Na ocasião, seis funcionários foram 

convidados e confirmaram a participação, no entanto somente quatro se fizeram presentes, 

e mais uma vez foi realizado o pré-teste em forma de entrevista semidiretiva.  



56 
 

As entrevistas diretivas foram realizadas com grupos mistos de trabalhadores de 

saúde: medicina, enfermagem, psicologia, administração, pedagogia (Grupo de Trabalho 

de Humanização). 

O novo roteiro do pré-teste também foi utilizado em entrevista individual com a 

assistente social responsável pelo acolhimento no HMBH, pois além do fato de ela não ter 

disponibilidade para participar do GF foi considerada informante-chave.  

Os critérios para a seleção dos participantes do pré-teste obedeceram aos mesmos 

da coleta definitiva. Vale ressaltar que, ao ouvir o GF misto de profissionais, não 

percebemos o constrangimento por parte dos mesmos nas discussões, ao que nos parece, 

pelo fato de nos grupos não estar presente nenhum profissional em cargo de chefia; e no 

tópico da entrevista que abordou a relação entre trabalhadores e as chefias, os 

entrevistados se mostraram à vontade. 

Convém informar que não foi realizado o pré-teste com o roteiro dos usuários no 

HMBH, pois a decisão de realizar um GF com esses participantes foi tomada 

posteriormente, como iremos detalhar mais a seguir. 

 

 

4.3 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 

 

4.3.1 Seleção e Caracterização dos Participantes 
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Conforme dito, o ambulatório de especialidades do HCAC conta com inúmeros 

trabalhadores da área de saúde e profissionais de apoio, e recebe uma grande demanda de 

usuários todos os dias para atendimento. Dessa forma, como técnicas de investigação em 

pesquisa qualitativa, decidimos realizar neste estudo grupos focais com os profissionais 

de saúde, trabalhadores de apoio e usuários, e entrevistas semiestruturadas com os 

trabalhadores dos setores da ouvidoria e do SAME.  

Finalizada a etapa de definição da composição nos GFs e nas entrevistas 

semiestruturadas, partimos para a seleção dos participantes na pesquisa, mantendo-se a 

preocupação quanto à homogeneidade da amostra e como fazer o recrutamento dos 

participantes a partir dos critérios preestabelecidos em função dos objetivos do presente 

trabalho como recomendam MAXWELL (2005) e TURATO (2003). Esses critérios, 

segundo TURATO (2003), podem almejar simplesmente uma homogeneidade 

fundamental (como, por exemplo, uma patologia ou uma característica importante em 

comum) ou uma homogeneidade ampla (como, por exemplo, vários atributos pessoais – 

idade, sexo, ocupação, classe social, etc. – em comum além da referida patologia ou 

característica). 

No presente estudo, optamos por manter a homogeneidade intragrupo, o que 

possibilitou a formação de quatro GFs: usuários, médicos, profissionais de saúde e 

trabalhadores de apoio. Os dados foram coletados no período de setembro a dezembro de 

2015 e janeiro de 2016.  

No Quadro 1, apresentamos a caracterização dos participantes - informações 

sobre as técnicas utilizadas, os participantes do estudo, o roteiro utilizado e o período da 

coleta de dados - de modo a facilitar o entendimento sobre a operacionalização do 

levantamento dos dados nesta pesquisa. 
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Quadro 1: Caracterização dos participantes: entrevistas e GFs 

Técnica Período da coleta 

de dados 

Participantes  Código de 

indentificação 

dos participantes 

Roteiro 

GF  

Entrevista 

23/05/2015 

18/09/2015 

Profissionais de 

saúde do HMBH 

----- Pré-teste 

Entrevista Set-Nov/2015 02 Trabalhadores 

chefia SAME 

01 Trabalhador da 

ouvidoria 

E1, E2 

 

O1 

2A e 2B 

GF 14/11/2015 09 Trabalhadores 

de apoio  

 

S1 a S9 2A e 2B 

GF 19/12/2015 11 Usuários 

 

U1 a U11 3A e 3B 

GF 09/01/2016 07 Profissionais 

de saúde 

P1 a P7 2A e 2B 

GF 12/01/2016 09 Médicos M1 a M9 2A e 2B 

 

 

4.3.1.1 Seleção dos Trabalhadores de Saúde 

 

 

Inicialmente, a partir da escala médica de atendimento ambulatorial fornecida pelo 

SAME, identificamos todos os funcionários que trabalham no ambulatório e na ouvidoria, 
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e foi organizada à parte outra listagem, separando-se os grupos de médicos do outro grupo 

de profissionais de saúde.   

Em virtude da grande quantidade de médicos, precisamos dividir em duas 

categorias para a seleção: os médicos que atuam na área clínica e os que atuam na área 

cirúrgica. Os demais profissionais de saúde e os profissionais de apoio foram agrupados 

em outra lista para a seleção.  

Como critérios de exclusão, para participar do estudo consideramos: os que não 

quiseram ou não puderam participar; os que estavam fora da cidade de Rio Branco no dia 

da coleta de dados e aqueles que estavam na função há menos de um ano. Especificamente, 

para o caso dos médicos, além desses critérios, aqueles que não foram sorteados. 

Para a seleção dos profissionais em cargo de chefia no SAME e da Ouvidoria, estas 

foram consideradas informantes-chaves, por conheceram todo o funcionamento e 

gerenciamento do ambulatório e do acesso ao usuário do HCAC, além das dificuldades e 

reclamações relacionadas ao usuário. Pelo número insuficiente de profissionais para a 

composição de um GF, e obedecendo-se aos critérios de exclusão na pesquisa, foram 

entrevistadas individualmente, duas profissionais da chefia do SAME e uma funcionária 

da ouvidoria. Estas funcionárias se mostraram muito receptivas ao convite e prontamente 

se dispuseram a participar da pesquisa, ficando acertado que seria fora do expediente do 

trabalho em horário e local a serem definidos pelas entrevistadas. 

Como já referido, em decorrência da grande quantidade de médicos que atendem 

no ambulatório, foi necessário realizar uma divisão por área de atuação (clínica ou 

cirúrgica), criando-se duas listagens. Procedeu-se ao sorteio dos médicos participantes da 

seguinte forma: para os que compunham a lista da área clínica (total de 51), a cada cinco 

foi selecionado um participante. E para os da lista da área cirúrgica (total de 64), a cada 

sete foi selecionado um participante, que era convidado pessoalmente ou via telefônica 

para a participação na pesquisa. Caso o participante não pudesse participar, 

automaticamente era contatado o próximo da lista, e deste modo procuramos alcançar uma 

média máxima de 12 participantes convidados, sendo seis de cada área. 
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 Em nossa observação pessoal, todos médicos convidados se mostraram muito 

receptivos ao convite para a pesquisa, inclusive os que não puderam participar por estarem 

de plantão ou fora da cidade no dia que seria realizado o GF mostraram-se abertos para 

participarem em outra data, mesmo nas especialidades com poucos profissionais. 

Portanto, a atitude de comprometimento dos médicos surpreendeu a pesquisadora, em 

virtude da experiência diferente quando do pré-teste no HMBH, pois a participação dos 

médicos foi muito difícil, pelas razões já anteriormente mencionadas. Neste grupo, 11 

confirmaram a participação, mas nove compareceram para o GF. 

A partir da lista de profissionais de saúde (excetuando-se os médicos) informada 

pelo SAME, verificamos um menor número de trabalhadores, contabilizando 11 da área 

de enfermagem, 03 da psicologia, 04 da nutrição, 04 da fonoaudiologia, 02 da odontologia. 

Procedemos ao convite dos participantes via contato telefônico e pessoalmente, de modo 

a formar o GF com a presença de participantes de todas as áreas mencionadas, com o 

número máximo de participantes, e observando-se os critérios de exclusão no estudo. No 

GF dos profissionais de saúde, oito confirmaram a participação, e sete compareceram. É 

importante relatar que o número de profissionais de saúde pode ter influenciado no menor 

número de participantes neste GF, embora também tenhamos percebido um menor 

interesse em participar da pesquisa.  

Para a seleção dos trabalhadores de apoio (trabalhadores da recepção e secretárias 

dos consultórios), apesar de quinze fazerem parte do quadro funcional, doze estavam 

trabalhando, e, por isso, buscou-se convidar a todos para a realização da pesquisa. Fato 

interessante se deu que estas profissionais saíram convidando e falando para as outras 

colegas sobre a pesquisa e que seria importante participar, inclusive orientadas por uma 

funcionária da chefia que já tinha sido entrevistada individualmente. No total de 12 

funcionários convidados para a pesquisa, nove compareceram para o GF. 
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4.3.1.2 Seleção dos Usuários 

 

 

Para a participação dos usuários na pesquisa, convidamos pessoalmente aqueles 

que se encontravam na recepção do SAME aguardando atendimento ambulatorial no dia 

17/12/2015. Neste processo tivemos a ajuda especial do funcionário do SAME. 

Procedemos à seleção procurando obter a maior possibilidade de heterogeneidade 

da amostra: usuários de ambos os sexos, idosos e usuários mais jovens, usuários na 

condição de acompanhante, usuários procedentes de Rio Branco ou outro município ou 

estado.  

Procuramos convidar o número de doze participantes e comprometemos-nos a 

fornecer uma ajuda de custo, como vale-transporte, para a participação dos usuários que 

aceitaram participar do GF na data de 19/12/2015. Neste grupo 12 usuários confirmaram 

a participação no GF, e 11 compareceram. 

Consideramos como critério de exclusão aqueles que não aceitaram participar do 

estudo, usuários menores de idade, usuários que precisassem retornar às suas cidades no 

mesmo dia da realização da coleta de dados.  

 

 

4.3.2 Coleta de Dados 
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4.3.2.1 Roteiro das Entrevistas e Grupo Focal 

 

 

Os roteiros elaborados das entrevistas e dos grupos focais tiveram como base a 

Política Nacional de Humanização do SUS com enfoque na diretriz do Acolhimento; e na 

micropolítica do trabalho em saúde - como se estabelecem as relações de poder e de 

subjetividade para a produção de cuidado especializado de forma humanizada e 

acolhedora.  

Um mesmo roteiro, com a caracterização dos participantes, foi utilizado para as 

entrevistas semiestruturadas e os GFs dos trabalhadores do HCAC (Anexos 2A e 2B), e 

um roteiro diferente foi elaborado para o usuário e também com espaço para a 

caracterização dos usuários (Anexos 3A e 3B).  

 

 

4.3.2.2 Realização das Entrevistas  

 

 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas pela pesquisadora com 

trabalhadores da Ouvidoria e em cargo de chefia no SAME, em horário definido pelos 

participantes, e fora do expediente de trabalho, no período de setembro a novembro de 

2015. Para tanto utilizamos gravador portátil e uma agenda para anotações 

complementares necessárias.  
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As entrevistadas apresentaram idades entre 41 e 65 anos, com formação 

profissional em Gestão Pública, Administração e Telefonia, tempo de trabalho no HCAC 

entre 10 e 22 anos, com tempo de função (chefia do SAME e ouvidoria) entre 4 e 17 anos. 

Duas trabalham em regime celetista, e uma em regime estatutário, com 40 h de trabalho 

semanal. 

A todas as entrevistadas foi explicado sobre a pesquisa e como se daria a condução 

da entrevista semiestruturada. Foi também solicitada a permissão para gravar as 

informações oriundas da discussão e explicado sobre o compromisso da pesquisadora 

quanto ao sigilo das informações gravadas, o manuseio e a utilização destas informações 

somente com finalidade científica e sob a responsabilidade dos autores do trabalho. Foi 

entregue e lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para a assinatura dos 

participantes da pesquisa, ficando uma cópia com cada participante e uma cópia com a 

pesquisadora responsável. 

A primeira entrevista realizada foi com uma das responsáveis pela chefia do 

SAME. A entrevista aconteceu em 24/09/2015 com duração de 57’52”, nas dependências 

do HCAC, no final do expediente de trabalho em uma das salas do ambulatório. Apesar 

da entrevista ter ocorrido no final do expediente, por três vezes precisei pausar o gravador, 

pois havia necessidade de algum funcionário se dirigir à chefia para alguma orientação ou 

informação. Convém relatar que, apesar de a entrevistada ser muito requisitada em seu 

ambiente de trabalho, de imediato aceitou o convite para participar da pesquisa. 

A segunda entrevista foi realizada no dia 27/10/2015, e teve duração de 56’43”, com 

a funcionária da ouvidoria. Por escolha da entrevistada, a entrevista se deu em sua casa 

sem interrupções. A entrevistada se mostrou bastante interessada na pesquisa e sobre 

como os resultados poderiam contribuir para o atendimento dos usuários. Mostrou-se 

aberta a fornecer informações complementares sobre os dados de atendimento da 

ouvidoria, o que de fato aconteceu em um primeiro momento. Porém, pouco tempo depois 

a funcionária se afastou de suas funções por motivo de doença, e as informações 

complementares foram conseguidas com um pouco mais de dificuldade, visto que a 
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funcionária que a substituiu ficava sozinha no setor, e a outra em cargo de chefia também 

estava afastada por motivo de doença.  

A terceira entrevista foi realizada com a segunda funcionária em cargo de chefia 

no SAME, em 09/11/2015, em uma das salas do ambulatório do HCAC, fora do 

expediente de trabalho. A entrevistada se mostrou bastante receptiva e interessada na 

pesquisa, perguntando inclusive se outras funcionárias seriam ouvidas também. Expliquei 

como seria a pesquisa, e esta se prontificou a falar com o grupo das profissionais de apoio 

para participarem da pesquisa, quando da realização do GF. Diferente da primeira 

entrevista com a chefe do SAME, não houve interrupções durante a entrevista.  

Nesta pesquisa, as entrevistadas em cargo de chefia no ambulatório foram 

codificadas como E1e E2 e a funcionária da ouvidoria como O1, para fins de resguardo 

do sigilo e privacidade das identidades e informações das participantes. 

 

 

4.3.2.3 Realização dos GFs 

 

 

Os GFs foram realizados entre os meses de novembro de 2015 a janeiro de 2016, 

nos dias de sábado pela manhã, nas dependências do HCAC- sala de estudo, onde a 

presente pesquisadora atuou como moderadora e houve a presença de um a dois 

professores colaboradores, com experiência na técnica utilizada. Foi utilizado gravador 

portátil e uma agenda para anotações complementares necessárias. Pensando em deixar o 

ambiente o mais espontâneo e amigável possível, estabelecemos um intervalo de dez 

minutos no meio da discussão, para um lanche com os participantes. 
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A todos os participantes foi explicado sobre a pesquisa e como se daria a condução 

do GF. Foi também solicitada a permissão para gravar as informações oriundas da 

discussão e explicado sobre o compromisso da pesquisadora quanto ao sigilo das 

informações gravadas, o manuseio e a utilização destas informações somente com 

finalidade científica e sob a responsabilidade dos autores do trabalho. Foi entregue e lido 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para a assinatura dos participantes da 

pesquisa, ficando uma cópia com cada participante e uma cópia com a pesquisadora 

responsável. 

Foram realizados quatro Grupos Focais, sendo compostos da seguinte forma: 

profissionais de apoio do SAME (secretárias da recepção e atendimento do ambulatório), 

profissionais de saúde (enfermagem, psicologia, nutrição, odontologia, fonoaudiologia), 

médicos e usuários.  

1. Primeiro GF:  pessoal de apoio do SAME (trabalhadores da recepção e secretárias 

dos consultórios), realizado no dia 14/11/2015, com duração de 2h18min.  Este 

grupo foi formado por nove trabalhadores das seguintes áreas profissionais: 

serviço social, secretária, gestão pública, auxiliar de serviços diversos, auxiliar de 

nutrição, cozinheira, auxiliar de administração, técnica de enfermagem, atendente. 

Um com função de supervisão e atendimento na recepção dos usuários do 

ambulatório, e um em função exclusiva de atendimento dos usuários na recepção, 

e sete realizam o atendimento dos usuários dentro do ambulatório e no auxílio dos 

médicos e demais profissionais de saúde.  

Este grupo foi composto por um homem e oito mulheres, com idades entre 

29 a 62 anos; dois participantes, com nível superior e técnico respectivamente com 

três anos de graduação; com tempo de trabalho no HCAC de 1 a 23 anos; quatro 

participantes com vínculo trabalhista em caráter estatutário, três em regime CLT, 

um com regime misto (CLT e OS - Pró-Saúde), e um participante com cargo 

comissionado (empresa terceirizada); nenhum participante em atividade 

associativa ou docência.  



66 
 

Como experiência neste primeiro GF, tive certa dificuldade em evitar o 

monopólio da discussão, que ficou um pouco centrada em um único participante, 

e os demais esperavam que este iniciasse a discussão para se manifestarem. Ficou 

bem aparente que este participante era visto pelos demais como líder, e explícita a 

admiração pelos participantes do grupo. 

Mesmo passando do tempo previsto para a realização do GF, pois a 

discussão passou de duas horas, os participantes deste grupo encerram 

perguntando quando seria o próximo encontro, deixando transparecer a 

necessidade de falarem e serem ouvidos. 

2. Segundo GF: Usuários (pacientes ou acompanhantes), realizado em 19/12/2015, 

com duração de 1h38min. Este grupo foi formado por 11 participantes com 

atividades profissionais ativas ou inativas: três aposentados, um da área de serviços 

gerais (desempregado), um participante do lar, três empregados domésticos, um 

motorista, um cabeleireiro e um diarista. Oito participantes do sexo feminino e três 

do sexo masculino, com idades de 31 a 82 anos. Quanto ao grau de instrução: cinco 

participantes com ensino fundamental completo, três com ensino médio completo, 

dois analfabetos, um com ensino fundamental incompleto. 

Quanto à procedência: sete moradores da área urbana de Rio Branco; dois 

moradores da área periurbana, dois procedentes do município de Envira-AM; 

quanto à situação de usuário do HCAC: sete participantes estavam na condição de 

pacientes e quatro de acompanhantes de pacientes; quanto à característica do 

atendimento: sete participantes estavam na instituição para consulta de retorno, 

dois participantes com retornos para mostrar exames, e dois participantes para 

consultas de primeira vez; quanto ao tempo de espera do atendimento na 

instituição: dos sete participantes que agendaram seus atendimentos, estes tiveram 

tempo de espera que variaram de 20 dias a acima de 1 ano,  e quatro não haviam 

agendamento prévio e estavam à espera de atendimento via “sobra de fichas”.  
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Quanto às áreas de especialidade para a qual buscou o atendimento no 

ambulatório: três buscaram atendimento para a área da cardiologia, um para a 

cardiologia e pneumologia, um para a pneumologia, um para neurocirurgia, um 

para a neuropediatria, um para a alergologia, um para a urologia, um para a clínica 

médica e um para o serviço de nutrição. 

Este GF surpreendeu com o maior número de participantes, que a princípio 

seriam dez, mas a esposa de um dos participantes do grupo apareceu e falou que 

queria participar também da discussão. Todos os participantes se mostraram muito 

receptivos em participar da pesquisa logo na ocasião do convite, principalmente 

os idosos.  

Neste segundo grupo observamos que mesmo com pouca ou nenhuma 

instrução de alguns dos participantes, no caso dos idosos, todos contribuíram 

muito na discussão.  

Um fato inusitado que aconteceu antes de iniciar o GF foi quando dois deles 

se confundiram e já estavam assistindo à palestra do grupo de obesidade e, ao 

serem chamados para o local correto, disseram que estavam gostando da palestra 

de lá, e detalhe, nenhum deles era obeso. Este fato denota que a população mais 

idosa sente necessidade de participar mais ativamente de atividades educativas de 

promoção de saúde. Da mesma forma que o GF dos trabalhadores de apoio, ao 

término da discussão, os usuários perguntaram quando seria a próxima reunião.  

3. Terceiro GF: Profissionais de saúde, realizado em 09/01/2016 com duração de 

1h49min. Este grupo foi composto por sete profissionais das seguintes áreas: um 

da odontologia, um nutricionista, um psicólogo, um da fonoaudiologia, e três da 

enfermagem (nível técnico); sete mulheres e um homem; com idades de 32 a 54 

anos; os quatro profissionais de nível superior apresentaram tempo de graduação 

de dez a 30 anos; com tempo de trabalho no HCAC de quatro a 24 anos; vínculo 

trabalhista: cinco participantes com regime de trabalho estatutário e três com 

vínculo celetista; participantes de entidades associativas e/ou acadêmicas: um 
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membro participa do sindicato da categoria e um exerce cargo de docência 

superior.  

Dos nove participantes, um teve que se retirar antes de terminar a discussão 

e realizei a coleta complementar das informações em forma de entrevista 

individual posteriormente.  

Como já mencionado, houve dificuldades em convidar estes profissionais 

para a formação deste GF, mas conseguimos realizar a coleta de dados consoante 

programado. Neste grupo, duas categorias profissionais participaram mais da 

discussão, no entanto, de uma forma geral, houve a participação de todos do grupo. 

E ao término, expressaram a necessidade de maiores discussões sobre o tema 

pesquisado. 

4. Quarto GF: Médicos, realizado em 12/01/2016, com duração de 2h37min. Este 

grupo foi formado por nove profissionais, sendo cinco da área de atuação cirúrgica 

e quatro da área clínica; quatro mulheres e cinco homens; com idades de 32 a 62 

anos; com tempo de trabalho no HCAC de 2,5 anos a 22 anos; vínculo trabalhista: 

oito com exclusivamente estatutário e um com dois vínculos, via CLT e OS (Pró-

Saúde); que participam de entidade associativa e ou acadêmica: dois como 

professores universitários e membros do CRM, um professor universitário e 

membro do sindicato da categoria, um com participação exclusiva como membro 

do CRM, um com participação exclusiva como professor universitário, um com 

participação exclusiva no sindicato da categoria, um como preceptor de residência 

médica, e dois participantes sem nenhuma participação associativa ou acadêmica. 

Nesta pesquisa, foram codificados como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 

M8, M9, para fins de garantia plena do sigilo e privacidade das identidades e 

informações dos participantes. 

O GF realizado com os médicos superou as expectativas iniciais quanto à 

participação dos mesmos, quando da experiência no pré-teste do HMBH, tanto em 
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termos de número de participantes quanto de tempo de entrevista. Dos nove 

participantes, um teve que se retirar antes de terminar a discussão, mas procedemos 

a coleta complementar das informações em forma de entrevista individual 

posteriormente.  

A discussão foi muito rica com a participação efetiva de todos os médicos. 

Mesmo ao fim do GF, alguns ainda ficaram conversando sobre alguns tópicos 

levantados, pois um dos participantes exercia cargo de gerente na instituição. 

Todos foram unânimes, ao fim da discussão, em dizer que seria muito bom que 

fossem realizados mais encontros com a finalidade de debater sobre os problemas 

que afligem o cotidiano do trabalho médico, e que os médicos trabalham anos na 

mesma instituição e não têm tempo de conversar entre si. O médico em função de 

gestão aproveitou a ocasião para convidar a todos para participarem das reuniões 

clínicas que vêm acontecendo há pouco tempo no hospital, mas que já vêm 

ganhando a participação dos colegas e que poderiam ser um espaço utilizado 

também para discussões sobre o trabalho médico.  

 

 

4.3.3 Encerramento da coleta de dados 

 

 

Segundo MINAYO (2013), o dimensionamento da quantidade de grupos focais, 

entrevistas e outras técnicas deve seguir o critério de saturação, que é o conhecimento 

formado pelo pesquisador, no campo, de que compreendeu a lógica interna do grupo ou 

da coletividade no estudo. No entanto, provisoriamente o investigador pode e deve prever 

um montante de entrevistas e outras técnicas de abordagem a serem balizadas em campo, 
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à medida que consiga o entendimento das homogeneidades, da diversidade e da 

intensidade das informações necessárias para o seu trabalho. 

Vimos que à medida que os GFs e as entrevistas foram sendo realizadas, os dados 

coletados contemplaram o entendimento sobre o objeto do presente estudo: 

a saturação teórica se dá quando novas informações fornecidas pelos 

participantes da pesquisa pouco acrescentariam ao material já coletado, 

não mais contribuindo significativamente para o aperfeiçoamento da 

reflexão teórica fundamentada nos dados que estão sendo pesquisados 

(FONTANELLA et al. 2008, 2011). 

 

MINAYO (2013) também considera que “certamente o número de pessoas é 

menos importante do que o empenho de enxergar a questão sob várias perspectivas e 

pontos de vista”, pois a validade da amostra está no seu potencial de objetivar o objeto 

empiricamente, em todas as suas dimensões. E numa revisão do conceito de validade na 

pesquisa qualitativa, os procedimentos de validação e generalização estão muito 

próximos, pois um resultado é considerado validado, quando este atende a um critério que 

outros autores adotam para avaliar seu potencial de generalização: o da identificação do 

leitor com os resultados da pesquisa apresentada. TURATO (2003) chega a afirmar que o 

leitor é um agente generalizante de conceitos e pressupostos finais. 

Convém esclarecer que no presente estudo não realizamos mais de um GF por 

categoria, o que pode ter comprometido a saturação de informações entre grupos da 

mesma categoria. No entanto, as informações coletadas em cada GF permitiram identificar 

os consensos, dissensos entre os grupos e a lógica interna de cada grupo, em busca de 

respostas aos objetivos da pesquisa. 
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Após a transcrição do material coletado, procedemos à Análise de Conteúdo, que 

se apresenta como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos de forma sistemática e objetiva de descrição do conteúdo das mensagens, 

cuja intenção é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou de 

recepção (eventualmente), e esta inferência pode ter indicadores (quantitativos ou não) 

(BARDIN, 2011). 

De acordo com BARDIN (2011), o contexto histórico e o aperfeiçoamento desta 

técnica fazem a análise do conteúdo oscilar entre dois polos, o desejo de rigor pela 

objetividade e a necessidade de descobrir, de adivinhar, de ir além das aparências das 

mensagens. Desse modo em sua função heurística a análise do conteúdo aumenta a 

propensão para a descoberta (analisar o conteúdo “para ver o que dá”); e como função de 

“administração da prova”, a análise do conteúdo é “para servir de prova”, a partir do 

momento que em que se que faz a confirmação ou infirmação de hipóteses em forma de 

questão ou de afirmações provisórias. Na prática essas duas funções podem existir de 

maneira complementar na técnica. 

Para a análise do conteúdo faz-se necessária a divisão das componentes das 

mensagens analisadas em categorias - procedimento de categorização (passagem de dados 

brutos a dados organizados) - (MINAYO, 2013). As categorias são rubricas ou classes, 

nas quais se reúne um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de 

conteúdo). Estes elementos agrupam-se, levando-se em conta características em comum, 

e estabelecem critérios de categorização que podem ser: semânticos (categorias 

temáticas); sintático (os verbos, os adjetivos), léxico (classificação das palavras segundo 

o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos sentidos próximos) e expressivos 
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(categorias que classificam as diversas expressões ou perturbações de linguagem) 

(BARDIN, 2011).  

De forma operacional, procedemos à análise temática do conteúdo das mensagens 

das entrevistas e grupos focais e abrangeu as seguintes etapas propostas por BARDIN 

(2011):1) Pré-análise; 2) Exploração do material ou Codificação; 3) Tratamento dos 

resultados: inferência e interpretação.  

 

 

4.4.1 Pré-Análise 

 

 

Conforme recomendado por BARDIN (2011), na fase de pré-análise procedemos 

à leitura exaustiva, primeiramente das entrevistas individuais e, depois, dos GFs para 

apropriação do conteúdo pela pesquisadora. A leitura e releitura permitiram a escolha do 

material que consistiu na definição do corpus de análise de modo a sistematizar as ideias 

(temas) iniciais, colocadas pelo quadro referencial teórico e os objetivos do estudo de 

acordo com o roteiro elaborado pela pesquisadora. 

 

 

4.4.2 Exploração do Material ou Codificação 
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Procuramos organizar essa etapa da análise definindo criteriosamente as categorias 

no estudo, observando as boas qualidades das mesmas no que diz respeito à exclusão 

mútua, homogeneidade, a pertinência, a objetividade e fidelidade, de modo a evitar as 

distorções devidas à subjetividade dos codificadores e à variação dos juízos (BARDIN, 

2011). 

BARDIN (2011) define a exploração do material ou codificação como a 

transformação, por meio de recorte, agregação e enumeração, com base em regras precisas 

sobre as informações textuais, representativas das características do conteúdo. Nesta 

etapa, os dados brutos provenientes do conteúdo das mensagens são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das 

características pertinentes ao conteúdo expresso no texto a ser analisado (OLIVEIRA, 

2008). 

A unidade de registro é uma unidade de segmentação ou de recorte, a partir da qual 

se faz a segmentação do conjunto do texto para análise. No presente estudo, as unidades 

de registros foram organizadas a partir do recorte dos textos das entrevistas individuais e 

de cada GFs, em forma de temas -regra de recorte do sentido e não da forma, representadas 

por frases, parágrafos ou resumo – (OLIVEIRA, 2008), conforme exemplo apresentado 

no Anexo 4. 

Desses temas, palavras-chaves ou expressões foram identificadas e agregadas para 

realizar uma primeira categorização e possibilitar a codificação, como unidades de 

contexto que são unidades de compreensão da unidade de registro e correspondem ao 

segmento da mensagem cujas dimensões são maiores do que aquelas da unidade de 

registro. As unidades de contexto são segmentos de texto que permitem compreensão da 

significação das unidades de registro (OLIVEIRA, 2008). 

Uma vez formadas, as unidades de contexto foram então agrupadas a partir de um 

eixo norteador com base no referencial teórico e nos objetivos do estudo, e deram origem 

às categorias iniciais (vide exemplo em Anexo 5). Foram então agrupadas tematicamente 

originando as categorias intermediárias, e estas últimas, também agregadas em função da 
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ocorrência dos temas, resultaram nas categorias finais, seguindo a proposta de construção 

de categorias conforme o trabalho de SILVA e FOSSÁ (2013). – vide Anexos 6 e 7.  

 

 

4.4.3 Tratamento dos resultados: inferência e interpretação. 

 

 

Por fim, realizou-se a Análise Categorial (BARDIN, 2011), onde se considerou a 

totalidade do texto na análise, e todo material passou por um crivo de classificação e de 

quantificação, segundo a frequência de presença ou ausência de itens de significação, 

utilizando-se o método de acervo das rubricas significativas. No procedimento por 

“acervo” o título conceitual de cada categoria somente foi definido no final da operação, 

após a classificação análoga e progressiva dos elementos da mensagem, o que permitiu 

ressaltar os aspectos que se apresentaram semelhantes entres os GFs e as entrevistas (os 

consensos) e aqueles que foram concebidos como diferentes (dissensos). 

Através da análise categorial se buscou a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e de recepção das mensagens analisadas, recorrendo a indicadores 

relativos ao texto com base no referencial teórico (BARDIN, 2011). Para a interpretação 

dos resultados, fez-se necessária a compreensão da superfície dos textos e dos fatores que 

determinaram essas características, deduzidos de forma lógica através de correspondentes 

estruturais semânticos ou linguísticos e estruturais psicológicos ou sociológicos dos 

enunciados (BARDIN, 2011). 

 Dessa forma, a compreensão dos significados expressos oriundos das falas dos 

participantes e a inferência teórica de base nos permitiram neste estudo a formação de 

algumas categorias a partir dos temas abordados no roteiro das entrevistas e GFs, e a 
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criação de outras durante o processo de exploração do material. Portanto, quatro categorias 

temáticas foram formadas e podem ser assim apresentadas: 

1. As linhas de cuidados e o acolhimento na assistência especializada: A RAS: 

APS e o Complexo Regulador; o Trabalho médico na APS; 

 

2. Trabalho e Produção do cuidado em saúde: acolhimento e humanização na 

assistência especializada: O fluxograma do cuidado; Ambiência; 

3. Micropolítica e o acolhimento na assistência especializada: necessidades em 

saúde; 

4. A PNH e o acolhimento na assistência especializada: A visão dos protagonistas; 

O papel da ouvidoria. 

 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O levantamento dos dados somente se iniciou após a aprovação desta pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCAC, de acordo com o CAAE: 

39919414.6.0000.5009 na plataforma Brasil e segue as normas da Resolução nº 466, de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde – CNS/Comissão de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Anexo 8. 

Os participantes selecionados que aceitaram fazer parte do estudo assinaram o 

TCLE (Anexo 9), em duas vias, ficando uma em seu poder e outra arquivada pela 

pesquisadora. A pesquisadora responsável teve o cuidado com cada convidado de 

esclarecer previamente sobre o teor da pesquisa e sobre o sigilo de todas as informações 
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prestadas. E após os devidos esclarecimentos, foi solicitada a leitura e assinatura do TCLE. 

No caso de usuários com pouco ou nenhum grau de instrução, a pesquisadora procedeu à 

leitura do TCLE para o entendimento e posterior impressão digital.  

Na apresentação dos resultados, os participantes foram codificados de modos a 

manter o sigilo das informações apresentadas. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1  AS LINHAS DO CUIDADO E O ACOLHIMENTO NA ASSISTÊNCIA 

ESPECIALIZADA 

 

 

De uma forma geral, o presente estudo buscou identificar os aspectos relacionados 

ao trabalho e à produção do cuidado em saúde que interferem no acolhimento e 

humanização da assistência especializada.  

No entanto, durante o processo de exploração do material, percebemos que a APS 

e o complexo regulador se apresentaram de forma importante neste estudo. Essa percepção 

demonstrou observar que o percurso do usuário na RAS em busca de assistência 

especializada encontra entraves que dizem respeito ao acesso e à assistência na APS 

através do complexo regulador; e ao atendimento médico e a resolubilidade na APS. 

Portanto, esses “entraves” acabam por influenciar as “linhas do cuidado” que por sua vez 

comprometem o acolhimento, a humanização e a integralidade da assistência prestada ao 

usuário. 

As linhas do cuidado significam a constituição de fluxos seguros a todos os 

serviços que possibilitem o atendimento das necessidades dos usuários, e desse modo a 

integralidade da assistência em saúde pressupõe e exige o esforço de entender como os 

usuários têm o seu caminhar na rede e os nós dessas linhas de cuidado que dificultam a 

integração dos recursos assistenciais (MERHY e FRANCO, 2013d). 
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Segundo MERHY e FRANCO (2013d), a linha do cuidado disponibilizada aos 

usuários é acionada por certos projetos terapêuticos que demandam recursos para a 

assistência em saúde, e se forma a partir daí o encontro das necessidades com o das 

intencionalidades dos trabalhadores de saúde, que dá forma à integralidade na saúde. E 

este agir em saúde, dos encontros, traz consigo elementos da tecnologia do cuidado, da 

tecnologia leve centrada, como o acolhimento que visa romper a lógica prescritiva da 

atividade assistencial na qual o trabalho morto exerce sua influência em todos os níveis 

de assistência  

  

 

5.1.1 O Complexo Regulador e a APS: O Acesso e a Assistência ao Usuário 

na RAS  

 

 

De acordo com MENDES (2011), os sistemas de atenção à saúde representam 

respostas sociais deliberadas a partir das necessidades de saúde da população. Segundo o 

autor, para se discutir uma proposta de organização do SUS, deve-se começar por analisar 

quais necessidades de saúde se apresentam na população brasileira, levando-se em conta 

os aspectos demográficos e epidemiológicos.  

A crise contemporânea na atenção em saúde vem ocorrendo em maior ou menor 

grau em todos os países do mundo, em virtude justamente da transição demográfica e 

epidemiológica completa nos países desenvolvidos, e de dupla ou tripla carga de doenças 

que afligem os países em desenvolvimento, como o Brasil, além da organização de forma 

fragmentada da estrutura de saúde que não se mostra condizente com as necessidades da 

população (MENDES, 2011). 
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 As Redes de Atenção à Saúde no SUS surgiram com o intuito de oferecer uma 

proposta satisfatória às necessidades dos usuários e de seus trabalhadores no sentido de 

superar os limites dos modelos hegemônicos, evitar a fragmentação da atenção e da gestão 

nas áreas de saúde, aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, e assegurar 

ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e com eficiência 

PAIM (2001)10.  

 A constituição das RASs busca a substituição da concepção hierárquica e vertical 

da atenção à saúde praticada no SUS, que se apresentam por níveis de atenção primária, 

secundária e terciária de saúde. As RASs podem ser então compreendidas como 

organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por 

objetivos comuns, de forma interdependente e cooperativamente, para ofertar uma atenção 

contínua e integral a determinada população, cuja coordenação será efetivada pela 

Atenção Primária em Saúde – APS.  (MENDES, 2012).  

 A partir das falas dos participantes identificamos que vários aspectos conflituosos 

entre usuários/trabalhadores de saúde/gestor refletem na linha do cuidado e dificultam o 

andar na rede pelo usuário em busca de serviço especializado têm sua origem na APS. A 

APS pode ser interpretada de três formas principais (MENDES, 2012): como atenção 

primária seletiva; como nível primário de atenção à saúde e como estratégia de 

organização na RAS. 

 Como atenção primária seletiva, a APS pode ser compreendida como programa 

específico a regiões e populações pobres, onde se oferecem tecnologias simples e de baixo 

custo, por meio de pessoal de baixa qualificação profissional, sem possibilidade de 

referência a níveis de maior recurso tecnológico.   

 Como nível primário de atenção à saúde, a APS deve organizar e fazer funcionar 

a porta de entrada do sistema, procurando resolver os problemas mais comuns de saúde 

nesses serviços, de modo a minimizar os custos econômicos e ao mesmo tempo satisfazer 

                                                           
10 Portaria 4.279 de 30 de dezembro de 2010 do Ministério da Saúde. 
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as demandas da população, restritas, porém, às ações de atenção primária, e geralmente 

ofertadas por médicos especializados em medicina geral ou de família.  

 Como estratégia de organização do sistema de atenção à saúde, a APS se 

apropria, recombina e reordena todos os recursos do sistema para satisfazer as 

necessidades e demandas que a população reivindica, daí a importância da APS como 

coordenadora de uma RAS.  

 O que podemos inferir a partir dessas três interpretações é que a APS no Acre, só 

não se aplica à primeira interpretação, visto que existe ainda a possibilidade de 

referenciamento à rede de assistência especializada através do complexo regulador, mas 

de longe se coaduna com as características de uma organizada porta de entrada do sistema 

de saúde, e nem como a central coordenadora de uma RAS, conforme veremos nas falas 

dos participantes. 

 Os fatores relacionados ao complexo regulador indicam a insuficiência de 

unidades de referência, e morosidade do sistema de agendamento. Com frequência os 

usuários precisam deslocar-se para diferentes unidades da RAS com a finalidade de 

conseguir o acesso à atenção em saúde. 

 (...) Para médicos se agendam só nos postos, e nos postos 

demora. Um posto que vai mais ligeiro agora, até que eu saí lá 

do Taquari e estou marcando ali no 6 de agosto, porque ali eles 

chamam mais ligeiro. (...) É o do Taquari que é o nosso, porque 

lá perto de casa tem um posto (Vila Acre) mas eles não tem 

acesso de marcar consulta pra fundação.  (U6) 

 

Agora mesmo eu me consultei já tem bem uns 3 meses ou 4, lá 

no Belo Jardim. Porque lá tem um posto, o médico consulta lá 

e eu me mando pro Taquari pra agendar, aí eu vim pro Taquari 

e agendei uma consulta pra cá (HCAC) pra fazer um exame de 

coração, já tá com mais de três meses e até agora nada, não 

me chamaram, ficaram de telefonar pra mim, se eu tivesse de 

morrer já tinha morrido porque tudo é difícil e devagar demais. 

(U7) 
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 Os usuários que moram em outros municípios e/ou estados vizinhos ao Acre, 

além das dificuldades enfrentadas inerentes ao acesso, acabam dependendo da “boa 

vontade” do responsável pelo agendamento. 

 

Muitas vezes a gente vem de barco, e quando a gente pode 

pagar a gente vem. Porque eu estou há 4 anos eu estou fazendo 

tratamento do meu filho, que ele é especial e é muito difícil. 

Quando a gente manda um encaminhamento de lá pra cá, que 

a responsável de lá consegue agendar, elas agendam mais 

próximo quando ela vai com cara da pessoa. Mas a gente 

espera uns seis meses...e muitas vezes ela dizia que não tinha 

cardiologista pediatra, que é a área do meu filho (U9) 

 

 Uma vez que o usuário finalmente conseguiu chegar à unidade de referência, ele 

precisa enfrentar uma outra etapa, que é aguardar o retorno telefônico da central de 

regulação, responsável por informar a data de seu atendimento no ambulatório do HCAC.  

 A demora para o acesso à atenção em saúde foi um outro aspecto muito 

mencionado pelos usuários e trabalhadores, e se apresenta em toda rede de cuidado, até a 

chegada do usuário na assistência especializada. Esta demora é motivo de insatisfação 

para alguns usuários e conformismo para outros, com o sistema de agendamento oferecido 

pela RAS do Acre. Outros usuários inclusive acabam por buscar a rede privada de saúde 

em busca de atendimento especializado. 

 

Já está uns três meses que eu espero e até agora nada. (...)eles 

disseram que me ligavam, e eu estou esperando (U7). 

  
Aí eu me informei com a moça, e ela me disse: - deixe aqui, faz 

tipo um agendamento e a senhora fica aguardando a gente 

ligar. Mas moça, você pode me dar uma data assim mais ou 

menos? Ela: - nós não podemos informar isso pra senhora. 

(U4) 

Eu ia no posto e elas falavam: ah, já foi não sei pra onde, e 

agora a senhora tem que ir...ah, esse negócio de ter que ir, foi 

lá pra secretaria eu acho, né? o papel do encaminhamento, 

alguma coisa assim. Eles que vão ligar pra senhora, pra dizer 

qual o dia do exame. Então meu irmão tem que esperar né, eu 

não posso chegar lá e fazer um escândalo que não vai adiantar 

né? (U4) 
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Eu também, já tive que pagar consulta particular com o 

cardiologista, porque até hoje a fundação ainda não me 

chamou...isso é coisa que se faça!!! (U1) 

A demora para o agendamento e referenciamento à atenção especializada se deve 

à desorganização do complexo regulador, conforme a percepção dos usuários e dos 

trabalhadores em saúde. 

É assim, a gente mora lá no Hidalgo, e eu me dou com a menina 

lá do posto, mas ela disse: - Olha eu não agendo nada aqui, 

esse encaminhamento vai lá pra secretaria de saúde, os 

agendamentos de todos os postos vão pra lá, aí vão colocando 

um em cima do outro, por isso daí vem a demora. (U3) 

Então o que que acontece? Fica um bolo de pasta lá, de 

referenciamento (...) porque eu já fui lá ver qual é o problema. 

Eles não têm alguém que seja qualificado de chegar lá e saber: 

"Olha, esse aqui tem prioridade, aquele não tem, esse aqui 

vamos fazer assim". Porque é um funcionário comum, às vezes 

falta um e vai o outro, às vezes não tem, aí fica lá o bolo, o dia 

inteiro lá parado. Fora a abertura do sistema, que é 

burocrático abrir o sistema. (M7) 

 

Além disso, os trabalhadores referem a falta de qualificação e despreparo dos 

profissionais para o cargo no sistema de agendamento. Há situações nas quais o próprio 

agendador acaba por orientar os casos mais urgentes para marcarem seu atendimento 

diretamente no HCAC. 

Por exemplo, a senhora chega no posto, o médico te 

encaminhou com urgência, pro otorrino. Tá lá, urgente! A 

senhora vai lá, aí chega a atendente do posto, ali pega o seu 

papel e diz: " qual telefone, e aí pega o telefone e diz: agora vá 

pra casa e aguarde". E o que acontece? Põe em cima do outro 

monte, aí aquele monte já tem outro monte em cima do outro 

monte, e aí ele fica lá no final. Por quê? A culpa é do posto? 

Não. Esse sistema de agendamento veio pro estado, mas ele 

não se preocupou em fazer uma reciclagem desses 

profissionais. É tanto, que muitas vezes quando tá urgente, ele 

diz, o atendente do posto diz o quê? "vá lá na fundação e 

marque lá" (S7) 

 

 Na visão do trabalhador de apoio, na APS se fazem presentes o mal atendimento 

e falta de vontade de resolver a demanda do usuário, principalmente de funcionários mais 
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antigos. Estas deficiências são percebidas pelo participante como necessidade de 

reciclagem dos funcionários nas unidades de atendimento da atenção básica e mais 

responsabilidade tanto dos funcionários quantos dos gestores nesse sentido. 

Acho que quem tem que se estruturar é o posto. Os funcionários 

mesmo, tem que haver uma reciclagem. Porque tem 

funcionário que é muito antigo e às vezes não entende e diz: 

ah, não tô nem aí, já estou me aposentando.  Eu já ouvi isso 

muitas vezes de funcionário. Eu estou me aposentando e não 

estou nem aí. Entendeu? Então tem que começar com o próprio 

funcionário, do próprio atendente. Só que pra isso precisa da 

ajuda dos diretores, das pessoas, de tudo isso, não depende só 

do funcionário. (S2) 

 

 Ainda sobre a responsabilidade do gestor, em relação ao complexo regulador, os 

trabalhadores de apoio reconhecem que os agendadores não podem ser exclusivamente 

penalizados por todos os problemas do agendamento na APS, pois muitos foram 

colocados na função sem treinamento prévio, o que acabou por desencadear problemas 

frequentes no agendamento dos usuários. Os gestores, por sua vez, ao terem conhecimento 

dos vários problemas do agendamento, passaram a centralizar a atividade na SESACRE. 

(...) Mas esses profissionais (do agendamento nos postos) só 

chegaram, e foram jogados, não teve preparo, não teve um 

trabalho com eles. Existem profissionais hoje no posto que 

estão sendo penalizados, notificaram eles e não deram um 

preparo na informatização. (...) Tinha alguns profissionais do 

posto que chegavam sete horas, e sete horas já estavam lá 

sentados e no computador pra marcar as consultas, e quando 

abria parecia aquelas formiguinhas, aí já começava.  E tinha 

outros, que às vezes chegava às 7:20H, e nesse horário já tinha 

acabado as vagas do sistema. (...) Ele não conseguia mais 

agendar, porque já tinha bloqueado tudo. Então justamente 

por isso, tiraram o agendamento do posto e jogaram tudo pra 

lá (pra SESACRE) (S7)  

 

 A realidade da APS neste estudo se comporta de acordo com o discutido por 

MARSIGLIA (2012), onde apesar de parecer bem estruturada no papel, este nível de 

atenção no Acre apresenta inúmeras falhas relacionadas à disponibilidade dos serviços, 

tanto em quantidade quanto em localização. E na questão acessibilidade, a RAS funciona 
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inadequadamente, permitindo linhas de cuidado com fluxos interrompidos, inadequação 

de recursos humanos, falta de gerenciamento e planejamento para o atendimento da 

demanda que se apresenta, levando à espera excessiva para marcação de consultas, exames 

e procedimentos. Sem indícios de atividades educativas para os trabalhadores e usuários.  

 MARSIGLIA (2012) também discute o conceito de aceitabilidade, no qual tanto 

os recursos humanos quanto os usuários são resistentes às ações da APS. Em relação aos 

recursos humanos, nossos resultados se aproximam com o da autora, onde os 

trabalhadores  apresentam-se despreparados e individualistas, sem disponibilidade para o 

desenvolvimento de vínculos e trabalho em equipe, sem responsabilidade com a 

continuidade do cuidado e dificuldade para encaminhamento dos usuários para outros 

níveis.  

 

 

 5.1.2 O Atendimento Médico e a Resolubilidade na APS 

 

 

  Uma APS como estratégia só se confirma se ela cumprir três funções essenciais 

(MENDES, 2012): a resolubilidade, a comunicação e a responsabilização. A função de 

resolubilidade na atenção primária, importa que esse nível de atenção seja resolutivamente 

capaz, do ponto de vista cognitivo e tecnológico, a atender mais de 85% dos problemas 

de sua população. A função de comunicação, representa o exercício da APS em organizar 

os fluxos e contrafluxos das pessoas, produtos e informações entre os diferentes pontos da 

RAS e a função de responsabilização, visa à responsabilização pela saúde dos usuários em 

qualquer ponto da rede de saúde no qual estejam inseridos.  
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 Os aspectos relacionados ao atendimento médico se apresentaram a partir do 

olhar do participante da categoria médica, que trabalha na atenção básica pelo programa 

Mais Médicos. A fala do participante foi pertinente no sentido de mostrar o ponto de vista 

do trabalhador sobre as situações enfrentadas durante o processo de trabalho que afetam 

a resolubilidade na APS, repercutem na demanda atendida no serviço especializado e 

interferem no acolhimento e na humanização dos serviços ao usuário. 

 Segundo as informações do trabalhador, além da falta de condições para o 

atendimento médico, que compromete a resolubilidade na APS, existem outras situações 

que se apresentam a partir das necessidades dos usuários, como a tendência frequente em 

exigir atendimento médico especializado. Dessa forma, o médico acaba por referenciar o 

usuário para atendimento especializado mesmo sem indicação clínica, em decorrência das 

tensões que se formam na relação médico-usuário. 

Atendo também numa rede primária fora da especialidade, 

como clínico, pelo Mais Médicos. (...) Qual é a dificuldade que 

a gente tem lá no posto de saúde? (...) Você não tem material, 

você não tem otoscópio... Não tem. Já imaginou...? Você não 

tem um oftalmoscopio lá pra dar uma olhada, fazer um exame 

de fundo de olho. (...) Só tem soro lá, só tem soro...(M7) 

E não é só isso de você não ter condições de atender não, o 

problema é que o paciente chega lá e ele quer um especialista. 

No começo você tenta: - "Olha, não precisa. Vamos consultar 

comigo, vou tentar resolver aqui comigo". "Não, não, não 

quero mais não. Já passei com Beltrano, Fulano, Cicrano... 

Ninguém resolve nada, não quero mais...". (...) Aí você tenta 

convencer, mas só que é desgastante, entendeu? É 

desgastante. Porque se não der certo, aí você encaminharia, 

mas aí ele diz: - "Doutor, tá me fazendo perder tempo..."(..) 

Você desiste, tá entendendo. Eu desisti. Eu disse "A pedido". 

Eu coloco "a pedido", "a pedido", "a pedido". Porque não 

adianta você ficar tentando convencer o paciente... (M7) 

É porque eu acho, nas minhas sugestões, que deveria ter o Mais 

Médicos Especialistas. É meio que um contrassenso? É, mas o 

que que acontece:  (...) só chegaria aqui (no HCAC) os casos 

cirúrgicos. Aí tem o nível da estrutura lá na UBS. Você não tem 

como examinar uma hemorroida, que condições você tem de 

fazer um exame lá, de abrir lá e olhar mesmo? Não consegue. 

Fora os preconceitos "Não, não, eu quero só com 

proctologista". Gente, eu sou médico também! Eu posso dar 

atendimento! (M7) 
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 Uma outra tendência em relação ao atendimento médico, e bem diferente da 

apresentada, se dá em torno de um outro tipo de usuário que busca a APS: o usuário que 

procura o serviço somente em busca de “atenção e escuta”. 

Tem aquele paciente que não tem nada, ele quer conversar. 

Porque em muitos pacientes, o problema não é médico, é 

social, familiar, é emocional. Ele vai lá, ele quer atenção. Ele 

quer uma psicanálise, ele quer uma psicoterapia. Ele chega lá 

e ele vai toda semana, toda semana. E chega com o pessoal do 

posto lá, e ele consegue (...) Tem gente que chega às 4 da 

manhã no posto de saúde, ele não, ele vai lá e chega na hora e 

é atendido, e tá toda semana pra falar bobagem, pra ficar 

conversando. "Ai, eu queria fazer um check-up, não sei o quê" 

"Tá sentindo alguma coisa?" "Não...". Então mais da metade 

dos pacientes não têm indicação, especificamente com doença 

em si, entendeu. São outros problemas. (M7) 

 

 A ilegibilidade da letra do médico nos encaminhamentos para a assistência 

especializada, foi outro fator relacionado ao atendimento médico e referido pelos 

trabalhadores de apoio, como causa de transtornos aos usuários por levar à demora da 

assistência, associado ainda à burocracia e inoperância do sistema de agendamento. 

Porque assim, eu acho que deve começar pelo atendimento 

primário mesmo, com relação ao agendamento nos postos de 

saúde. Nos postos de saúde no me ponto de vista, não tem 

pessoas assim, às vezes, médicos mesmo, pra escrever uma 

letra que se entenda, às vezes o paciente não entende, o 

funcionário não entende. Já aconteceu muitas vezes de vir 

agendamento errado do posto pra cá, o paciente aguarda três 

a seis meses pra conseguir consultar, chega aqui não é 

atendido, aí tem que voltar pro posto de novo. Tem que 

começar no posto de saúde, a questão da informática mesmo, 

se tem um sistema pra funcionar então vamos por pra 

trabalhar, porque o paciente não tem que esperar, já tá lá o 

sistema, tem vaga ali, marca! Não precisa vir pra cá, não 

precisa o paciente esperar esse tempo todo por causa de uma 

consulta, eu acho uma situação muito errada. (S2). 

 

 Pelo conceito de aceitabilidade referido por MARSIGLIA (2012), o usuário pode 

não aceitar o atendimento na APS, e não aceitar o atendimento realizado por médicos ou 

por outros profissionais neste nível de atenção, por valorizar a utilização de tecnologia e 
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especialização. No entanto, consideramos que o usuário anseia por resolubilidade, o que 

muitas vezes não encontra na APS em todo seu percurso em busca de cuidado em saúde.  

É compreensível a atitude dos usuários, e se torna importante o papel do médico 

ou qualquer trabalhador em saúde, através do acolhimento, escutar o usuário e tentar 

dirimir suas dúvidas, anseios e expectativas e se responsabilizar pelo usuário para o 

atendimento de suas reais necessidades em saúde. De forma contrária, se apresenta o 

usuário que procura no serviço a tecnologia do encontro através da escuta, pautada no 

acolhimento. E percebemos que o profissional de saúde ainda não se sente à vontade com 

esse tipo de intervenção leve em saúde. 

Para FRANCO e MERHY (2005), a construção imaginária sobre o atendimento 

realizado na assistência especializada induz o usuário a demandar sobre este 

procedimento, e não sobre o cuidado e atenção que poderiam ser dispensados pelo 

profissional na APS. Por outro lado, o médico sob a influência do modelo hegemônico 

tecnoassistencial também dá um significado de produção de ofertas e procedimentos, 

quando coloca que existem usuários que acessam a atenção básica “somente para atenção 

e escuta”, o que representa nada menos que a necessidade de acolhimento, e esta 

necessidade do usuário não é percebida e compreendida pelo profissional médico. 

Na interpretação dos autores, as causas das tensões entre os profissionais e os 

usuários dos serviços de saúde surgem à medida que o usuário busca necessidades, nem 

sempre objetivas, do que estes querem para resolver o seu problema. Tais situações 

acabam por gerar constrangimento e tensões entre os protagonistas e os profissionais 

podem ser acusados de prestar um “mau atendimento” ou serem taxados de “ruins” por se 

negarem a atender o pedido, mesmo que indevido, para o acesso ao recurso assistencial. 

Para os autores este fenômeno é entendido como um grande ruído nos serviços de saúde, 

e pode revelar como se produz a demanda dos usuários frente a estes, e ser utilizado como 

um instrumento analisador da assistência prestada ao usuário.  

Os mesmos autores pressupõem também, que existe uma relação entre o modo de 

produção do cuidado e a construção de significados para um mesmo serviço de saúde, 
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como observado nos diferentes tipos de usuários citados pelo médico participante, que 

buscam cotidianamente a assistência médica. E isso representa uma das formas de 

construção da demanda, a partir da percepção do usuário e o sentido que este vê nas 

práticas assistenciais e sua relação com a produção do cuidado ou do descuidado. 

A busca do usuário por determinado serviço de saúde gira em torno do que este 

serviço tem a oferecer-lhe e se este não estiver coincidindo com suas expectativas e 

desejos pode “tornar ruidoso os fluxos comunicantes na relação usuário-serviço de saúde 

e gerar conflitos e tensões que interditam a relação de cuidado” (FRANCO e MERHY, 

2005). Portanto, a produção imaginária da demanda pelo usuário é socialmente construída, 

e está relacionada ao perfil de cada serviço de saúde, à forma como se dá a produção do 

cuidado e das relações trabalhadores-usuário.  

 A implementação do acolhimento como diretriz da PNH no SUS visa garantir 

além do acesso, a resolubilidade, que é o objetivo final do trabalho em saúde para resolver 

efetivamente o problema da atenção em saúde e qualificar os serviços oferecidos. A 

responsabilização dos trabalhadores com o problema de saúde do usuário, deve ir além do 

atendimento propriamente dito, diz respeito também, ao vínculo necessário entre o serviço 

e a população que utiliza os serviços de saúde (MALTA e MERHY, 2002). 

 Os resultados apresentados demonstram que a APS no estado do Acre como 

componente comunicativo, não está sendo capaz de cumprir seu papel de forma adequada 

com porta de entrada do sistema de saúde de forma qualificada, efetiva e articulada com 

os demais componentes da RAS. Especificamente neste trabalho demonstrou não cumprir 

os atributos e funções que se fazem necessários na garantia do acesso e continuidade do 

usuário para a assistência especializada, comprometendo a integralidade da atenção, o 

acolhimento e a humanização da assistência em saúde. 

 Concordamos com MANIGLIA (2012), que o menos importante, é por qual porta 

a população deverá entrar no sistema para receber assistência em qualquer dos níveis de 

atenção. Mas, é preponderante que as linhas de cuidado estejam organizadas e articuladas 

em seus vários níveis de complexidade, e uma vez que, o usuário entre no sistema de saúde 
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ele possa “caminhar na rede” e transitar por todos os serviços locos-regionais de um nível 

para o outro de forma segura, com vínculo e com responsabilização, tendo sua demanda 

orientada de acordo com as suas necessidades. 

Verificamos que a APS e o complexo regulador apresentam grandes dificuldades 

para o acolhimento do usuário e a garantia do acesso e continuidade do cuidado em saúde 

na RAS. O complexo regulador não consegue monitorar adequadamente o trajeto dos 

usuários nas linhas do cuidado, e assim como os trabalhadores em saúde, não se 

responsabiliza pelo usuário em seu modo de andar na rede. Esse conjunto de ações 

culminam com um atendimento médico com reduzida resolubilidade na APS, e que 

comprometem a integralidade do cuidado e a humanização dos serviços prestados aos 

usuários naquele nível de atenção e acabam por repercutir na demanda que se apresenta 

em busca de assistência especializada. 

SOLLA e CHIORO (2014) discutem as fragilidades da RAS, que têm como ponto 

nevrálgico a APS e a regulação dos serviços em saúde. Para os autores, cabe à direção 

municipal do SUS, a organização e a gestão desse sistema, para estabelecer parcerias com 

os municípios vizinhos, de modo a garantir o atendimento necessário da população. 

Segundo os mesmos autores isso possibilitaria a definição de forma organizada dos fluxos 

e contra-fluxos, mas para isso, os mecanismos de informação se tornam preponderantes. 
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5.2 TRABALHO E PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE: 

ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 

 

 

De acordo com MERHY (2013c), para a compreensão dos problemas relacionados 

ao trabalho em saúde, precisamos dispor de uma ferramenta analisadora que permita 

refletir sobre como é a rotina de trabalho nos serviços de saúde. Essa ferramenta é 

denominada pelo autor como “fluxograma do modelo de atenção de um serviço de saúde” 

que é representado por um diagrama na perspectiva de “desenhar um certo modo de 

organização de um conjunto de processos de trabalhos, que se vinculam entre si em torno 

de uma certa cadeia de produção” (MERHY, 2013c, pág.21). 

 Então, para compreendermos os problemas inerentes ao fluxo do atendimento do 

usuário que chega até ambulatório do HCAC e seu percurso dentro do serviço em busca 

de assistência especializada os resultados relacionados serão apresentados de acordo com 

o fluxograma analisador proposto por MERHY (2013) e levou em conta a organização, a 

gestão e os processos de trabalho neste serviço especializado.   

 

 

5.2.1 O Fluxograma do Cuidado do Ambulatório do HCAC 

 

 

 Para MERHY (2013, pág.23) o fluxograma analisador é uma “ferramenta 

analisadora que permite olhar e refletir como se dá processo de trabalho no dia a dia dos 

serviços de saúde” e pode descrever como se apresenta todo processo produtivo básico de 

um serviço de saúde, que em síntese pode ser enquadrado nesta sequência diagramática 

abaixo: 
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Figura 2: Fluxograma Analisador do Modelo de Atenção em Saúde 

 

  

Fonte: Merhy, 2013. 

  

 

  De acordo com o autor e conforme representado no fluxograma existe um número 

de usuários que procuram a unidade de saúde, mas não conseguem entrar no serviço 

(expresso pelo Z + 100). Seguindo-se a etapa da recepção, há o momento da decisão, onde 

o trabalhador que recebe o usuário irá “decidir” para onde encaminhá-lo. Uma vez que os 

usuários entram no serviço seguem para o cardápio de ofertas (da intervenção tecnológica 

e assistencial), e sai do serviço seguindo um dos vários desfechos do atendimento. 

Seguindo a proposta de MERHY (2013), elaboramos o fluxograma do cuidado do 

ambulatório de especialidades do HCAC de modo a facilitar a compreensão sobre a 

organização do serviço para o atendimento do usuário (Figura 3). 
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Figura 3: Fluxograma do Cuidado do Ambulatório do HCAC 

 

 

Fonte: Elaborado com base no Fluxograma Analisador de Atenção em Saúde -  Merhy , 2013. 

 

  A entrada representa a “porta” da unidade do ambulatório, considerando-se 

obviamente que o hospital apresenta várias portas de entrada, mas no caso do fluxograma 

consideramos somente o espaço onde o usuário busca a entrada para atendimento 

especializado no ambulatório. 

 Ao chegar a esta entrada, os usuários obrigatoriamente devem se dirigir ao balcão 

da recepção, e de acordo com o fluxograma, podemos caracterizar duas situações de 

entrada pelo usuário no serviço especializado do HCAC:  

1) A entrada via demanda programada caracteriza-se pelos seguintes tipos de 

usuários: 

A) Os usuários que foram agendados previamente pela APS via 

sistema de regulação e referenciados ao ambulatório através de 
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fichas de encaminhamento, seja para atendimento de primeira 

consulta, seja para retorno; e 

B) Os usuários de interconsultas: os usuários que foram atendidos no 

ambulatório ou outras unidades do HCAC e que precisam de 

avaliação e continuidade da assistência em outras especialidades. 

 2. A entrada via demanda espontânea, cujo usuário é atendido na recepção e 

direcionado ao guichê 11, para o atendimento via “sobra de fichas”: 

A) O usuário com agendamento pela APS ou de interconsulta que busca o 

sistema de “sobra de fichas” e, 

B) O usuário, que não está agendado e busca diretamente o serviço 

especializado através das “sobras de ficha”.  

 A organização do serviço para a entrada do usuário via demanda programada se 

dá na recepção cujos trabalhadores de apoio no balcão de atendimento receberão cada 

usuário que foi agendado previamente em alguma das unidades de referência na APS. Os 

usuários que acessam o serviço pela primeira vez chegam com fichas de encaminhamento 

(nos casos de consulta de primeira vez) e estas são anexadas aos prontuários de 

atendimento. Após a recepção, o usuário deverá esperar a chamada para a entrada no 

ambulatório, e poderá usufruir do cardápio de ofertas que o serviço dispõe.  

 Após a entrada no ambulatório, cada usuário, a depender da especialidade para a 

qual aguarda atendimento, poderá realizar ou não pré-consultas para aferição de peso e 

pressão arterial. Aqueles que entrarem em busca de exames especializados ou pequenos 

procedimentos (curativos – pé diabético, pequenas cirurgias, audiometrias etc.), serão 

direcionados para os serviços específicos. Após o atendimento médico ou da realização 

do procedimento, o usuário sairá do serviço, e caso seja necessário, ser-lhe-á entregue ao 

um novo encaminhamento para a marcação de seu retorno no serviço, que deverá ser 

agendado em uma das unidades de referência na APS. Caso seja necessário,  ao usuário 
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que precisar ser encaminhado para uma avaliação com outro profissional do serviço, será 

entregue um encaminhamento por meio de interconsulta, que será agendado diretamente 

no HCAC. Os usuários que necessitarem realizar exames deverão agendar os retornos via 

APS. 

 Para o atendimento da demanda espontânea, os usuários que chegam à recepção 

são orientados pelos trabalhadores de apoio a se dirigirem ao guichê 11, nas seguintes 

situações: usuários sem agendamento prévio em alguma das unidades de referência da 

APS; e os usuários com agendamento pela APS, mas que alegam demora para serem 

chamados pelo complexo regulador, e alguns usuários de interconsultas.  

 De acordo como os resultados encontrados, várias situações se apresentam em 

todo o percurso do usuário no serviço especializado, mas a problemática inicial se dá em 

torno da organização para o atendimento das demandas, em particular para o atendimento 

da demanda espontânea - da “decisão” dos trabalhadores da recepção para a distribuição 

das “sobras de fichas”, ou seja, como o trabalhador permite a entrada do usuário ou nega 

o atendimento. E como a assistência oferecida às diferentes demandas repercutem na 

produção de cuidado com acolhimento e humanização e interferem nas relações entre os 

protagonistas do serviço. 

 

 

 5.2.1.1 Organização do Serviço e Atendimento das Demandas 

 

 

 Uma vez que os usuários da demanda espontânea conseguem entrar no serviço 

especializado, irão usufruir do cardápio de ofertas de forma igual aos usuários da demanda 
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programada, sofrerão as intervenções e sairão do serviço, seguindo um dos desfechos 

apresentados no fluxograma.  

Conforme dito, a demora para o acesso do usuário e da continuidade da atenção 

no serviço especializado, relaciona-se a situações que se apresentam na APS, em 

decorrência da ineficiência do complexo regulador do estado do Acre e de outras 

peculiaridades relacionadas ao trabalho em saúde que acabam por comprometer a 

funcionalidade da atenção básica no que se refere à resolubilidade, à organização e à 

responsabilização do trabalhador e usuário naquele nível de atenção. 

Segundo IUNES (1995, pág. 99), “a demanda por um bem ou serviço pode ser 

definida como a quantidade do bem ou serviço que as pessoas desejam consumir em um 

determinado período de tempo, dadas as suas restrições orçamentárias”. O conceito de 

demanda no setor saúde para ARROW, 1963  (apud IUNES, 1995), denota uma série de 

peculiaridades que o diferenciam de outras áreas da economia, e estas características 

acabam por afetar tanto o lado da oferta quanto o da demanda no setor saúde : a demanda 

é irregular e imprevisível; a doença pode comprometer a racionalidade do consumidor; 

esse consumo, por vezes, pode ocasionar algum tipo de risco ao consumidor e esta situação 

gera a necessidade de uma relação de confiança entre o paciente e o médico; a ética médica 

deve ditar essa relação de confiança independentemente da capacidade econômica de 

pagamento do paciente; a ética médica restringe a competição aberta entre médicos e 

restringe a decisão do consumidor no poder de tomar suas decisões; a entrada de 

profissionais médicos no mercado é restringida por especializações, residências, etc; 

cobrança diferenciada de preços para um mesmo tipo de serviço; existência de diferença 

de conhecimento do saber médico sobre as condições de saúde do paciente (o que pode 

induzir a demanda). 

A demanda também pode ser explicada a partir da produção imaginária que se 

estabelece entre os usuários e os trabalhadores de saúde por influência do modelo médico 

hegemônico, que acaba por resultar no perfil de um usuário e trabalhador dependente de 

procedimentos existentes somente em serviços especializados de média e alta 

complexidade (FRANCO e MERHY, 2005).  
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Para os participantes os seguintes fatores se apresentaram para esclarecer pontos 

importantes da grande demanda de atendimento na assistência especializada. Os relatos 

apontam a problemática da oferta de vagas gerada pela coordenação ineficaz e confusa, 

do complexo regulador na garantia do acesso e continuidade da assistência do usuário. 

 

O paciente demora porque fica rodando de posto em posto pra 

pegar encaminhamento. Isso é em tudo que é lugar, por 

exemplo, esse sistema hoje, que eu não sei, porque não sou 

expert nisso, mas criaram aquela coisa de ponta-rede, isso e 

aquilo. Outro dia por exemplo, o nosso funcionário teve um 

acidente, ai mandaram ir pra UPA. Meu amigo, então vamos 

pra FUNDAHCRE, porque era um ano pra esperar, ele 

morria!. Então eu vejo assim, é uma situação que é só se você 

não puder, a assistência aqui tá um caos. E ele só foi assistido 

porque temos um amigo que atendeu lá, então ele fica fazendo 

tratamento particular e aqui. Ele entrou pela janela, pela 

janela, foi pelo PS e entrou pela janela. (P6) 

Não sei se é pra centralizar melhor, ou pra ter controle, ou eles 

vão ter recursos pra descentralizar e botar nos postos, 

entendeu? Porque é muito mais fácil proposto, por um lado 

facilita pro paciente. Mas por outro lado acontece muitas vezes 

do funcionário lá furar (o sistema de agendamento), assim 

como eles furam aqui (...) Por exemplo: o cara chega lá (o 

usuário) e tem um vizinho dele, não sei o quê... às vezes o cara 

tem meios dos quais ele entra no sistema e aí, o que que ele 

resolveu fazer? Ir na URAP. Só que a URAP quando pega, é 

de vários postos, é muita gente referenciada. (M7) 

 

Médicos e profissionais de apoio também informaram que em algumas 

especialidades sobram vagas para atendimento do usuário, contrastando com a demanda 

reprimida que se apresenta. 

 

E eu tenho muita falta na verdade de pacientes. Vocês falam 

que não faltam, mas os meus pacientes faltam muito. E quando 

tem esse problema, eu pergunto: - Você veio encaminhado de 

onde? Eu sempre pergunto. - ah, posto tal; nossa, mas demorou 

pra marcar a sua consulta e eu não entendo o porquê demora. 

Porque vaga eu tenho, sobra vaga. (M5) 

 
(...) marca pela secretaria de saúde, maior burocracia. Isso ai 

que teria que ter um certo bom senso, por que? Porque imagine 

só...alergista, alergista até onde eu sei, nunca vi preencher 
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agenda de alergista, nunca. E existe lista de espera pra 

alergista...e eu nunca vi preencher. (U7) 

 

Na opinião dos trabalhadores, a falta de resolubilidade na atenção básica, é 

também considerada um fator contributivo para a grande demanda que se impõe na 

assistência especializada. 

Porque a fundação vive sufocada. Então faria assim, tem 

vários postos e várias upas, a fundação vive sufocada, eles 

fizeram upas , eles construíram mais postos e mais upas para 

desafogar fundação e a fundação vive mais enforcada. Então 

esses médicos, esses profissionais de saúde que existem nos 

postos, estão fazendo o quê? (...) Não têm que mandar pra cá, 

eles tem é que resolver a situação, mandar pra cá só casos que 

eles não podem resolver por lá. Tem problemas que é 

impressionante, casinhos de dor de cabeça, casinhos de 

qualquer coisa é fundação. Tudo é aqui. Tudo fica mais difícil 

de conseguir. (S6) 

Na fundação é muito complicado porque os pacientes 

deveriam vir de um atendimento primário, ou seja, já 

deveriam ter a resolutividade de algumas coisas no serviço 

primário, eles chegam aqui sem nenhum atendimento. Eles 

chegam com encaminhamento escrito, assinado e carimbado 

por médico, mas se você perguntar ao paciente, você foi 

atendido pelo médico lá na unidade de saúde, na unidade 

básica? Eles falam que não! (...) Que o médico só deu o 

encaminhamento, então sobrecarrega o serviço que era pra 

ser terciário. (...)... Então isso que dificulta muito também o 

nosso trabalho aqui, sobrecarrega mais, e, gera uma demanda 

muito grande que acaba trazendo todas as dificuldades que a 

gente sabe. (M4)  

 Os resultados apontados sobre a grande demanda e a pouca oferta de serviços de 

saúde são corroborados por SOLLA e CHIORRO (2014). Os autores discutem que os 

mecanismos de regulação assistencial têm demonstrado ser o ponto nevrálgico da RAS, 

onde a deficiência de oferta resulta em demanda reprimida, filas e longos tempos de espera 

ou a não garantia de acesso do usuário para a utilização dos serviços que se fazem 

necessários.  

 A atenção especializada caracteriza-se por uma grande autonomia dos processos 

de trabalho, mas sem regulação (do cuidado e da organização) acaba por não 
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responsabilizar os serviços (e seus profissionais) pelo cuidado com os usuários, o que 

favorece a descontinuidade da assistência.  

MERHY (2013c) define a atenção especializada como espaços de saber-fazeres 

profissionais, onde se pratica o encontro de tecnologias leves e leves-duras ofertadas sobre 

a infraestrutura da tecnologia dura. Mas tradicionalmente é conceituada e limitada de um 

modo geral, pelo território em que se desenvolve um conjunto de ações, práticas, 

conhecimentos e técnicas assistenciais cuja característica principal é a incorporação nos 

processos de trabalho que englobam maior densidade tecnológica, ou também chamadas, 

tecnologias especializadas (SOLLA e CHIORO, 2014).  

Diante da realidade da assistência em saúde especializada, de acordo com SOLLA 

e CHIORO (2014), a partir de 2003 foi instituída no SUS uma nova política para a alta 

complexidade, com a integração de vários grupos de trabalho (diversas áreas do Ministério 

da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, etc.) com o objetivo de propiciar à população o acesso aos serviços 

qualificados de alta tecnologia e alto custo, com integração adequada à atenção básica e à 

média complexidade, visando à diminuição das iniquidades regionais através da 

cooperação técnica com gestores estaduais e municipais. A reestruturação das redes de 

alta complexidade, mediante um planejamento sobre as reais necessidades da população 

adscrita, objetiva permitir a reorganização da oferta, a instituição de serviços de 

referência, a obrigatoriedade de oferta mínima de um conjunto de procedimentos, 

sobretudo na média complexidade, que é considerado o ponto de estrangulamento do 

sistema, uma vez que a demanda termina sendo condicionada pelo padrão de oferta 

existente, a baixa regulação sobre a oferta e a dificuldade na aquisição dos serviços.  

Em relação a reestruturação dos serviços de média e alta complexidade nos moldes 

da PNH, uma das maneiras de se implementar o acolhimento nestas unidades de saúde, é 

possibilitar a articulação adequada com a rede de saúde para a pactuação dos 

encaminhamentos e o acompanhamento da atenção oferecida ao usuário (BRASIL, 2010c) 
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 Neste sentido, uma peculiaridade que se faz presente de forma rotineira no 

ambulatório do HCAC, é a incorporação do atendimento da demanda espontânea, via 

“sobra de ficha” e “encaixes”. Este arranjo organizacional foi uma forma encontrada e 

incorporada pela gestão e por alguns trabalhadores do serviço para dar vazão à demanda 

reprimida que busca o serviço especializado no HCAC.  

 Nas falas dos trabalhadores e usuários, percebemos que vários aspectos 

resultantes do atendimento dessa demanda influenciam de forma positiva e negativa, para 

a organização e os processos de trabalho no serviço especializado.  

  A ineficiência do complexo regulador na distribuição de vagas para a maioria 

das especialidades aparece novamente, como principal motivo do usuário buscar o 

atendimento especializado via demanda espontânea, e faz com que o mesmo busque 

atendimento frequentemente no ambulatório sem estar agendado. 

Só que essa marcação, nós dependemos da central de 

regulação, pra nos fornecer essa vaga, que muitas vezes nós 

não temos. A gente acaba ajudando um paciente aqui, outro 

acolá. Assim, pela amizade que nós temos com os médicos, 

eles acabam cedendo pra gente aquilo que não era pra eles 

fazerem. Mas, graças a Deus, pelo bom relacionamento, a 

gente acaba conseguindo. Aqueles pacientes mais 

complicados a gente acaba resolvendo a situação. (G2) 

 

As características dos usuários que buscam o atendimento via “sobras de ficha” se 

relacionam aos portadores de patologias que requerem acompanhamento especializado de 

forma contínua, os que fazem uso de manutenção terapêutica controlada, e aqueles que 

vêm de outras cidades via TFD (Tratamento Fora de Domicílio).  

Porque agendado pelo posto demora muito, e meu sobrinho já 

está sem remédio, e ele não pode ficar sem remédio. Aí eu vim 

atrás de sobra de ficha no mesmo dia e eu consegui. (U3) 

Vim três vezes pra eu poder conseguir a sobra de ficha, porque 

eu tenho de pegar dois ônibus, mas quando a gente chega aqui 

na fundação já tem muita gente e eu não consegui. (...) Eu 

passo muito no médico aqui da fundação, sempre me chamam 

com dois meses, três meses, é o dr. XXXXXX (ortopedista) que 
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eu tenho artrose, aí pra ele é mais cedo, porque a gente marca 

aqui. Porque depois que eles colocaram essas consultas pra 

marcar nos postos, ficou muito difícil pra nós. (U6) 

Eu tenho problema de asma alérgica, e como eu trabalho como 

diarista, eu não tenho como ficar comprando 80, 90 reais de 

remédio. Até que o dr.XXX me indicou pra que pudesse pegar 

o remédio sempre lá no CREME. (...)Então de 3 em 3 meses eu 

tenho que estar aqui na fundação pra poder ou pegar a sobra 

de ficha, ou então marcar pelo posto de saúde. (...)é só ele (o 

médico), porque se for de outra pessoa, já não pega. Então tem 

que ser ele pra preencher o laudo e passar a receita também, 

somente ele. (U10) 

 

Observou-se que para alguns usuários o acesso por “sobra de fichas” pode se dar 

de forma mais ágil ou não, seja através do favorecimento pessoal por alguns trabalhadores 

de saúde na RAS, seja pelo tipo de especialidade procurada pelo usuário. 

(...) Mas o caso do meu irmão foi até mais rápido, porque ele 

tem uma sobrinha que trabalha lá no PS, aí se torna tudo mais 

rápido um pouquinho, né!?  Porque o pessoal lá ajeita... (...) 

foi pelo PS porque a sobrinha dele trabalha lá, que é sobrinha 

da ex-mulher dele. Então fez tudo por lá pra ele, pra vim pra 

cá. (U4) 

Uma conhecida minha que trouxe o meu encaminhamento, 

tentou sobra de ficha e conseguiu. Aí eu vim pra fundação, e 

passei com a neuro e foi quando ela me encaminhou pra a 

alergista, eu fiz uma tomografia, ela disse que eu custaria 

muito pra conseguir, mas eu fui lá com o pessoal do TFD, e eu 

consegui, a moça conseguiu pra mim, me chamou lá. Então é 

assim, gostei, todos eles lá me atenderam bem, a moça lá, aí eu 

já passei com a médica da alergia e já fins uns exames 

particulares, porque ela tinha pedido urgente. (U8) 

 

Uma situação que se apresenta com certa frequência no serviço, decorre dos 

usuários que conseguem driblar a entrada do serviço para serem atendidos, gerando 

situações de conflito no processo de trabalho, principalmente para o pessoal de apoio. 

Tem reclamação sobre os pacientes que entram na sala sem 

estar agendado e querem que o médico atenda. (E1) 

Mesmo com o guarda lá na frente da entrada, entra direto pro 

ambulatório e da própria funcionária toma conta ali dos 
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prontuários, mas tem sempre alguém que consegue burlar e 

tenta ser atendido. (M1) 

E eles (os usuários) culpam a secretária, se o médico não 

atender. (S8) 

Se você disser assim (para o usuário): - ah, o doutor não vai 

lhe atender! Se você falar, ele não ouve não, mas se ouvir da 

boca do médico ele ouve. Daí várias vezes eu disse: - doutor 

diga então que o senhor não vai tender, porque a pessoa está 

aí esperando, e disse que só vai sair depois que falar com o 

senhor. Eles não ouvem secretária, não ouvem funcionário. 

Então os pacientes ouvem os médicos, mas não ouvem as 

secretárias. (S2) 

E o que que acontece, existe aquela questão de muitas vezes, 

até o próprio posto perder esse encaminhamento, isso ocorre. 

A senhora dá o papel do retorno, e o paciente vai no posto, e 

deixa lá. Daí quando dá umas três semanas o paciente diz: -  

perderam meu encaminhamento. Daí  a gente tem que dar um 

jeito e a gente é o menos culpado. É tanto que se voltasse pra 

agendar na fundação isso não ia ocorrer. (S7) 

 Apesar de o atendimento por “sobra de fichas” fazer parte da rotina do ambulatório 

de especialidades, esse arranjo organizacional não se apresenta de forma consensual entre 

os trabalhadores do ambulatório. Os participantes se mostraram mais contra do que a favor 

da distribuição de “sobras de ficha” para o atendimento do usuário. 

 Na fala de um trabalhador da recepção do ambulatório, a “sobra de fichas” foi 

considerada como um aspecto muito satisfatório para o atendimento. Uma forma de 

garantir o direito dos usuários do SUS, e uma atitude humanizada, conforme a 

manifestação do usuário. 

Ano passado, nós fizemos uma atividade de somar quantas 

pessoas nós conseguimos atender com sobra de ficha. E no 

final do ano, nós tivemos uma surpresa porque nós 

conseguimos alcançar dois mil atendimentos. Será que isso é 

só uma pessoa? Não é só uma pessoa, é todo um conjunto: É 

medico, é enfermeiro, é secretária, é a pessoa que limpa o 

chão, eu acho que isso aí deve ter uma participação de todos. 

Mas aí se diz: 'ah, mas é pouca coisa". Pro sistema talvez até 

seja, mas quem foi atendido, dessa forma, faz uma diferença 

significativa. (S7) 

Na própria preconização do SUS, ele dá autonomia pro 

usuário. O usuário tem direitos, e obrigações, só que o usuário 

hoje, ele não está tendo esses seus direitos garantidos. Por 

exemplo, os pacientes do UNACOM, teve uma lei recente 

aprovada, que daria prioridade sobre eles pra, se não me falhe 
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a memória, pra marcação de  consulta de no mínimo dois 

meses, prazo máximo. O que que ocorre é que o paciente do 

UNACOM que não sabe disso, se não vier pra pegar uma 

sobra de ficha, vai esperar um bom tempo. (S7)  

A sobra de ficha foi uma coisa ótima que foi feita. Porque 

quando a gente chega, certo que muitas vezes não dá, porque 

já tá dizendo que é "sobra", mas é muito bom e eles atendem 

(do guichê 11) muito bem.  Eles agem muito humano!(U9 

No entanto, foram os aspectos negativos que sobressaíram do arranjo 

institucionalizado das “sobras de ficha”, posto que os protagonistas - profissionais de 

saúde e secretárias, manifestaram-se contra esse tipo de norma no serviço público de 

saúde, em decorrência das várias situações de conflito que se apresentam para a 

organização do serviço e do processo de trabalho. 

Para os trabalhadores de apoio, como as secretárias, a “sobra de fichas” já 

acostumou o usuário a não obedecer à entrada no sistema via atenção básica, muitas vezes 

estimulada pelos próprios funcionários do ambulatório. As “sobras de ficha” também são 

causas frequentes de conflitos entre médicos e trabalhadores de apoio que acabam por não 

querer atender o usuário. 

É assim, agora tem que agendar tudo no posto pra vim né, mas 

aí o pessoal já pegou a mania de vir pegar a sobra, e não vão 

mais agendar. Então, eles vêm no guichê 11, pra pegar as 

sobras pra se consultar, que não tem mais coragem de ir no 

posto pra marcar a consulta e vir tudo direitinho. (...)As 

funcionárias são as primeiras a dizer, assim: "quando você 

terminar de fazer seus exames, você já vai pra fila da sobra". 

Às vezes até os funcionários são os primeiros a dizer. (S8) 

Muitas vezes, os médicos ficam com raiva da gente porque a 

gente quer ajudar. (...) A gente vai lá no médico - doutora, tem 

como a senhora atender esse paciente, eu gostaria que a 

senhora me desse uma autorização pra essa pessoa se 

consultar com a senhora, porque ela tá muito mal e ela já tá 

há um ano sem consulta, sem conseguir retornar com a 

senhora. (S9) 

Mas aí é que tá, o que que ocorre, 30% deles querem não 

querem (atender as sobras), e já teve até bate boca por causa 

disso uma vez. Foi com o dr.XXX, faltaram oito pacientes, ele 

atendeu doze, tinham cinco pacientes precisando, e ele não 

aceitou. A questão é essa, que muitos deles não querem 

atender. (...) Mas ele já mudou muito, todos na verdade (S7) 
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 Para os médicos e outros profissionais de saúde a liberação das “sobras de ficha” 

ou “encaixes” expressou os seguintes significados: “tráfico interno de favores”, “estímulo 

à cultura do encaixe”, “crueldade para com o usuário”, “sobrecarga de trabalho” e 

“conflitos” entre os usuários-trabalhadores-gestão. 

Às vezes acontece por exemplo, acontece muito dos famosos 

encaixes, tipo assim, a secretária: - Ah, tem meu pastor aí, a 

senhora atende meu pastor, ele chegou agora, por favor! E 

isso acontece todo o tempo. Então eu acho que não tem 

nenhum profissional que ainda não tenha sido "cantado". Faz 

parte, faz parte, às vezes, eu "canto" algum médico pra 

atender uma pessoa que eu preciso ou o médico me "canta" 

pra eu atender alguém. Isso é normal! Eu acho que é normal. 

(P5) 

Os funcionários, eles mesmos acabam batendo na porta: - por 

favor me atenda, atenda minha filha, atenda meu filho! Porque 

eles não tem, porque aqui todo mundo atende todo mundo mas 

ninguém atende ninguém! Porque por exemplo, se eu não sou 

amiga do médico tal pra ele me atender ou pra ele atender 

alguém, aqui dentro não tem o atendimento. (...) E nem 

liberação (da chefia do setor), que acaba gerando uma 

situação muito ruim, que acaba que vira já defini isso há 

muitos anos, “um tráfico interno de favores”,  porque não tem 

jeito entendeu! Porque todo dia alguém pede pra atender 

alguém, todo dia alguém pede pra mim em algum lugar (P5). 

Aí encaixa porque um paciente que faltou, mas a gente sabe 

que a cada dia mais os pacientes tem procurado aqui por 

causa do encaixe, porque tem a “cultura aqui do encaixe”.  

(...) E qual é o critério desses vinte que estão lá fora? Quais 

são os três que vão receber essa bênção, de receber uma 

vaga? Acho que se cortasse essa cultura do encaixe, tiraria 

essa questão de trazer um monte de gente pra cá, ficar 

esperando por uma sobra de ficha. (...) Então isso pode ser 

melhorado também, o agendamento, tentar melhorar cada dia 

mais (...) pra telefonar para que aquela pessoa que realmente 

está agendada venha, e isso preenche corretamente as vagas 

e acaba com essa história desse encaixe, que acaba, 

parecendo ser muito humano, mas que pode por outro lado ser 

muito cruel também. (...)E também pra respeitar uma ordem, 

aquele que não veio aqui ficar brigando, que estava lá na casa 

dele esperando aquele agendamento, ele vai ser deixado pra 

trás, o que espera corretamente as coisas, ele é prejudicado! 

O cidadão, que tenta pelos próprios meios resolver com o 

jeitinho, ele acaba sendo beneficiado (...) (M4) 

Mas não é só o encaixe né, é o pedir (do funcionário)... E você 

tenta atender o pedido, só que aí vai gerar um outro pedido, 

porque vem a volta, vem um exame, e aí como ele conseguiu, 

aí ele vai estar sempre... Tá entendendo? (...) E quando você 
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resolve "Olha, vou brecar", aí vira pessoal... "O doutor é um 

sacana. O doutor, conheço ele há 20 anos aqui dentro", e você 

fica chateado, porque você quer ajudar, mas acaba sendo um 

problema pra você, né? (M7) 

Eu atendo os encaixes, mas dái vem o problema, que quando 

o paciente chega ali, imagina a briga que tem entre os idosos, 

e eles tem toda razão. (...) (M2) 

 

O serviço do ambulatório foi preparado para atender normativamente 

(burocraticamente) os usuários previamente agendados, e o sistema de atendimento por 

“sobras de fichas” não é visto como uma normativa organizacional, e sim como uma forma 

de organização informal de atendimento dos usuários que aqui denominamos demanda 

espontânea. 

Ficou claro que realmente existe um benefício ao usuário que busca o atendimento 

através da liberação das “sobras de ficha”, o problema que se apresenta é como se dá essa 

liberação, o poder do trabalhador em decidir quem entra no sistema ou não, gerando mais 

conflitos com o público. No acampo da micropolítica, o trabalhador tem o poder sobre o 

seu trabalho e pode reorganizar as normas, ao mesmo tempo que pode se mostrar resistente 

a mudanças, justamente porque assume a posição de “senhor de si mesmo”.  

Seguindo o pensamento de FRANCO (2013), compreende-se que o trabalhador 

desenha o cuidado de acordo com os encontros que estabelece com o usuário e os outros 

trabalhadores, e assim opera subjetivamente a produção do cuidado. O trabalhador pode 

deixar capturar-se pela potência criativa e inventiva que cerca o cuidado em saúde ou pode 

permanecer aprisionado e subjugado pela atividade meramente assistencial e burocrática, 

e assim, tende a repetir práticas que considera o usuário como mais um no sistema. É como 

bem disse o autor, a liberdade e captura vão atuar simultaneamente, e se inscrevem no 

sujeito-trabalhador da saúde, formando sua liberdade nômade ou aprisionada.  

Então, para os trabalhadores do guichê 11, que aceitam esse tipo de organização 

informal, não existe conflito na distribuição de “sobras de ficha”, uma vez que consideram 

essa prática do serviço um benefício à população assistida, e assim o fazem, porque 

enfrentam com liberdade as situações novas que se apresentam para a produção do 
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cuidado. Mas para a maioria dos trabalhadores de apoio (secretárias) e principalmente os 

profissionais de saúde, a resistência à distribuição de “sobras de ficha” representa causa 

de transtornos frequentes no trabalho, por preferirem adotar uma atitude de 

aprisionamento, e acrescentaria aqui, de acomodação gerado pelo sistema burocrático da 

prática assistencial especializada. 

Através das falas dos participantes percebemos por diversas vezes neste estudo, 

que o trabalhador de saúde se utiliza de sua função enquanto servidor público para o 

favorecimento pessoal em prol da facilitação do acesso do usuário à atenção especializada. 

Esse comportamento levanta a questão do papel do servidor público dentro da organização 

pública de saúde.  

O artigo 37 de nossa Constituição diz que, “ a administração pública direta e 

indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (...)” (BRASIL., 2016d)  

Tais princípios são norteadores da atividade administrativa (CRETELLA JUNIOR 

(2005, p.222) e especificamente, os princípios da impessoalidade e moralidade se aplicam 

às situações de favorecimento pessoal. O princípio da impessoalidade (Princípio da 

finalidade) é norteado pela ausência de subjetividade, posto que, a administração deve ser 

dirigida com finalidade pública, aos cidadãos em geral, sem favoritismos, discriminações 

benéficas e detrimentosas. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada de 

forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. No princípio da 

moralidade, a Administração não deve ter apenas uma atuação legal, mas também moral, 

pautada na ética, honestidade, lealdade, boa-fé. No entanto, a moralidade a ser obedecida 

é a administrativa e não a moralidade comum que trata da distinção entre o bem e o mal.  

O princípio da impessoalidade está amparado também constitucionalmente no art. 

5º, inicial onde consta que “todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de 

qualquer natureza”. Portanto, os servidores públicos nas instituições públicas devem se 
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portar de forma impessoal, dispensando a mesma forma de tratamento a todos os usuários 

que buscam os serviços de saúde. Por esse princípio, pessoas em iguais situações devem 

ser tratada de forma igual, e mediante as falas dos participantes, o servidor público não 

poderia beneficiar alguém só porque esse é seu amigo, seu parente, pastor, vizinho ou 

colega de trabalho. Da mesma forma que não poderá prejudicá-lo se este for seu inimigo. 

O princípio da impessoalidade encontra sua base na objetividade, neutralidade e 

imparcialidade, de modo a administração pública não pode atuar de modo diferente do 

que estabelecido no ordenamento jurídico (GAVIÃO-FILHO, 2013). 

Para CARVALHO-FILHO (2015) o princípio da moralidade impõe que o 

administrador público mantenha uma conduta ética e deve não somente averiguar os 

critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o 

que é honesto do que é desonesto. 

Em acordo com o princípio da moralidade, algumas falas foram interessantes, pois 

a “ sobra de fichas”, trata-se de um arranjo “legalizado” pela instituição e considerada na 

visão de alguns participantes um ato humano, satisfatório e algo normal, mesmo que isto 

vá contra a organização imposta pela RAS, e seja motivo de vários transtornos para a 

organização e o processo de trabalho na instituição. De forma contrária, outros 

participantes consideram que o acesso direto do usuário via assistência especializada 

através de “jeitinho”, “cantadas”, “tráfico interno de favores”, é injusto, cruel, e porque 

não dizer, imoral e antiético. 

Portanto, o restante da sociedade pode fazer o que bem entender, desde que não 

seja ilegal (ainda que seja imoral), mas os servidores públicos têm uma segunda limitação 

em suas ações: além de adotarem condutas legais (permitidas pela lei), estas devem ser 

também morais, ou seja, precisam estar de acordo com o que é esperado de uma pessoa 

que é paga para servir o interesse da sociedade. 

Para MEIRELLES (2004), estes princípios se constituem mutuamente e não se 

excluem no conjunto de interpretação do ordenamento jurídico. Possuem função 
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programática, fornece diretrizes situadas no ápice do sistema a serem seguidas por todos 

aplicadores do direito.  

O autor considera também que a cada ato administrativo poderá haver incidência 

de um ou mais princípios, pois que se apresentam emaranhados, dificultando 

sobremaneira a análise do interpretação e adequação às determinações legais. Desse 

modo, o autor considera, tênue a linha divisória entre o princípio da impessoalidade e da 

moralidade. 

No entanto, ao pensarmos a incorporação da diretriz do acolhimento para a 

organização dos serviços de saúde devemos ter em conta a obediência aos princípios da 

atenção usuário-centrada, que determina o atendimento a todas as pessoas que procuram 

os serviços de saúde, garantindo acessibilidade universal independentemente do nível de 

atenção o qual busca sua necessidade em saúde. Além disso, faz-se necessária a 

reorganização do processo de trabalho médico-centrado para multiprofissional, e a 

qualificação da relação trabalhador-usuário deve se efetivar através de parâmetros 

humanitários, de solidariedade e cidadania (FRANCO et al., 1999) 

 

 

5.2.1.2 A Gestão e o Processo de Trabalho no Ambulatório 

 

 

 Os resultados apresentados referem-se ao modo de gestão e ao processo de 

trabalho no ambulatório do HCAC. E os seguintes aspectos encontram-se relacionados: o 

modelo burocrático de gestão e suas disfunções, a oferta reduzida de recursos humanos 

em saúde e outras situações organizacionais como causa de conflitos, e a parceria público-

privada. 
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 Para MENDES-GONÇALVES (1992) existe uma consubstancialidade e 

circularidade entre processo de trabalho e necessidade de saúde, e ao serem transformados 

em finalidade guiarão todo o processo de trabalho, o modo de organização, a distribuição 

e o consumo de serviços. Os resultados das ações para satisfazer as necessidades de saúde 

devem ser reconhecidos através de uma percepção consensual entre usuários, 

trabalhadores, gestores e outros atores sociais.   

PEDUZZI (2000) salienta a importância do trabalhador em saúde na dinâmica 

intrínseca do processo de trabalho. A partir dessa dinâmica, os trabalhadores podem 

reproduzir as necessidades de saúde e os modos como o serviço irá se organizar para 

atendê-las, criando novos espaços de mudanças para adequar as necessidades que se 

apresentam e as correspondentes intervenções e modos de trabalho, na perspectiva da 

integralidade e da intersubjetividade da saúde.  

A humanização no SUS compreende mudanças nos modelos de atenção e gestão 

que tenham como foco as necessidades dos usuários, a produção e o processo de trabalho 

em saúde, com a valorização dos trabalhadores e as relações sociais no trabalho (BRASIL, 

2010g). Dessa forma, compreende-se que a persistência do modelo burocrático 

hegemônico nos serviços de saúde especializados representa um desafio à humanização 

da assistência em saúde. 

O conceito de burocracia se relaciona a uma forma de organização humana que se 

baseia na racionalidade para adequar os meios aos fins (objetivos) pretendidos, e o que se 

busca através de um sistema burocrático é a máxima eficiência possível no alcance da 

finalidade desejada CHIAVENATTO (2002). 

No presente estudo verificou-se a forte influência do modelo burocrático de gestão 

que envolve todo o processo de trabalho e a produção do cuidado no ambulatório de 

especialidades. A burocracia neste serviço especializado é pautada pela hierarquia, divisão 

e organização do trabalho com base em rotinas, normas, protocolos, procedimentos 

especializados, e na impessoalidade das relações (CHIAVENATTO, 2002). 
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Segundo CHIAVENATO (2002) situações não previstas no processo de trabalho 

fazem com que o serviço se organize informalmente, e a partir disso, os trabalhadores 

passam a adotar comportamentos que representam disfunções do modelo burocrático 

como: dificuldades com clientes; a internalização de normas; excesso de formalismo e 

papelório; resistência a mudanças e superconformidade; despersonalização do 

relacionamento; categorização do relacionamento; e exibição de sinais de autoridade. Para 

CHIAVENATO (2002), estas disfunções só acontecem porque a burocracia está 

engessada e fecha-se ao cliente (que é o seu próprio objetivo) e portanto, isso acaba por 

impedir a mudança, a criatividade e a inovação no serviço. 

Para o autor, as dificuldades com os clientes acabam por levar os trabalhadores a 

frequentes situações de dilemas e conflitos organizacionais. Onde o conflito representa 

um choque de interesses antagônicos, e o dilema representa uma situação frente a dois 

interesses inconciliáveis entre si: o atendimento de um impede o atendimento de outro. 

Para os estruturalistas, os conflitos são elementos geradores das mudanças e do 

desenvolvimento da organização (CHIAVENATO, 2002). 

Em relação aos conflitos e dificuldades, verificamos que para a gestão do 

ambulatório, o conflito entre usuários e trabalhadores ocorre pela deficiência na oferta de 

recursos humanos em relação a quantidade ideal de trabalhadores necessários para o 

atendimento no ambulatório do HCAC. Quer seja na função de gerência, seja no apoio e 

na assistência em saúde, o número reduzido de trabalhadores acaba por desencadear aos 

sobrecarga de trabalho, jornada extenuante, e acúmulo de funções como forma de atender 

a grande quantidade de usuários que se apresentam todos os dias para o atendimento.  

(...) fico coordenando as secretárias, chamando os pacientes 

para entrarem para os ambulatórios, fazendo pré-consulta de 

alguns médicos (...) além de secretárias eu tenho as pessoas 

de apoio, tenho arquivistas e tenho agendadores (...) eu tenho 

uma demanda de profissionais, médicos, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, mais de 120 profissionais. (...) Mas a XXXX, 

ela não dá só apoio aqui pra mim, ela dá apoio lá no SADT 

também, ela dá apoio pra superintendente, quando chega caso 

lá de conflito ela é chamada lá pra ir resolver. (G1) 
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A minha rotina de trabalho é muito corrida, doutora, porque, 

além da gente ser responsável pelas secretárias, a gente acaba 

exercendo mil e uma funções por falta de apoio de pessoal pra 

gente trabalhar. Então é muito corrido. A gente chega 07 

horas, tem horário pra chegar, mas não temos horário pra 

sair, nem temos horário de almoço. (G2) 

Eu tenho acho que mais de 60 funcionários no ambulatório 

(...) Deixa muito a desejar, eu tenho falta, não dá conta. (G1) 

(...)falta profissional que sobrecarrega muito né, que você vê 

que a secretária lá trabalha com três médicos ao mesmo 

tempo. (O1) 

É difícil, porque eles (os usuários) querem a informação toda 

de uma vez, e ali, o público, o fluxo é muito grande. E eles 

querem tudo de uma vez só, e eu tento conversar e atender (...) 

(S1) 

Tem médico, às vezes, que até no horário de meio dia atende, 

então nesse horário você tem que estar ali auxiliando. Chamar 

os pacientes, colocar na ordem, ver as prioridades. Quando 

faz pré-consulta a gente já tem que levar pra organizar no 

consultório médico. Organizar o consultório pro médico 

chegar e já estar tudo na ordem. (S4) 

 

No que concerne ao acúmulo de funções, somente um trabalhador da recepção tem 

a responsabilidade exclusiva sobre a busca dos prontuários médicos, e à autorização de 

liberação das consultas por sobra de fichas, o que torna o seu trabalho desgastante. 

Não tem quem fique. (...) Porque a XXXXX não fica, as chefes 

nenhuma quer ficar, porque nenhuma aguenta o que ele 

(XXXXX) aguenta lá no balcão. (S6) 

Porque nós (as secretárias) aqui não podemos fazer isso, nós 

não temos autoridade pra botar uma pessoa pra consultar, 

sem uma autorização do XXXX, e se ele não autoriza, a gente 

não pode fazer. (...) (S9) 

 

Na função de gerência atuam três profissionais. Esses trabalhadores têm a 

responsabilidade de coordenar todo o atendimento do ambulatório, ser o contato direto 

entre o gestor da instituição e o ambulatório, e lidar com a presença de trabalhadores com 

vários vínculos profissionais: os efetivos, os terceirizados, os estagiários, e os 

trabalhadores em cargo de confiança. 
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O gerente tem sob sua responsabilidade o desempenho de uma ou mais pessoas de 

uma organização, visando obter resultados por meio de sua organização e das pessoas que 

nela trabalham. Para o exercício dessa função, é necessário planejar, organizar, dirigir e 

controlar os múltiplos recursos de modo à realização de objetivos específicos 

(SCHERMERHORN Jr, 2007). 

A função gerencial não sugere apenas que o gerente possua conhecimentos 

administrativos e técnicos, mas que tenha a competência de lidar com pessoas, conhecer 

suas necessidades, valores e motivá-las para a realização da tarefa organizacional 

(SENLLE, 2000).  

Outras situações que se apresentam como causa de conflitos frequentes entre 

trabalhadores e usuários acabam por interferir na gestão e nos processos de trabalho estão 

relacionadas ao horário de chegada dos usuários, o atendimento por ordem de prioridade, 

os protocolos do serviço, as particularidades em algumas especialidades (neurologia, 

geriatria), e o atraso ou falta dos profissionais. 

(...) E por mais que você diga pra ele (o usuário) que a 

consulta é uma hora, ele quer chegar as onze lá. Porque ele 

acha que, se ele chegar as onze horas ele vai ser atendido 

primeiro que todo mundo. E a gente sabe que não é assim, 

porque confirma, tem prioridade, tem tudo, e nem todos 

entendem né!. (...) Não é que eles sejam maltratados, eles 

chegam e eles querem, vamos dizer, ser o primeiro, querem 

prioridade. (O1) 

 A nossa prioridade é: crianças, idosos, portadores de 

necessidades especiais e depois os demais. Então, tem 

paciente que, porque ele foi o primeiro a chegar, ele quer ser 

o primeiro a ser atendido. (G1) 

Um dos grandes problemas que todo neuro enfrenta é a 

questão das prioridades, porque é muito complicado. Sabe por 

quê?  Imagine só a senhora pegar 20 autistas, a prioridade é 

igual pra marcar. Chega os idosos e dizem: ei, eu tenho 

prioridade. Mas o senhor aguarda, que os outros também são 

prioridades. - ah mas eu quero ter prioridade! (S7) 

(...) Os principais problemas de trabalhar com pacientes 

geriátricos, é a demora da consulta, dura de meia hora até 

uma hora, dependendo do paciente, e dá até mais, quando o 

paciente vem com uma série de co-morbidades, e a gente tem 

atender o paciente e a família. (M2) 
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Agora, com os médicos, às vezes a gente tem alguns 

problemas. (...) e, também, a maior reclamação do paciente 

com o médico é em atraso também. De médicos que chegam 

atrasados. (...) Assim, aonde eu tenho menos problema são os 

terceirizados, os terceirizados quase não dão problema. Mas 

os funcionários, mesmo, a maioria dos problemas são com os 

funcionários de nível médio. (G1) 

Por exemplo, tem regra pros pacientes fazerem uma 

ressonância. O paciente não pode ir direto pra uma 

ressonância... (...) Pela experiência que ele (o médico) tem, ele 

já sabe o que é e ele só quer comprovar através de exames. Só 

que o protocolo não é esse. Aí não tem como a gente mudar o 

protocolo. E ele continua fazendo.(...) Aí quando ele faz isso, 

a gente manda o paciente pro pronto-socorro, porque pra 

fazer do jeito que ele quer, só na emergência. (G1) 

 

Outras dificuldades apontadas pelos participantes para a não efetividade do 

trabalho em saúde estão relacionadas às limitações funcionais de idosos e/ou analfabetos, 

que utilizam o serviço especializado gerando atrasos e improdutividade do atendimento. 

Aqui a gente tem um problema seríssimo, eu atendo inúmeros 

idosos que vão sem acompanhante. (...) Primeiro, não sabem 

ler, e eles trazem o papel do encaminhamento ou o papel do 

ambulatório achando que é exame. Não tem ninguém pra 

ajudar o pobre do idoso. Não tem filho, não tem nada. E ele 

não sabe ler, quer dizer, é improdutivo, ele já demorou dois 

ou três meses pra retornar e ainda não trouxe o exame que eu 

pedi há dois, três meses atrás. E volta lá pra fila de novo, o 

sistema só marca pra depois de 30 dias, então volta de novo. 

(M3) 

Como é um ambulatório cirúrgico os pacientes já vêm com a 

intenção de operar. (...) Então, eu sempre coloco que é 

importante vir um acompanhante, principalmente quando eles 

vêm fazer aquela ficha para ir pra Central de Agendamento 

de Cirurgia (...) eu nunca emito a ficha do CAC sem um 

acompanhante presente. (...) (M8) 

Então você que tem que ler pra ele quem é o médico dele, como 

é que ele vai fazer pra entrar, ele vai esperar pelo nome do 

médico dele, qual o nome do médico dele. (G2) 

 

 Na concepção dos médicos, os usuários frequentemente se apresentam na rotina 

do atendimento em busca de relatórios, laudos, trocas de receitas, ou algum fator social. 

Essa imposição (disfunção) burocrática, expressa o excesso de formalismo gerado pela 
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burocracia em outros órgãos da administração pública. Esta situação foi muito criticada 

pelos participantes médicos pois desencadeia várias situações de conflito entre o usuário 

e o profissional, interferem no atendimento das necessidades do usuário, perturbam o 

andamento do serviço e impossibilitam o acolhimento e a humanização da assistência. 

Muito paciente social, até aqui no HC...(...) Mais da metade 

dos pacientes, eles vêm em busca de amparo, para um 

benefício social. E você, muitas vezes vê que ele não tem, 

vamos dizer assim, nada sério, assim grave, que fosse o caso. 

Mas é um direito dele de pedir, um papel, um documento. Você 

acaba dando o papel pra ele (...) Se o INSS der o benefício, 

então aí acabou. (...)É mês a mês retornando, porque o INSS 

pede uma validade, de 30 a 45 dias. Aí ele tá sempre voltando, 

sempre voltando. Aí quando se cria isso aí, acabou. Ele quer 

furar fila, ele quer uma relação pessoal com você. Encontra 

você na rua: -  "Dr. meu laudo venceu, eu quero um laudo seu. 

Onde eu acho o senhor?" Aí pra você dizer para o paciente 

que você não vai dar mais o laudo, que isso não justifica! Aí 

vai pela justiça e a justiça joga pra cima do médico: "Não, o 

doutor tem que dar o laudo, etc., é o que tá na lei”, “ O doutor 

tem que fazer uma perícia". Não, não sou eu não! E aí, você 

fica no meio, todo mundo joga pra cima de você. O INSS joga, 

a justiça joga. E você fica exposto... (M7) 

Eu saio pra chamar um paciente e já tem uma pessoa na porta. 

Eu quero isso, eu quero um laudo pra fralda, eu quero um 

laudo pra cadeira de rodas, eu quero um laudo pra inúmeras 

coisas. Outro grande problema, é que a grande maioria do 

paciente idoso (...) eu tenho que usar remédio controlado. E a 

gente sabe que a receita controlada vale, dura, um mês. E o 

médico da rede pública não quer dar receita controlada. (M3) 

 

 Outro fator bastante referido neste estudo pelos usuários e trabalhadores do serviço 

se dá em torno da atividade das secretárias do ambulatório, às dificuldades que surgem 

em relação e este grupo específico de trabalhadores, principalmente no que se refere à 

rotatividade e a falta de qualificação profissional deste grupo de trabalhadores. 

Com as secretárias a gente tem um pouco de dificuldade, 

porque essas pessoas são já de idade. A maioria das 

secretárias são funcionárias antigas que já têm idade, 

algumas têm dificuldade já, algumas têm problemas de saúde. 

(...) de vez em quando, tão de licença médica. (G1) 

Aí ela (a secretária) já sabe a maneira como ele trabalha (o 

médico), né, aí quando dá um dia lá, ela não veio... aí eu ponho 

outra. Aí a outra vai no ritmo dela, que ela trabalha com o 
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outro médico, e tem muitos que não aceitam. (...) Aí então, 

como muda, sempre tem esse conflito. (G1) 

Eu entro cedo no ambulatório, procuro a minha secretária, 

que cada dia é uma. O SAME cada dia nomeia uma, nem 

sempre é a mesma, normalmente é a XXXX, mas vira e mexe 

estão mudando (...) Na verdade, eu acho que a maioria das 

pessoas que está como secretária no ambulatório, a maioria é 

de pessoas com desvio de função, ou então, elas não querem 

mais trabalhar na função, por exemplo, eu tenho várias que 

eram da cozinha que ficaram doente, e agora, eu vou enfiar 

onde? Enfia no SAME, enfia no ambulatório.(...) (P5) 

Ela (a secretária) não confere os prontuários. Quantas vezes 

eu vou lá e "fulano", "beltrano", mas aí você vai conferir e não 

é a pessoa. Não é a pessoa. O nome está errado. (...)  Você tem 

que interromper o atendimento, ir  atrás dos formulários de 

retorno, formulário disso, formulário daquilo (...) Tem 

funcionária que não vê não vê isso antes do atendimento. 

Perturba a relação ali no ambulatório, o fluxograma dos 

pacientes. (M7) 

 

A pouca oferta de médicos especialistas para o atendimento da população que 

necessita dos serviços, principalmente em algumas especialidades, é um dos fatores que 

mais ocasiona a demanda reprimida na opinião dos participantes. Além disso, a grande 

maioria precisa atuar em outras unidades a fim de atender as demandas de saúde em outros 

pontos da RAS. Este fator representa uma das maiores dificuldades para a gestão do 

serviço, visto que, a falta de médicos no serviço especializado de referência acaba por 

causar muitas situações de conflito relacionadas ao acesso, à equidade e à resolubilidade 

na assistência em saúde. 

Porque eu acho que existe umas especialidades no estado do 

Acre, que é mais fácil conversar com o papa do que achar, por 

exemplo, mastologia. Existe, o número de pacientes com 

cancer de mama , no Brasil é altíssimo e existe essa burocracia 

pra ter uma consulta com mastologista. Proctologia, existe 

uma grande deficiência; pra neurocirurgia, o INAO está aqui 

mas é uma deficiência. Lamentavelmente, de urologistas tem 

quatro mas ainda são poucos, e é uma das especialidades do 

estado que eu acho que tinha de ser mais oferecidas porque a 

demanda é muito grande. (S7) 

 

Por exemplo, ambulatório de mão e ombro só existe um 

profissional, nós temos uma fila enorme, enorme mesmo e 

temos reclamações constantes sobre esses dois profissionais. 

Nós não temos aqui no estado, só temos o Dr. XXXX e o Dr. 
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XXXX. E é uma demanda enorme que a gente tá tentando 

resolver. (G2) 

É como eu falei, impossível três urologistas darem conta de 

tudo. (...) Falta de especialista e cada vez aumenta mais essa 

sobrecarga, quando eu cheguei aqui era somente o HC, depois 

o hospital do idoso, o UNACOM e vai vir o INTO,  e o INTO 

precisa de urologista, tá lá, se você for olhar no site do 

ministério da saúde, está lá: o hospital de traumato-ortopedia 

consta no quadro urologista. Agora tem PS, hospital da 

criança, maternidade... (M3) 

 

Segundo informações obtidas no site do CFM (2016), atualmente encontram-se 

inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre 928 médicos ativos para 

uma população estimada em 2016 de 816.687 mil habitantes (1,1/1000 hab.), sendo que a 

capital Rio Branco concentra a maior parte destes profissionais, com 665 médicos (IBGE, 

2015). No HCAC 115 médicos encontram-se atuando em especialidades da área clínica e 

cirúrgica, fora os médicos residentes. O estudo Demografia Médica no Brasil, 2015 

(SCHEFFER et al, 2015), demonstra que a razão nacional de médicos no Brasil é de 

2,11/1000 hab, e fica próximo dos EUA (2,5), Canadá (2,4) e Japão (2,2). Com a abertura 

de mais escolas médicas, a meta anunciada pelo Governo Brasileiro, segundo o estudo, é 

de 2,6 médicos/1000hab.  

Conforme a pesquisa, apesar dos números absolutos, permanece o cenário de 

desigualdades na distribuição, fixação e acesso aos profissionais médicos, de forma mais 

acentuada nas regiões Norte e Nordeste que apresentam uma razão de médicos/habitantes 

menor do que a média nacional (1,09 e 1,3, respectivamente nas capitais), com pior 

situação nos interiores dessas regiões onde a proporção de médicos por mil habitantes é, 

na sequência, de 0,42 e 0,46. Portanto, os dados apresentados explicam, pelo menos em 

parte, a problemática da menor oferta de profissionais médicos na atenção especializada 

no estado do Acre. 

Segundo ASSUNÇÃO e JACKSON-FILHO (2011), uma visão mais ampla do 

problema sobre a falta de recursos humanos em saúde é apresentada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que em 2006 informou que 57 países necessitariam de mais de 

4 milhões de trabalhadores para cobrir as carências nas organizações de saúde. No entanto, 
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outros países apresentam taxas de desemprego, subempregos ou multiemprego dos 

trabalhadores de saúde, com desequilíbrios regionais e disparidades na distribuição desses 

profissionais. Esse quadro poderia inclusive comprometer os objetivos do milênio 

adotados por diversos países no sentido de atender às necessidades dos habitantes mais 

pobres do planeta. 

Torna-se importante ressaltar que o bem-estar, a saúde e a segurança dos 

trabalhadores de saúde devem ser premissas à qualidade dos serviços prestados aos 

usuários, de modo que o respeito a essas premissas possa contribuir para facilitar a atração 

e fixação dos trabalhadores de saúde para os diversos países. Diante desse cenário, 

surgiram várias iniciativas em todo o mundo com o objetivo de elaborar políticas e 

intervenções para o desenvolvimento dos recursos humanos, e o Ministério da Saúde do 

Brasil, nesse sentido, elaborou o programa “gente que faz saúde” em torno do qual várias 

ações vem se articulando em melhorar as condições de trabalho dos recursos humanos em 

saúde (ASSUNÇÃO e JACKSON-FILHO, 2011). 

A parceria público-privada no HCAC parece ter sido a solução encontrada para 

tentar diminuir as deficiências do serviço especializado, melhorar as desigualdades de 

acesso e a qualidade da assistência ao usuário. Entretanto, as falas dos profissionais 

apontam aspectos pró e contra esta prática organizacional. 

A crise econômica que se instalou na saúde pública já acontece há algum tempo, 

e mesmo com os avanços do SUS, as organizações públicas de saúde, em particular os 

hospitais públicos, vêm enfrentando profundas crises. A partir disso formou-se a ideia, 

desde a década de 90, da adoção de contratos de gestão e modelos gerenciais para as 

organizações hospitalares públicas, onde o Estado passou a ser o instrumento de 

introdução, na administração pública, de uma forma de gerenciar denominada gerencial, 

em contraposição (ou em complementação) à atual forma burocrática. A administração 

gerencial teria como finalidade buscar imprimir maior eficiência (entendida como o 

aumento de qualidade e a diminuição de custos) às ações governamentais (LIMA, 1996). 
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Para RIVERA (1995), o contrato de gestão é o instrumento adequado para as 

organizações públicas de saúde, e se baseia numa negociação de recursos em função de 

metas e objetivos terminais, com autonomia financeira e administrativa e um contexto de 

negociação ampla de compromissos e de formas de controle.  

Desde então, a relação entre arranjos organizacionais, envolvendo aspectos 

gerenciais, financeiros e estruturais, e como estes influenciam o funcionamento e 

desempenho das instituições de saúde, tem sido amplamente discutida. Surgiu uma 

diversidade de arranjos organizacionais, especialmente em termos financeiros e 

gerenciais, e isso se tornou maior entre as instituições hospitalares (MACHADO et al., 

2015).  

A iniciativa privada vem expandindo suas atividades e, além de prestadores de 

serviços de saúde e gestores de planos de saúde, passaram a atuar também na gestão de 

unidades públicas – por meio de Organizações Sociais ou com a terceirização de serviços 

profissionais (MACHADO et al., 2015) 

Dentre os participantes que são a favor da parceria público-privada, o trabalho 

terceirizado representa a satisfação profissional e a possibilidade de resolubilidade que é 

oferecida através de programas específicos, mesmo com algumas limitações. 

No grupo, no projeto de saúde auditiva nós temos uma equipe: 

três fonoaudiólogas, uma assistente social, uma secretária, 

uma moça responsável pela administração, e um otorrino. E a 

gente tem duas reuniões semanais pra discutir os casos. (...) 

Nós reduzimos um pouco a demanda, atendíamos 40 agora 

passou pra vinte, então reduzimos pela metade, mas são 

questões financeiras, e como é um trabalho terceirizado, a 

gente dá conta de atender todo mundo, tem muito aparelho 

auditivo à disposição do usuário. (...) A protetização está 

sendo bem mais rápida do que nós imaginávamos que seria. 

Então a gente está bem satisfeita mesmo. (…) (P1) 

(...) São mais ou menos esses acordos que fazem também, 

como por exemplo, com o INTO, eles vêm e eles trazem do 

médico ao enfermeiro, só não trazem nutricionista mas o resto 

eles trazem tudo. Eles vêm e fazem os mutirões, por exemplo,  

de artrodese de quadril, e aí em três dias eles fazem vinte a 30 

cirurgias. Só não sei como ficam esses pacientes a longo 

prazo. (P5) 
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Os que são contra, justificam que os serviços terceirizados acabam por oferecer 

mão de obra sem qualificação para a instituição em diversos setores. Para os profissionais 

da área médica com regime de trabalho estatutário, a parceria público-privada, via 

empresas terceirizadas e/ou OSs, além de outras questões administrativas, acabam por 

limitar a atuação destes profissionais dificultando a resolubilidade no serviço. 

Tem pessoas da cozinha hoje, que entram hoje na fundação 

por essa firma terceirizada, é jogado pra dentro da cozinha, 

jogado pra enfermagem, jogado pra limpeza, sem ter 

qualificação nenhuma, em lugar nenhum. (P5) 

Eu faço a parte clínica por 4 horas, porque existe uma 

empresa que vem de porto velho e faz a parte cirúrgica. E 

todos os pacientes cirúrgicos que eu recebo aqui no 

ambulatório eu encaminho para esta equipe de neurocirurgia. 

Parece se um negócio assim meio confuso, um neurocirurgião 

encaminhar para outro neurocirurgião, mas, em função da 

metodologia administrativa eu não posso operar mais às 

segundas-feiras como eu operava antes. Me foram tiradas 

essas horas de cirurgia das segundas-feiras em função da 

redução da carga horária de 40h para 30h, então não me foi 

mais permitido, as 10h que eu tinha a mais para as cirurgias, 

que eram às segundas-feiras à tarde. (M1) 

Como a gente quer trabalhar esbarra em outras questões 

administrativas, como XXXX falou, ele queria operar mas não 

deixaram. Eu também, eu quero operar! (...) 

Obrigatoriamente tive que pegar mais dez horas para poder 

operar. (M3) 

 

 De forma negativa, o fornecimento de recursos humanos através das OSs e 

empresas terceirizadas, acaba por levar à dependência desses serviços, com prejuízos aà 

organização e aos processos de trabalho no ambulatório em caso de demissão desses 

trabalhadores. 

(...) E teve essa demissão, que aí prejudicou, e disseram que 

não foi prejudicado o atendimento. Foi, porque ficou um dia 

sem atender, que foi na sexta-feira, que eles deixaram pra 

mandar todo mundo embora numa quinta-feira à tarde, ne. Aí, 

na sexta-feira, o sistema não funcionou porque todo mundo 

que marcava consulta, era da empresa, e foram todos 

mandados embora, e aí depois de quatro a cinco dias, 

readmitiram, mas nem foi todo mundo, foram escolhidas as 

pessoas pra voltarem. (O1) 
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LIMA (1996), em seu trabalho, apontou algumas reflexões para questionamento 

ao se pensar em utilizar o contrato de gestão como um elemento na conformação de 

modelos gerenciais para as organizações hospitalares públicas, quais os prós e contras da 

parceria público-privada. 

Com base nas reflexões levantadas pela autora, a partir das falas dos participantes 

podemos observar que os gestores pensaram nesse modelo de gestão como forma de 

qualificação dos serviços, mas não prepararam a instituição para receber o trabalho em 

conjunto das OSs e empresas terceirizadas, com os demais serviços de natureza 

exclusivamente pública. Alguns participantes reclamaram da falta de qualificação e 

preparo trabalhadores veiculados às OSs e terceirizadas em alguns setores do ambulatório; 

a parceria público-privada, mesmo com bons resultados acabou por acentuar as diferenças 

entre algumas especialidades médicas, no sentido de favorecer a resolubilidade e a 

valorização profissional para algumas áreas específicas; o trabalhador em saúde,  por não 

estar envolvido no processo de gestão, não tem como avaliar as atividades dessas 

organizações, se estão cumprindo realmente o que se propõem de forma efetiva e eficaz.  

A preocupação com a participação social do trabalhador deve ser valorizada e 

estimulada de forma quotidiana no SUS, pois os trabalhadores ainda pouco participam das 

decisões sobre os rumos das unidades em que trabalham, e isso geralmente se explica, 

pela burocracia administrativa imposta através de uma gestão centralizadora e pouco 

participativa (BRASIL, 2010f). 

Os gestores das empresas e demais serviços, focados tão somente na produtividade 

precisam despertar para o fato que os trabalhadores necessitam ser considerados na sua 

integralidade. Que ao contrário de máquinas, os seres humanos são providos de 

subjetividade, elemento fundamental na capacidade de pensar, criar, trabalhar, e serem 

donos de si mesmos (SELLIGMAN-SILVA, 2011). 

Nessa perspectiva, somente uma liderança efetiva do gerente nos serviços de saúde 

poderá contribuir para a reorganização da atenção e o do trabalho em saúde, permitindo 



120 
 

criar um ambiente propício para o atender de forma resolutiva o usuário e para a 

manutenção de um clima mais motivador ao trabalhador (SIMÕES, 2010).  

No entanto, o ambulatório de especialidades do HCAC se comporta como uma 

organização de saúde complexa no sentido de atender a grande demanda que se apresenta, 

por ser a porta de entrada para o único hospital de referência para alta complexidade. Além 

disso, precisa se organizar todos os dias para atender as situações não previstas que 

ocorrem no serviço. Diante desse cenário organizacional, os profissionais em cargo de 

gerência precisam enfrentar várias dificuldades no processo de trabalho que representam 

enormes desafios a qualquer liderança, de modo a manter um serviço organizado, 

motivador resolutivo, acolhedor e humano para o usuário e os trabalhadores. 

Observamos que certas disfunções do modelo burocrático interferem na gestão e 

nos processos de trabalho, e são causa de conflitos frequentes entre os protagonistas. 

Alguns trabalhadores tendem a internalizar as normas do serviço e não permitem se 

adequar a situações que exigem certa flexibilidade de ações; a necessidade frequente dos 

usuários buscarem laudos e relatórios (excesso de papelório) acaba por aumentar a carga 

de trabalho do profissional que considera essa atividade exaustiva e improdutiva; os 

trabalhadores percebem os efeitos da despersonalização causada pelo trabalho à medida 

que sentem que perdem sua identidade pessoal; a falta de vínculos no trabalho, por meio 

da adoção de atividade compartimentalizada, categorizada e com rotatividade frequente, 

estimula a fragmentação do cuidado, a falta de acolhimento e a desumanização na 

assistência especializada. 

Por fim, o atual modelo de gestão do ambulatório do HCAC, em conjunto com 

outros fatores tais como, a oferta reduzida de recursos humanos em saúde e outras 

situações organizacionais do serviço, fazem com que o trabalho em saúde no serviço 

especializado se distancie do que preconiza a PNH (BRASIL, 2010a). Pois o cenário que 

se apresenta não estimula o envolvimento dos protagonistas da assistência (trabalhadores-

usuário-gestores) em promover uma assistência humanizada e acolhedora, e impossibilita 

uma oferta de serviços com qualidade.  
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5.2.2 Ambiência: Humanização e Acolhimento no Ambulatório (HCAC) 

 

 

A ambiência foi identificada como um dos primeiros aspectos referidos pelos 

participantes do estudo, tanto pelos usuários quanto pelos trabalhadores do serviço. 

No cenário no qual os participantes estão inseridos ficou perceptível que a falta de 

condições adequadas de estrutura física e de instalações, a organização do serviço e dos 

processos de trabalho refletem um ambiente físico, profissional e de relações interpessoais 

que não favorecem uma atenção acolhedora, resolutiva e humana do usuário naquele 

serviço de saúde. O compromisso com a qualificação da ambiência foi preconizado pela 

PNH nos serviços de saúde do SUS (BRASIL, 2010g), em prol da melhoria das condições 

de trabalho dos trabalhadores de saúde, e deve ser encarado como uma barreira a ser 

transposta para humanizar o SUS. 

 A ambiência relaciona-se ao ambiente físico, profissional e de relações 

interpessoais que deve estar relacionado a um projeto de saúde voltado para uma atenção 

acolhedora, resolutiva e humana, conforme preconiza a PNH (BRASIL, 2010g). 

 De acordo com DESLANDES (2006), a desumanização se apresenta nas 

situações em que se colocam as pessoas em ambientes “estáticos e estéreis”, e no sentido 

de humanização em saúde deve-se refletir sobre a preocupação com o ambiente e a 

importância de um equilíbrio entre as necessidades funcionais do trabalho médico e o 

bem estar que o ambiente pode gerar ao resgatar uma maior proximidade com o mundo 

e as demandas do paciente, provendo espaços coletivos de socialização e troca, tais como 

jardins, sala de estar e outros ambientes, e inclusive os que promovam privacidade. Para 

a autora, todos esses fatores são contributos para a ambiência como fatores da 

humanização da assistência. 

 As informações obtidas a partir dos relatórios técnicos da Ouvidoria do HCAC 

permitiram uma análise sobre as demandas atendidas por aquele setor no ano de 2015 
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(OLIVEIRA et al., 2016), e demonstraram várias reclamações e denúncias, envolvendo 

usuários e trabalhadores no que se relaciona à ambiência. Tais demandas, estão 

relacionadas às Instalações e Estrutura do HCAC, à Organização dos Serviços, e das 

relações entre os trabalhadores e usuários, principalmente nos setores do ambulatório e 

enfermarias. No ano de 2015, a Ouvidoria do HCAC recebeu 1.217 demandas (forma 

presencial, telefone, e-mail, carta), sendo 34,8% delas relacionadas ao setor do 

ambulatório, 21,6% ao setor das enfermarias, 14% sobre a estrutura física e instalações, 

14% referentes a cirurgias e 15,6% a outros setores do hospital.  

 Dessa forma, o ambulatório figura como um ponto sensível dentro da instituição, 

motivo pelo qual os aspectos sobre o ambiente físico e das relações interpessoais se 

apresentaram de modo significativo também neste estudo. 

   

 

5.2.2.1 Ambiente Físico: Estrutura e Instalações  

 

 

Embora a estrutura e instalações do HCAC possam ter melhorado, conforme 

mencionado por um participante em cargo de gestão, existe o reconhecimento dele e dos 

demais profissionais quanto às deficiências em relação ao inadequado ambiente físico 

para o trabalho. 

Ambiência melhorou muito. Lógico, já tem 10 anos, então tá 

na hora da gente reformar.(...) Nosso ambulatório aqui, o 

paciente ficava, não tinha ar, refrigeração. É lógico que o 

paciente entrava no teu consultório e já chegava chutando, 

o cara passava três horas sentados no calor...(...) Banheiro 

era horrível, né, não tinha água pra beber. Pô, o cara 

logicamente já chegava chutando você, lógico. E o médico 

também, porque o médico atendia no calor... Já sai do calor. 

Melhorou? Hoje eles tão reclamando um pouco, às vezes, do 

frio. Mas melhorou muito, melhorou muito isso. (M9) 
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Inúmeros exemplos permitiram identificar na visão de usuários e trabalhadores 

sobre a questão do ambiente físico tais como: estacionamento insuficiente, calor nas 

salas, falta de segurança, sinalização e sistema de som deficientes, falta de salas para 

atendimento. 

Assim na hora do chamado, aquele microfone deles, tem 

hora que você ouve bem, mas tem horas que não. Então 

passa o médico da gente e a gente não ouviu a pessoa 

chamar qual foi o nome. (U11) 

 (...)A parte do acolhimento vai desde uma simples 

infraestrutura, uma recepção bacana, que tenha sinalização, 

que é uma coisa que me deixa muito chateado "Pô, eu não 

sei onde é que é o lugar, aí você fica andando, aí te informa 

errado e você roda lá, vai pra lá, vai pra cá". (M9)  

No meu caso, o meu carro foi roubado aqui e eu fui lá em cima 

questionar (gerência). Azar o seu que deixou o negócio lá pra 

roubar: - mas eu não tenho um armário pra guardar minhas 

coisas e meu carro foi arrombado aqui, 10h da manhã num 

sábado!.  Eu me senti órfã! (P6) 

(...)Muita reclamação dos médicos sobre o estacionamento. 

(...). Ultimamente a reclamação está sendo muito grande 

pelo calor porque as salas, tem salas que estão muito 

quentes. (G1) 

Eu acho que a questão de estrutura é de todos, eu por 

exemplo nunca tenho sala. Então eu vou lá na direção do 

SAME e pergunto quem é que vai ficar comigo, e cada dia 

eu estou num ambulatório diferente. Normalmente eu atendo 

na sala da psicologia, e como tá sem psicóloga pra fazer 

ambulatório atualmente, eu fico lá na sala atendendo. (P5) 

 

A falta de material, exames e/ou equipamentos no serviço, foi um fator importante 

e que reflete na qualidade da atenção prestada ao usuário, além de favorecer situações de 

risco tanto ao profissional quanto ao usuário do serviço, conforme mencionado pelos 

trabalhadores. 

As fonos, elas sempre reclamam que elas têm que ter uma sala 

especial específica pra fonoaudióloga, uma sala que o som de 

fora não... Né? E a sala delas não têm isso. Tem uma 

fonoaudióloga que várias vezes ela já reclamou em função 

disso aí, que ela tá fazendo um exame dentro da sala e que o 

barulho do corredor impede que ela faça um bom exame. Mas 

assim, a reclamação dela é justa, porque se ela não fizer um 
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exame bom, não der um resultado correto para o paciente, lá 

na frente o paciente vai sair no prejuízo. (G1) 

(...) Teria que fazer   cirurgia, teoricamente agente teria que 

fazer cirurgia mas isso não acontece pela completa 

ineficiência do   estado. (...) Não consigo operar nada aqui, e 

lá no PS só urgência e emergência.  Os casos de cirurgia 

eletiva fazem uns quatro anos que não consigo operar pela 

falta completa de material. (P7) 

E o que eu acho assim de pior na oftalmologia, é a falta de 

material básico,  não tem um colírio anestésico, não tem uma 

pomada pra fazer um curativo, não tem agulha de insulina pra 

remoção de corpo estranho, coisa básica do dia a dia, faz falta 

no atendimento. (M6) 

 

 Os participantes mencionaram também a ocorrência de exames errados ou 

necessidade de repetir exames de alto custo, e que acabam por gerar transtornos durante o 

processo de trabalho. 

Os exames quando chegam, você vai olhar "Gente, não é 

compatível essa idade aqui, não é compatível com o paciente". 

Aí você vai conferir e não é, não é do paciente. (...) Aí você 

manda o paciente voltar no RX e o pessoal lá simplesmente 

manda pra cá, diz que é o médico. (M7) 

E o caso mais difícil aí, é assim, e comigo já aconteceu de eu 

vir trazer exame com data de vencimento, já fazendo 

aniversário, eu vim trazer o exame vencido por quê? Porque 

o posto demorou pra chamar, ligar pra gente poder vir 

apresentar o exame. Aí a doutora precisou passar outra 

tomografia pra mim..(U6) 

 

O prontuário médico foi o aspecto mais apontado pelos trabalhadores. Como já 

visto, cabe somente a um trabalhador de apoio em função de supervisão a responsabilidade 

sobre a busca e liberação de prontuários médicos no ambulatório, e as secretárias, por 

ordem da gerência do serviço, não têm a autorização para esta função. 

Portanto, essas peculiaridades administrativas, juntamente com as deficiências 

estruturais e de recursos humanos do setor de arquivo do HCAC, acabam gerando 

inúmeras outras situações conflituosas no processo de trabalho para os usuários e 

trabalhadores. 
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Os profissionais médicos são os que mais reclamaram das situações enfrentadas 

no atendimento em relação ao prontuário, tais como: prontuários em branco, prontuários 

incompletos, prontuários em duplicidade, ausência de prontuário unificado. 

Porque os arquivos, eles são muito cheios, e não tem mais 

condição de você colocar e achar o prontuário que está 

perdido naquele meio.  Não é um espaço que você pode 

procurar. É muito cheio mesmo. E fica caindo tudinho, você 

puxa e escora na perna pra não cair. Porque o arquivo, é o 

maior trabalho que tem dentro do hospital. É muito difícil! 

(S1) 

 (...) Existe uma falha que é incorrigível, pelo menos estes anos 

todos. (...)  O paciente entra, e eu cumprimento, e às vezes, eu 

o conheço já de tantas vezes que eu atendi Mas quando eu 

pego o prontuário, tem uma folha feita às pressas lá no 

computador,  e tá lá o prontuário em branco. (...) Isso eu acho 

que é um problema de deficiência de arquivo, o arquivo é 

confuso, o arquivo é grande, o arquivo, não sei...tem pouco 

pessoal. (M1) 

Tem todo o problema organizacional (...) chega um paciente 

geriátrico que eu avaliei duas vezes, e quando chega, o 

prontuário em branco. Imagine um idoso de 86 anos, com o 

prontuário em branco, que eu já passei exames, ajustei os 

medicamentos (...) Então a gente tem uma sobrecarga, tem 

stress, falta pessoal, falta recursos humanos mesmo, falta de 

muita coisa. (M2) 

Outro problema, além dos prontuários em branco é uma coisa 

ridícula, agora falando como cirurgião, outra coisa que 

existe, e que é uma falha desde que eu cheguei aqui que eu 

nunca entendi, porque é o único hospital que eu já trabalhei, 

que existe esse problema que o desmembramento, entre o 

prontuário de internação, cirurgia e ambulatório. (...) (M3) 

Muitos pacientes com o prontuário em branco, e tem 

lá...doutor, eu já vim aqui umas 3 a 4 vezes, eu já fiz muitas 

coisas, eu já operei, já fiz de tudo, e chega um prontuário em 

branco, e eu faço aquela anotação. Chega um tempo depois, 3 

a 4 meses depois, aquele paciente retorna, com aquele 

prontuário grande, cheio, mas aquela minha última anotação, 

não estava lá. Então na verdade por mais que o médico receba 

um prontuário grande, com diversas, centenas de consultas 

ali, ele pode estar cometendo um erro, porque não é confiável. 

(...) (M4) 

 

O participante em função de gerência mencionou os aspectos relacionados ao 

prontuário na visão de gestor e as medidas para a solução do problema na instituição. 
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Como médico, assim, assistencial, acho que um dos problemas 

que eu enfrento são os mesmo que todo mundo enfrenta, eu 

concordo também que a questão do prontuário único dificulta 

muito, principalmente na qualidade da assistência (...) Então, 

realmente, a questão do prontuário único sempre foi uma 

necessidade que já sentida em gestões anteriores, que a gente 

não conseguiu resolver. (...), a gente foi tentar resolver o 

prontuário e o problema, é que mais da metade das nossas 

secretárias eram analfabetas. Acho que boa parte do que 

chega de prontuário errado é porque elas não sabem ler. (M9) 

 

A melhoria das condições de trabalho foi um dos eixos discursivos do Programa 

de Humanização da Assistência Hospitalar elaborado em 2000, e a humanização no 

contexto hospitalar surgiu como a capacidade de oferecer atendimento de qualidade, 

articulando os avanços tecnológicos e o bom relacionamento (BRASIL, 2001a). 

Qualquer projeto de humanização da assistência e em prol de melhor relação não 

somente médico-usuário (conforme nossa percepção), mas trabalhador de saúde-usuário, 

deve estar vinculado de uma forma geral às mudanças gerenciais e organizacionais e de 

estrutura física dos serviços de saúde, de modo que esta relação de vínculo possa articular 

avanços tecnológicos e acolhimento, melhores condições de trabalho e dos processos 

comunicacionais (CAPRARA e RODRIGUES, 2004; CAPRARA e FRANCO, 1999).  

Na percepção dos participantes identificamos que pouco avanço houve, no sentido 

de a instituição oferecer melhores condições de trabalho, e isso se distancia do 

preconizado na PNH, visto que esta considera o compromisso com a ambiência 

melhorando as condições de trabalho e atendimento (BRASIL, 2010a; 2010g). 

O trabalhador sem as devidas condições de trabalho no serviço especializado não 

consegue atender com resolubilidade, pois a oferta de serviços é incapaz de suprir de 

forma adequada a demanda que se apresenta, resultando em um vicioso ciclo de demanda 

reprimida. Tais fatores acabam influenciando na autonomia dos profissionais, 

principalmente dos médicos, de várias formas. 

Autonomia é um termo derivado do grego "auto" (próprio) e "nomos" (lei, regra, 

norma) e significa autogoverno, autodeterminação da pessoa de tomar decisões que afetem 
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sua vida, sua saúde, sua integridade físico-psíquica, suas relações sociais. É a capacidade 

de o ser humano decidir o que é "bom", ou o que é seu "bem-estar" (PESSINI e 

BARCHIFONTAINE, 1997) 

Para PESSINI e BARCHIFONTAINE (1997), a pessoa autônoma é aquela que 

tem liberdade de pensamento, é livre de coações internas ou externas para escolher entre 

as alternativas que lhe são apresentadas. Além da liberdade de opção, o ato autônomo 

também pressupõe haver liberdade de ação, requer que a pessoa seja capaz de agir 

conforme as escolhas feitas e as decisões tomadas. Portanto, quando não existe liberdade 

de pensamento e possibilidade de escolhas, ou, ainda, quando não exista liberdade de agir 

conforme a alternativa ou opção desejada, a ação/decisão não pode ser julgada autônoma. 

No campo da área médica, essa autonomia pode ser compreendida de formas 

diferentes (SCHAIBER, 1993,1995), como aquela autonomia cujos médicos e outros 

profissionais prezam em sua liberdade no processo de trabalho, e balizada historicamente 

pelo exercício da medicina liberal, onde a figura do médico era autoridade exclusiva sobre 

a saúde e o adoecer, tanto do ponto de vista científico quanto moral.  

Para SCHAIBER (1993,1995) o desenvolvimento da medicina liberal no sentido 

de uma medicina tecnológica promoveu transformações no trabalho que culminaram com 

constrangimentos à liberdade do trabalho médico, com redução e supressão da autonomia 

médica resultou em uma tensão interna permanente do trabalho médico, enquanto prática 

técnica e social. Esta tensão é explicada pelo modo imaginário no qual os leigos veem a 

medicina enquanto prática segura por sua feição de tecnologia científica que incorpora e, 

por outro lado, os médicos, mesmo sabendo das incertezas e riscos que envolvem o ato 

médico, também terminam por assumir sua ação (do mesmo modo que os leigos). Com 

base nessa premissa, é que os médicos têm a crença em sua própria capacidade de decidir, 

de sua plena autonomia técnica.  

Portanto, a prática médica envolve juízo subjetivo e complexas decisões de caráter 

pessoal, e a sociedade exige da medicina sempre uma ação, uma solução ou resposta para 

demandas que lhe são feitas, mesmo quando não haja base científica para tal (FREIDSON, 
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1970 apud SCHAIBER, 1995). Podemos acrescentar, mesmo que não haja condições de 

trabalho para atender essas demandas.  

 

 

5.2.2.2 Relações Interpessoais e o Acolhimento: atitudes e reações dos 

protagonistas 

 

 

Para LACAZ e SATO (2014), o trabalho em saúde remete à ideia da humanização 

do cuidado, e deve, portanto, resultar na melhoria das condições de trabalho de quem 

cuida. Nesse sentido, de acordo com os autores, o trabalhador de saúde deveria ser o 

protagonista na luta contra a nocividade que ocorre no processo de trabalho, pois isso, 

estabelece uma interface importante na concretização dos serviços com qualidade. Como 

protagonistas da assistência, os trabalhadores deveriam ter o “controle” no que diz respeito 

à autonomia e poder sobre os processos de trabalho, no que concerne à sua saúde, 

segurança e suas relações com a organização do trabalho.  

Para os autores, no dia a dia do trabalho de forma “tática e austuciosa,” criam-se 

espaços de micronegociações coletivos e as escolhas organizacionais são feitas com base 

nas reflexões sobre o trabalho. Dessa forma torna-se importante reconhecer a existência 

dessas micronegociações quando se discute o trabalho no setor de serviços (saúde, 

transporte, educação), e disso decorrem duas condições: a primeira se relaciona aos 

imprevistos e à necessidade de o trabalhador se adaptar a técnicas e procedimentos 

padronizados a cada nova circunstância (pessoas questionam, e têm necessidades e valores 

diferentes); e a segunda, a interação construída com a clientela também desempenha um 

papel importante na forma como se dará o processo de trabalho, justamente por suscitar 

sentimentos e levar a constantes embates com valores e limites individuais (LACAZ e 

SATO, 2014). 
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AYRES (2014) define a atenção em saúde como o compromisso das tecnociências 

da saúde com seus meios e fins, e com a realização de valores “contrafaticamente” 

relacionados à felicidade humana e validados democraticamente como um bem comum.  

Segundo o autor, a humanização da atenção, no sentido democrático radical de bem 

comum, “não se cuida de indivíduos sem cuidar de populações, e não há verdadeira saúde 

pública que não passe por um atento cuidado de cada um dos seus sujeitos”.  Enfatizo aqui 

o cuidado com os trabalhadores. 

SATO (1993) discute que nas organizações de saúde o trabalhador em relação ao 

processo de trabalho acaba assumindo uma face objetiva, que é o poder e familiaridade do 

trabalhador com o seu trabalho; e uma face subjetiva, que é o limite que cada trabalhador 

suporta em relação às exigências do seu trabalho. Essa face subjetiva - do que cada 

trabalhador suporta cotidianamente em virtude de modo como o processo de trabalho está 

organizado – apresentou-se neste estudo, refletida nas relações interpessoais que compõe 

a ambiência, em seus aspectos positivos e negativos.  

Além dessa face subjetiva do trabalhador sobre o seu trabalho (SATO, 1993) 

podemos acrescentar que a falta de cuidado, conforme levantado por AYRES (2014,) 

favorece atitudes e reações consideradas positivas e negativas no ambiente e nas relações 

de trabalho, que se aproximam ou se distanciam do que se considera uma atenção 

humanizada em saúde. 

A alteridade, empatia e altruísmo foram os aspectos positivos mais observados nas 

falas dos participantes em relação ao atendimento no ambulatório. Neste sentido 

encontramos apoio nas palavras de BENEVIDES e PASSOS (2005), onde “humanizar as 

práticas de atenção e gestão no SUS remonta ao sentido de humanizar que se distancia do 

ideal de homem benevolente e superior”. 

 

Porque o XXXX lá na frente (recepção), ele é as portas pra 

quem precisa de consulta. Quando ele não tá lá na frente, que 

é a administração que está lá, até mesmo a gente como 

funcionária, a gente vai pedir uma consulta e sempre leva um 

não. (S4) 
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Eu acredito que nós profissionais de saúde, eu falo, eu 

acredito que por todos, nós temos de ter a decência de 

procurar respeitar, respeitar as pessoas e respeitar o que elas 

estão sentindo naquele momento. As pessoas chegam pra mim, 

me criticam, me xingam e não sei mais o que... e eu fico 

calado. (S9) 

Aí a gente fica, que nem uma bolinha, vai lá e vem cá, vai lá 

e vem cá, sem saber pra onde vai. Eles não informam. Mas 

tem um rapaz que sempre vem atender o pessoal que 

pergunta: - o que a senhora tá querendo, ou o senhor...qual 

é o seu problema? a gente informa e ele: - não, não é aqui 

não; e ele pega a gente pela mão e ele leva lá a gente onde 

é que é.  (...) Então se todos fossem daquele jeito, era uma 

beleza! (U11) 

 

Mesmo com todas as dificuldades que se apresentam no ambulatório, alguns 

trabalhadores estão satisfeitos com seu trabalho e que gostam do que fazem. 

Mas daí eu digo mais ou menos tudo o que ele (o paciente) tem 

de fazer, pra que esse caso seja solucionado né. Eu gosto de 

conversar com o público, eu gosto de atender no balcão, 

melhor que ir pro arquivo. (S1) 

 Eu gosto muito do atendimento sabe! É uma coisa que eu 

adoro é a relação pessoal, converso muito e pelo fato de eu 

atender poucos e ter bastante tempo, eu tenho tempo de 

conversar. (...) Graças a Deus, eu, sempre me dei bem com os 

pacientes, nunca houve, nenhum problema, reclamação, 

porque realmente é uma coisa que eu gosto de fazer. (P1) 

Todas as vezes que a gente consegue encaixar um paciente, 

que consegue dar certo a consulta de um paciente, eu me sinto 

realizado, eu me sinto. Porque a gente está fazendo parte da 

história de alguém. Eu acho que todo mundo, secretária, 

médico, faz parte da história de alguma pessoa em algum 

momento da vida. (S7) 

Acontece coisa do tipo assim, tem de fazer a cirurgia mas o 

grampo não chega, coisa do sistema mesmo, como a cirurgia 

demorar muito pra acontecer, e de eu ter paciente pronto mas 

não tinha material de cirurgia,  então assim, uma situação de 

intercorrência normal para uma circulação de umas 15 mil 

pessoas. Então é óbvio que a gente não consegue agradar a 

todos.  Mas no geral, é um trabalho muito bonito e muito 

eficaz, um trabalho que funciona realmente. (P6) 
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Da mesma forma, os usuários do sistema, apesar de todas as dificuldades 

encontradas no percurso da assistência especializada, demonstraram satisfação pelo 

atendimento recebido. 

Tem de esperar, mas tem que entender também que é muita 

gente! E a gente tem que ter paciência também, porque 

demora mesmo. Mas quando chega a vez do atendimento pelo 

funcionário, pelo menos pra mim, eu sempre fui muito bem 

atendido. (...) Não é ruim (o atendimento), é bom. Mas chega 

o dia do médico atender, penso assim comigo, não é ruim. Mas 

o problema é a demora né?  O problema é chegar no médico. 

(U5) 

Eu passei um ano e meio esperando essa consulta da 

nutricionista, sei que saiu, e apesar da demora, eu fui muito 

bem atendido no dia da consulta. (U2) 

Eu não tenho o que dizer não, onde eu entro eu sou bem 

atendida, os médicos, as médicas, são muito maravilhosos, 

atende a gente com delicadeza, e principalmente os idosos. Se 

não fosse o problema do exame, de pedir e ele ser entregue 

com 2, 4, 6, 9 meses ou 1 ano, pra mim não tinha falta,né! Pelo 

menos aqui na fundação, que onde eu venho mais. (U11) 

 

Para os usuários, dentre os aspectos negativos das relações interpessoais que se 

estabelecem no ambiente de trabalho, identificamos que a maior parte dos problemas se 

dá entre usuário e equipe de apoio do ambulatório, no que se refere ao mal atendimento e 

à forma grosseira com que são recebidos. 

Tem umas secretárias que elas são estressadas né..de agente 

falar as coisas e elas vem com um pouco de ignorância com a 

gente. E às vezes elas precisam ouvir também, porque ás 

vezes, a gente também tá estressada, se estressa também e é 

preciso responder alguma coisa pra elas. Mas passou delas 

pra chegar no médico, pra mim, é maravilhoso. (U11) 

Esperei uma sobra de ficha, consegui e o menino não foi 

atendido...e agente vai lá na frente , pede informação e não 

sabem atender. Aí a  moça (a secretária da recepção)  foi lá e 

disse pra gente: - por  que vocês não procuram informação 

com a secretária do médico? - Mas se vocês estão lá na frente 

é pra vocês darem a informação. Se a gente não pode entrar 

lá, porque o vigia não deixa, então é vocês que tem que dar a 

informação. (U9) 

Às vezes, acontece das meninas (secretárias) gritarem, e eles 

(pacientes) se exaltam também (G1) 
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As situações geradoras de conflitos entre os trabalhadores-usuários-gestores se dão 

inegavelmente em virtude das condições de trabalho e da forma como está organizado o 

serviço, associadas à falta de diálogo e vínculo entre os profissionais.  

Só faltava o risco cirúrgico pra internar ele pra operar, e ela 

(a médica) disse, eu lamento muito, eu não vou atender. E foi 

a mesma medica que se recusou a atender o paciente que o 

XXXX foi lá falar com ela, e ela ainda disse assim pra ele: eu 

não vou pro céu mesmo! (...) É desumano. (S6) 

A chefia da radiologia é complicada. A gente depende do 

acerto do exame pra fazer um diagnóstico, fazer o tratamento. 

Então uma série de coisas que vocês têm que mandar 

direitinho, olha "Doutor, por favor, dê uma olhada de novo no 

exame e tal", dependendo do médico que está lá dentro o 

médico leva para o lado pessoal. Já fui afrontado 

pessoalmente por um radiologista lá. Quer dizer, você tenta 

conversar não consegue, você manda um bilhetinho e o 

radiologista se ofende, entendeu? (M7) 

E é assim, e isso é o meu embate, às vezes o médico quer que 

eu em um mês, que eu prepare o paciente,  mas aí você está 

num grupo e ele fala que eu estou segurando,  que estou 

boicotando,  porque ele quer oito cirurgias por semana. Então 

esse critério pra mim, é conflituoso.  A cabeça do ser humano 

não consegue, aí pelo SUS é em um ano e meio, dois 

anos...(P6) 

 

Operando mesmo, são três, mas estão todos com a mesma 

dificuldade, inclusive nós combinamos pra acabar com esse 

negócio de estar quebrando galho. (...) Omissão completa do 

estado, então os pacientes na minha especialidade, hoje aqui 

quem precisar está em maus lençóis.  Não por falta de 

profissionais, não por falta de vontade do profissional, mas 

porque parece que o estado faz de tudo pra remar contra. (P7) 

Mas isso que chefia não quis. (...) É, a gente com tudo isso 

acaba criando muito vínculo, por isso ela tirou. Nem com o 

médico e nem com o paciente, ela não quer.  Ai a gente vive 

trocando. (S1) 

Ela não tem diálogo. Se ela (a chefia) quer chamar a atenção 

de alguém, ela não chega e chama. Ela simplesmente abre a 

boca e fala tudo, onde tiver. (S6) 

 

Outras atitudes observadas estão relacionadas ao assédio moral de forma pontual 

para com o pessoal de poio do ambulatório.  

Se a gente deixar os prontuários na gaveta, se a gente precisa 

sair cedo, ela vai e tira foto. (...)  Quando eu cheguei de 

manhã, ela (a chefia) foi lá na sala pegou os prontuários lá da 
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gaveta, colocou  em cima do balcão e tirou foto. E me disse: - 

eu vou mostrar isso pra XXXXXX (superintendente). - Ah, 

pode mostrar, falei assim pra ela. (S3) 

Tem, porque principalmente quem é: - se você não fizer isso, 

oh, você é da firma; oh, você vai ficar ou então vou te devolver. 

Eu já fiz a reclamação de uma funcionária, que, elas 

chamaram a funcionaria lá, e disseram: - olha, infelizmente se 

você não melhorar nós vamos ter que mandar te demitir.  Ao 

invés de tentar entender o problema do funcionário, o porquê 

que ele tava daquele jeito. (O1) 

 

Ao se avaliarem todos os aspectos inseridos no contexto das falas dos 

participantes, ao se pensar em humanização dos serviços de saúde, o entendimento sobre 

humanização segundo a PNH (BRASIL, 2010a; 2010f) preconiza a valorização dos 

diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde (usuários, trabalhadores 

e gestores). A partir da PNH, a valorização dos protagonistas se dá com base no respeito 

à autonomia dos sujeitos, na corresponsabilidade entre eles, no estabelecimento de 

vínculos solidários, na construção de redes de cooperação e na participação coletiva no 

processo de gestão.  

Os resultados apresentados estão longe de se adequar ao recomendado pela PNH, 

e isto há muito é considerado pela própria política que reconhece a desvalorização dos 

trabalhadores, o baixo investimento em educação permanente em saúde desses 

trabalhadores, a pouca participação na gestão dos serviços e a fragilidade de vínculos entre 

os protagonistas. 

E em acordo com a PNH (BRASIL, 2010f), realmente muitos trabalhadores não 

possuem o preparo adequado para lidar com a dimensão subjetiva que uma prática 

humanizada de saúde supõe, mesmo porque se repete todo um modelo de gestão 

centralizado e vertical, desapropriando o trabalhador de seu próprio processo de trabalho  

Sabemos que mudanças são necessárias na instituição, e nesse sentido estas estão 

primeiramente relacionadas ao modelo de gestão e também à responsabilização do 

trabalhador com o seu trabalho e com o usuário.  
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Em relação à política de recursos humanos (BRASIL, 2002a; 2002b), é consenso 

entre trabalhadores e gestores do SUS que a formação, o desempenho e a gestão de 

recursos humanos afetam profundamente a qualidade dos serviços prestados e a satisfação 

do usuário. E, os problemas que mais se destacam nesse aspecto em nosso estudo se dão 

por conta da necessidade de trabalhadores com melhor nível de educação e qualificação 

profissional. Motivo de várias reclamações dos profissionais de saúde, principalmente no 

caso das secretárias. 

Ressalta-se que quando se trata de políticas públicas em saúde, o que se almeja 

não é somente recursos humanos com excelente qualificação que a instituição necessita, 

mas de sujeitos que aliem a essas características o compromisso com a defesa da vida 

como componente obrigatório da responsabilidade exigida para qualquer profissional de 

saúde (BRASIL, 2004). 

Para CAMPOS (1997), a atuação autônoma dos profissionais acaba por vez 

esbarrando em entraves pessoais, como a alienação, o descompromisso com a cura e a 

promoção da saúde pelo trabalhador. Além disso, existem ainda, segundo o autor, os 

entraves na organização pública, como a burocratização, as disputas de poder, e a 

acomodação inercial dos trabalhadores acaba por levar à diminuição da capacidade dos 

serviços de saúde em contribuir para a qualidade do serviço. E, portanto, o desafio se 

estabelece em combinar liberdade e controle, trabalho autônomo com atribuição de 

responsabilidades. 

FRANCO (2013), discute que, para o cuidado em saúde, é fundamental que os 

trabalhadores promovam bons encontros entre si, com o usuário e, sobretudo, com a 

gestão. E no sentido gestão de saúde, segundo o autor, o estado-regulador em seu ato de 

governar os serviços assistenciais tem atuado no campo de trabalho no sentido de produzir 

nos trabalhadores “paixões-tristes”. Como bem visto, os aspectos positivos das relações 

interpessoais são superados em muito pelos aspectos negativos.  

Nesse sentido, o estado-regulador, segundo o autor, não produz as condições de 

trabalho, segurança, conforto e perspectivas de futuro, operando na sua relação com os 
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trabalhadores a produção de tristeza, pois a gestão do trabalho em saúde não considera o 

cuidado com o cuidador. Este movimento restringe o controle dos protagonistas do 

trabalho em saúde. 

Os trabalhadores, no âmbito da gestão do trabalho, são considerados insumos para 

os serviços de saúde, enquanto ele na verdade é o maior protagonista da produção do 

cuidado. É a forma como ele dá significado ao seu lugar de trabalho, ao cuidado, e às 

relações produtivas no campo da saúde é que vão definir em muito sua forma de agir 

(FRANCO, 2013). 

Para FRANCO (2013), é necessário integrar o trabalhador aos processos de 

formulação da política de gestão do trabalho, de modo a ativar a potência desses 

trabalhadores para produzir bons encontros, permitindo agir no mundo do cuidado, e os 

que com ele se relacionam, uma produção ilimitada de subjetividades, que será revertida 

para o próprio usuário. E a educação permanente em saúde tem sido uma ferramenta 

especial para este fim. 

Em relação ao usuário, a insatisfação quanto ao serviço está focada mais no 

aspecto da demora do atendimento e da realização de exames. E o aspecto de maior 

satisfação do usuário foi sem dúvida a importância da escuta e da atenção que lhe é 

dispensada pelo trabalhador e o interesse deste em resolver o problema do usuário.  

A insatisfação quanto ao tempo de espera por um serviço é rotineira nos serviços 

de saúde, como foi relatado por ANDRADE e FERREIRA (2006); FRANCO e CAMPOS, 

(1998). Em pesquisa realizada em um ambulatório de pediatria do SUS, os autores 

perceberam que a demora para receber atendimento foi o principal problema apontado 

pelos usuários. KLOETZEL et al. (1998) referiram que a espera prolongada foi o principal 

motivo de insatisfação entre os usuários. 

Para MOIMAZ et al. (2010), a escuta do usuário e o bom desempenho do 

profissional propiciam o vínculo do binômio usuário-serviço de saúde. Esse vínculo 

otimiza o processo da assistência, permitindo que os profissionais conheçam seus 

pacientes e as prioridades de cada um, facilitando-lhes o acesso. No estudo realizado pelos 
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autores, sobre satisfação do usuário, os trabalhadores de saúde referiram como 

preocupação com a humanização do atendimento uma forma de organização que leve em 

conta a escuta de suas necessidades como usuário. 

A PNH (BRASIL, 2004) considera que a escuta do usuário não se limita apenas a 

uma recepção cordial e educada do usuário, extrapola esse conceito, e inclui aqui a escuta 

“qualificada” do usuário. Aspectos como vínculo, resolutividade e desempenho 

profissional estão relacionados com o acolhimento. Um atendimento humanizado, além 

de proporcionar segurança ao usuário, fortalece e estreita a relação trabalhador-usuário, e 

contribui para a melhoria da saúde do usuário. 

 ESPERIDIÃO e TRAD (2005) discutem que na maioria das pesquisas sobre 

satisfação dos serviços de saúde os usuários apresentam altas taxas de satisfação. Segundo 

os autores, este fenômeno conhecido como efeito de ‘elevação” das taxas de satisfação se 

apresenta, mesmo quando as expectativas sobre os serviços são negativas. Isso pode 

explicar porque mesmo diante de todos os problemas enfrentados pelo usuário no acesso, 

na demora da realização de serviços, no mau atendimento em alguns casos, da falta de 

estrutura etc., estes ainda se mostrem satisfeitos com o serviço oferecido. 

De um modo geral, neste estudo, consideramos que a falta de controle dos 

trabalhadores sobre as condições e a organização de trabalho podem resultar não somente 

em diversos problemas de saúde conforme discutido por LACAZ e SATO (2014), mas em 

outras condições e, por que não, consequências aos trabalhadores no serviço especializado 

do presente estudo: violência ao trabalhador no ambiente do trabalho; a despersonalização 

do trabalhador e a exposição do trabalhador a situações de risco para o exercício 

profissional. 

O trabalho como fator de adoecimento foi mencionado por trabalhadores da saúde, 

da gestão e ouvidoria, levando a um desgaste físico e emocional pelos problemas no 

ambiente de trabalho. 

No início a gente lutava pra resolver os problemas, porque a 

gente ficava com pena do pobre. Diziam, ah o senhor pode 

encaixar dois! Só que devido à sobrecarga, eu não posso fazer 
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mais isso, porque eu também tenho que ver a minha saúde, eu 

tenho hipertensão arterial, tenho história familiar 

importantíssima de coronariopatia. Então eu não posso 

chegar também e dizer que vou atender todo mundo, num dia 

é 28, 29, não! Eu fui contratado pra fazer dois ambulatórios 

de 20 pacientes , então é 20 pacientes. E ainda tem o retorno 

cirúrgico. (M3) 

Porque, na realidade, acaba criando um transtorno, porque 

chega um momento que a secretária não aguenta e ela vai 

procurar o médico. E o médico dá o atestado. Aí quando isso 

acontece, não existe outra pra substituir. Já vai sobrecarregar 

a que ficou...(G2) 

Eu sou um profissional muito metódico, minhas cirurgias eu 

não aceito que não fiquem o mais próximo da perfeição, e 

assim a gente vai se desgastando  e eu travo muito embate 

mesmo, só que eu estava me prejudicando muito por isso. 

Então eu cheguei a me perguntar: - será que isso vale a pena 

pra mim? Estava me prejudicando do ponto de vista 

psicológico, profissional...eu tenho DTM, eu estava me 

acabando de DTM por causa desses problemas. (P7) 

 

A violência física e verbal para com os trabalhadores de apoio é frequente, segundo 

as falas dos participantes. 

A gente acaba ocupando as nossas vagas, que são limitadas, 

para que o paciente não fique indo e vindo. E muitas vezes o 

paciente não vê esse nosso lado. Ele acaba... Porque é um 

estresse... Ele acaba descontando tudo aquilo em cima da 

gente. (G2) 

Eu ja sofri, já fui quase arrancada pela janela, e a janela era 

de vidro, eu não me cortei, mas machucou minha mão e minha 

boca, porque eu não podia ajudar naquele momento. Que a 

gente não pode, e a ordem que a gente tem da direção é: você 

não pode ajudar!  Ajudo em palavras, pra conversar, mas pra 

fazer com que seja atendido não pode!. (S1) 

A paciente, ela superalterada, falando coisas com a secretária 

e tudo o mais, e a gente não pode fazer nada! porque se a gente 

chegar a fazer alguma coisa ali, é capaz de a gente apanhar 

também ali na frente. Agora a gente tem que ficar calada ali, 

naquela hora. (U10) 

 

A despersonalização do trabalhador foi apontada por médicos e trabalhadores de 

apoio, e este aspecto foi percebido como negativo por esses participantes. 

Até quando a gente está na rua: - Ei fulana! Olha, essa aí que 

a secretaria do doutor fulano. Como é que a gente faz pra 

conseguir uma sobra pro doutor fulano? No meio da rua... 

rsrs. A gente perde a identidade...(S6) 
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A gente perde a identidade da gente. Muitas vezes da gente 

como pessoa, por exemplo, existe a doutora XXX e existe a 

XXXX É igual a gente. Só que quando as pessoas encontram a 

gente na rua, ele (o usuário)  só vê a FUNDAHCRE, a gente 

é a cara FUNDAHCRE (...) (S7) 

Desde quando eu cheguei aqui eu encontro o paciente no 

shopping, no centro, no supermercado, e dá aquele desânimo 

sabe: - ah, eu tenho que voltar lá doutor! Como é que eu faço!? 

No início eu queria ajudar mas agora eu sou sistemático. O 

sistema diz o que? - o senhor tem que ir lá no posto de saúde, 

dar entrada lá, o colega vai fazer a triagem que deve ser feita 

lá, que é o sistema primário, secundário e terciário. (...) Então 

vá lá no posto pegar o encaminhamento pra marcar (...) 

Porque se todo paciente que eu conheço eu for querer 

encaixar, aí fica impossível. E aí, eu vou estar também ferindo 

o sistema que foi colocado: posto de saúde-fundação. (M3) 

 

No que se refere à despersonalização, uma das características da burocracia, é que 

entre trabalhadores ocupantes de cargos nas organizações deve existir a impessoalidade 

nos relacionamentos, e esse caráter impessoal acaba por enfatizar os cargos, e não as 

pessoas. Esta situação acaba levando à diminuição das relações personalizadas entre os 

membros das organizações, daí a despersonalização gradativa dos trabalhadores 

participantes de um serviço burocrático (CHIAVENATTO, 2002). As falas exemplificam 

essa despersonalização do trabalhador do ambulatório ou “a sua perda da identidade”, pois 

o funcionário acaba sendo reconhecido somente por sua função ou posição dentro da 

organização. 

Outro aspecto muito preocupante foram os relatos dos profissionais quanto às 

situações de trabalho e suas consequências para o exercício profissional e o modo como 

gerenciam os conflitos através de reações de: conformidade e passividade, cansaço, 

derrota e revolta. 

Já cansei de improvisar, fixar osso de face com furadeira de 

parede! Então, vai que a gente perfura o globo ocular do 

paciente, e aí, eu tentei ajudar, e de quem é a culpa? A culpa 

é só minha, quem vai responder sou eu!  Então eu cansei, 

cansei e não faço mais nada, nada alépm do que está no meu 

alcance. (P7) 

Então é assim, você vai se estressando (...) Eu amo o que eu 

faço, então eu quero um produto que valorize o meu nome e a 

minha imagem. Então eu falei: - os incomodados que se 
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retirem, porque assim que eu vi aquela pessoa surtando, eu 

disse: -  minha nossa Senhora, já deu o meu tempo! (P6) 

 (...) Com os usuários eu tenho conflitos diários, e com a 

chefia, como eu cansei, eu não reclamo mais, simplesmente 

escrevo no prontuário:  Paciente não vai ser operado por falta 

de material, encaminho ao TFD. (P7) 

Reclamar pra que? Tem coisas que não adianta, ficar batendo 

boca. (...) Isso é com todo mundo, se você for perguntar 

qualquer médico vai te dizer que não tem ordem, não tem 

prontuário, não tem secretária, não tem sala...(P5) 

 

O modo como se dá a organização e o processo de trabalho, num ambiente 

desfavorável estrutural e profissionalmente inadequado, faz com que os médicos e outros 

profissionais acabem tendo que tomar decisões contra ou a favor do usuário, e como visto 

nos resultados apresentados, realizar exames sem condições adequadas e aceitar os 

resultados desses exames (que podem estar errados); atender ou não sem prontuário 

médico, atender ou não o usuário sem agendamento prévio; se posicionar ou não contra 

as situações de risco profissional, o cirurgião não poder realizar procedimentos ou realizá-

-los sem condições seguras para o usuário. 

Do ponto de vista da prática profissional, as condições inadequadas de trabalho 

expõem o profissional à uma prática médica de risco. Nesse contexto, é importante que as 

gerências e gestores dos serviços de saúde assumam sua parcela de responsabilidade 

quanto ao ato de cuidar, possibilitando aos demais trabalhadores de saúde as condições 

necessárias de trabalho para o cumprimento de boas práticas profissionais, evitando 

situações que possam infligir danos ou impor riscos aos usuários, que possam ser 

caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência (UDELSMAN,2002). 

Portanto, verificamos que condições materiais e não materiais vêm interferindo na 

qualidade da assistência (SCHRAIBER e NEMES, 1996b), expressas na falta de 

condições de trabalho, na própria política e gestão organizacional da instituição e sua 

relação com os trabalhadores e usuários no que diz respeito a normas e protocolos, à 

produtividade, à fragmentação do cuidado e centradas na figura do médico. 
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De acordo com SCHAIBER (1991) essas condições referem-se ao modo como são 

aceitas, introjetadas, pensadas (percebidas e explicadas) e valorizadas na dimensão 

subjetiva do trabalho. Como repercutem e são elaboradas pelos trabalhadores em termos 

de motivações e expectativas individuais, em sua atuação e desenvolvimento profissional, 

e nas representações e ideais coletivos de trabalho.  

Foi dito que a todo momento no processo de trabalho podem surgir situações novas 

e imprevisíveis fora do prescrito na organização do trabalho, e para dar conta dessas 

situações, os trabalhadores são convocados a criar e improvisar ações. Quando essas 

normas são seguidas sem serem questionadas, o trabalho entra em crise, pois as 

“prescrições organizacionais” - protocolos, seguimento de prioridades, dentre outros 

exemplos citados nas falas dos participantes -  não são capazes de responder aos 

imprevistos que venham a ocorrer. Desse modo, o trabalho inclui uma outra dimensão que 

não é observável, que são os fracassos e frustrações por não se poder fazer ou não ter feito 

as coisas como se gostaria, levando por vezes, a decisões difíceis (BRASIL,2010a). 

Para SCHAIBER (1997), todas as tensões encontradas durante o processo de 

trabalho encontram superação durante o ato médico, pois este ato representa um 

aprendizado de saber prático, e não somente em termos científicos, mas relativos às 

tecnologias leves, ao modo de agir diante de situações que se apresentam no trabalho. 

Estes aprendizados podem se tornar muito difíceis à medida que as tensões se radicalizem, 

seja por meio das práticas organizacionais das instituições, seja porque a clientela 

encontra-se excluída das possibilidades de melhores tecnologias, e por outros motivos 

diversos. Sendo assim, e de acordo com a autora, o desempenho dos profissionais de saúde 

sempre irá encontrar situações de conflitos em qualquer direção que vá a escolha de sua 

ação, e o agir efetivo poderá nem sempre corresponder à melhor prática, de tal forma que 

no contexto de julgar e decidir no cotidiano do trabalho em saúde, há sempre de se aliar a 

técnica com a ética. 

Há algum tempo tem-se debatido sobre os efeitos negativos da organização do 

trabalho taylorista/fordista sobre os trabalhadores de saúde, uma vez que leva à 

fragmentação do trabalho com separação entre concepção e execução, além do que, 
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associada ao controle gerencial do processo e à hierarquia rígida, acaba por ocasionar a 

desmotivação e alienação de trabalhadores, bem como desequilíbrios nas cargas de 

trabalho (MATOS e PIRES, 2006). 

No eixo da gestão do trabalho em saúde, com a instituição da PNH no SUS, existe 

a proposta de promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos 

processos de discussão e decisão, dessa forma, pretende-se fortalecer, valorizar e motivar 

os trabalhadores, para o seu desenvolvimento e crescimento profissional. No eixo da 

atenção, o que se busca também com a PNH é uma política incentivadora de ações 

integrais que visem ao compartilhamento dos cuidados, resultando em aumento da 

autonomia e protagonismo dos sujeitos envolvidos. 

A PNH tem buscado a reorganização dos serviços de saúde, tendo como 

pressuposto a produção do cuidado, como um processo de trabalho usuário-centrado e de 

relações acolhedoras, capazes de produzir vínculo através de uma ação produtiva que 

aposta nas tecnologias mais relacionais para a assistência aos usuários (FRANCO e 

MERHY, 2005). Experiências inovadoras de mudanças nos sistemas e serviços de saúde 

têm demonstrado que a ação do trabalho interdisciplinar e a articulação dos profissionais 

na produção do cuidado criam um novo significado do trabalho na saúde, tendo em vista 

uma maior maturação da diretriz acolhimento (ANDRADE et al., 2007). 

A exemplo de outros serviços (CECÍLIO, 2000), há necessidade de se fazer no 

ambulatório do HCAC a “escuta” dos vários atores para se poder redesenhar relações sem 

tensões, solidárias e produtivas. No entanto, como observado pelo autor, em relação à 

gerência há de se equacionar o seu papel junto à equipe do ambulatório, porquanto ela 

representa a figura burocrática e de controle da instituição. 

E, portanto, gerenciar significa estar atento a várias dimensões, onde se deve 

buscar estabelecer mecanismos que possibilitem a participação e a negociação de todos os 

interesses existentes e que viabilizem o estabelecimento de compromissos, propiciando 

dessa forma a acumulação de forças internas e externas necessária à implementação das 

decisões (LIMA, 1996). Acrescentamos à proposição de LIMA (1996) a implementação 
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do acolhimento no sentido de mudanças no modelo de atenção e gestão com foco nas 

necessidades do usuário, mas, sem esquecer de valorizar os trabalhadores e as relações 

sociais no trabalho. 

 

 

 5.3 MICROPOLÍTICA E O ACOLHIMENTO NA ASSISTÊNCIA 

ESPECIALIZADA 

  

 

 No presente estudo identificamos várias situações nas quais o poder aparece 

envolvido nas relações entre trabalhadores-usuários e trabalhadores-gestores. Esse 

exercício de poder se estabeleceu em maior e menor grau, a depender da posição de cada 

sujeito envolvido no processo de trabalho, e se fez presente em todo o percurso do usuário 

na RAS: o poder do trabalhador na atenção básica, o poder da regulação, o poder do 

trabalhador de apoio e dos profissionais do ambulatório, o poder da gestão e do estado, e 

o poder também do usuário. No entanto, elegemos para discussão e reflexão sobre a 

micropolítica do trabalho em saúde e da produção do cuidado no serviço especializado, 

os aspectos relacionados às necessidades e expectativas dos usuários e trabalhadores com 

o serviço, e como estas se relacionam e influenciam no acolhimento do ambulatório do 

HCAC.  

 No campo da micropolítica do trabalho em saúde e produção de cuidados, quando 

um usuário busca o serviço de saúde, ao mesmo tempo que ele busca o consumo de ações 

em saúde - o produto do trabalho em saúde -, a singularidade do produto varia de acordo 

com a singularidade da relação, neste caso, médico-paciente (trabalhador-usuário), o que 

configura uma relação “interseçora” (de interseção, de afetamento mútuo), como dito por 

FEUERWERKER (2014).  
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 Para a autora, quando um trabalhador de saúde encontra-se com o usuário no 

sentido de produzir atos de cuidados, no caso do trabalhador, este entrará como agente 

produtor (com suas ferramentas – conhecimentos e concepções e equipamentos), enquanto 

o usuário (consumidor) entrará como agente consumidor (com suas expectativas, e 

também conhecimentos e concepções). E nesse ato, o usuário não é somente um 

consumidor do ato produtivo, mas um agente ativo, que pode interferir nesse processo de 

produção do cuidado. 

 No sentido de relação “interseçora” consideramos aqui as expectativas e 

necessidades dos usuários e trabalhadores, para exemplificarmos como as diferentes 

situações de poder que se apresentam no ambulatório interferem positiva ou 

negativamente na produção do cuidado e no acolhimento.  

 Como já referido, o usuário dispõe de vários mecanismos de proteção aos seus 

direitos e garantias individuais, no entanto, mesmo assim, as próprias limitações de suas 

condições enquanto sujeito que necessita de cuidados e em decorrência de fatores 

socioeconômicos e culturais não permitem o exercício pleno de sua autonomia. No 

entanto, conforme FEUERWERKER (2014), isso não impede o usuário de atuar como 

agente consumidor com suas expectativas e concepções, e desse modo ele poderá, mesmo 

com suas limitações, interferir no processo de produção do cuidado, e aqui acrescentamos, 

no acolhimento do usuário. 

Na recepção muitas vezes a gente é bem atendido por alguns, 

mas tem uns que eles não sabem nem dar informação, quando 

as pessoas chegam pra perguntar, eles só fazem virar as 

costas, não dão confiança pra pessoa. (...) E também o médico, 

(...) eu acho que o médico ele tem que explicar pro paciente 

né, tudo bem direitinho, e a médica mal olha pra tua cara, e 

já vai lá dizendo, não você não tem nada, vai embora! e aí não 

explica nada pra gente. Então isso eu acho que deveria 

melhorar. (U8) 

Eu acho que deveria ter uma pessoa ali, duas pessoas ali 

perto pra que quem fosse no balcão pedir ajuda, informação, 

estar lá pra informar, né. Ter sempre uma pessoa ali pra 

informar, estar com o crachá pra saber onde pedir 

informação. Pra gente não estar todo tempo correndo lá, e 

elas ficam chateadas com a gente, e a gente fica chateada 
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com elas, ao ponto de discutir com elas, porque tem horas 

que a gente se aborrece. Teria que ter uma pessoa pra 

informar ali, ali no meio, em pé. Sabe onde foi que eu 

vi...acho que foi no banco, também tem assim..(U4) 

Podiam colocar gente que pudesse dar bastante atenção, né. 

Soubesse explicar as coisas, pra se mais eficiente quando a 

gente pedisse informação, informasse direito.  (U9) 

Então as pessoas deviam ser capacitadas pra atender as 

pessoas.  Porque quando a gente chega aqui, a gente chega 

muitas vezes triste, cabisbaixo, e a gente precisa de uma 

pessoa que saiba, falar com a gente. E não, ser ignorante e 

não saber explicar as coisas, porque a gente se sente perdida. 

(U8) 

Acho que podia melhorar pra gente que já está com o exame 

na mão, resolver o problema do agendamento demorar tanto 

tempo pra gente poder retornar e mostrar exames pro médico 

que pediu. (...) Pra resolver poderia por mais médicos pra 

atender a gente mais rápido. Porque levar dois a três meses 

pra nos atender, demora muito. (U5) 

 

 Fica claro na fala dos usuários que, uma vez que este chega ao serviço de saúde 

o detentor de poder é o trabalhador, que detém a informação e o saber, seja médico, seja 

trabalhador de apoio. Curiosamente o usuário do estudo não se queixou da falta de 

tecnologia de ponta para o atendimento, pelo contrário, sua queixa se deu justamente pela 

falta do uso da tecnologia leve que envolve somente o aspecto relacional da produção do 

cuidado.  

 MERHY (2013a) advoga em sua obra sobre a necessidade de se enfrentar o tema 

do acolhimento nos serviços públicos de toda a rede, através da mudança do modelo de 

atenção corporativo centrado para um usuário centrado. 

 Foi a partir das observações sobre o uso de tecnologias na prática de saúde de 

MENDES-GONÇALVES (1994), que MERHY (2013b) caracterizou o trabalho em saúde 

como trabalho vivo e trabalho morto. O trabalho vivo seria o trabalho em si, e o trabalho 

morto seriam os instrumentos e a organização do trabalho utilizados para a produção do 

cuidado. A partir dessas características, o trabalho em saúde, que se baseia em encontros 
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entre os usuários e trabalhadores, é centrado no trabalho vivo em ato, que consome o 

trabalho morto visando à produção do cuidado. 

 Para o autor, nestes encontros o trabalhador de saúde pode utilizar as seguintes 

ferramentas tecnológicas: as tecnologias duras, dos exames, equipamentos e intervenções; 

as tecnologias leves-duras, que envolvem o conhecimento médico e a estrutura necessária 

para o ato médico com a leveza e permeabilidade exigida pelo usuário; e as tecnologias 

leves, cujo território envolve a ética profissional, dando-se ênfase ao trabalho vivo, 

permitindo ao usuário atuar, interagir e se expressar enquanto indivíduo (MERHY, 

2013b).  

 MERHY (2013c) considera que este trabalho vivo em ato é nuclearmente 

instituinte, e, portanto, micropolítico. Dessa forma, o autor considera que a dinâmica 

micropolítica do trabalho em saúde permite a construção de dispositivos de mudanças que 

busquem no usuário dos serviços de saúde o mais profundo significado. Pois nesse 

caminho de construção os trabalhadores e usuários se produzem mutuamente, como 

máquinas produtoras de subjetividades, de sentir, de representar e de vivenciar 

necessidades, como forma de buscar o tempo perdido de modelos de atenção à saúde. 

(MERHY, 2013c).  

 MERHY (2013a) considera também que há sempre uma tendência ao 

deslocamento da utilização de tecnologias duras e leves/duras, pois o ato de saúde é 

sempre voltado à produtividade sem levar em consideração os resultados desses atos. Na 

percepção do autor, ao se mediocrizar a tecnologia relacional, se encarecem as ações de 

saúde, tanto por incorporar serviços caros sem necessidade, quanto por um sistema pouco 

resolutivo. A função do trabalho vivo enquanto tecnologia leve é acolher, responsabilizar, 

resolver e autonomizar.  

 Como percebido nas falas dos participantes, os resultados dos atos em saúde se 

revertem na grande parte dos casos em insatisfação ao usuário e trabalhador do serviço de 

saúde, e essa insatisfação traduz necessidades e expectativas a estes protagonistas. 
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 Essas necessidades e expectativas, no contexto dos trabalhadores, se traduzem na 

verdade por reivindicações, pois os trabalhadores sofrem as consequências das situações 

que não podem ser controladas por eles no ambiente de trabalho. Sua atuação enquanto 

produtor de saúde encontra-se limitada por vários pontos de controle e poder que atuam 

como linhas de força, por vezes antagônicas no sentido de restringir a atuação do 

trabalhador, que não consegue atuar na produção de saúde de forma adequada, seja pelo 

uso inadequado das tecnologias relacionais, seja pela falta de tecnologias leves-duras e 

duras. 

 Muitas dessas reivindicações se apresentam como reflexo da falta de 

responsabilização do trabalhador e da redução da autonomia deste, nos seguintes aspectos: 

fortalecimento do SUS, reestruturação da APS, resolubilidade no próprio serviço, trabalho 

em equipe, respeito e valorização do trabalhador pela instituição, respeito e compreensão 

do usuário pelas limitações impostas ao trabalhador, eficiência do sistema de 

agendamento,  incentivo à educação continuada e capacitação do trabalhador, importância 

da satisfação do usuário e reconhecimento de seus direitos, adoção de medicina defensiva, 

gestão e direitos trabalhistas. 

 Para os trabalhadores faz-se necessário um SUS fortalecido, e para isso precisa-

-se do envolvimento e responsabilidade de todos os que trabalham no sistema público de 

saúde. Os participantes demonstram a importância da reestruturação da APS e definição 

do seu papel como porta de entrada na RAS, para a assistência especializada. 

Eu sempre vou pregar isso até o fim da vida, que nós que 

dependemos do sistema público de saúde hoje, o SUS, nós 

devemos levantar a bandeira de um sistema forte, e 

lamentavelmente, não é um tão forte, e a gente entende, assim, 

de alguma forma, o descontentamento de muitos profissionais: 

"ah, esse paciente aqui eu não vou atender, porque isso, 

porque aquilo..." Então, ocorre esse certo confronto. A minha 

família é de origem pobre, nós dependemos desse sistema, e 

esse sistema só vai ficar forte, e acredito que, como todos, se 

nós fizermos a nossa parte hoje. (S9) 

Ainda tem muita dificuldade pro cidadão chegar ao sistema. 

Embora diz que o SUS é o melhor plano de saúde que existe, 

mas a gente ainda vê que tá muito longe disso né. No papel é 
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muito bonito, você vê as normas, as diretrizes, os protocolos, 

é tudo bonito, mas quando chega na prática, não funciona. 

Você não consegue fazer bem, mesmo porque começa pela 

atenção básica, e a atenção básica nem sempre funciona, é.... 

tratar a prevenção né, e não deixar chegar lá na 

especialidade. Mas não é assim que funciona, parece que faz 

o inverso. (O1) 

Eu acho assim, o serviço de saúde... Eu estou no Brasil faz 20 

anos e desde geralmente eu tenho visto que as coisas vão 

regredindo, vão regredindo...(...) Sou de Cuba. (...) Mas, 

aquela história, o serviço de saúde no mundo inteiro tem um 

fluxograma. Hoje em dia, no Acre, não tem fluxograma. (...) 

Então a gente precisa de vários atendimentos e de consolidar 

a atenção primária da saúde, que tem que ser eficaz. A porta 

de entrada ao serviço de saúde é a atenção primária. Daí o 

médico, com tempo, com agendamento... O médico que está 

nas UPAs também está pressionado, também tem uma 

demanda enorme. Então, nós médicos trabalhamos além de 

nossos ritmos, além de nossas capacidades. (M1) 

 

 Podemos verificar que a resolublidade se encontra fortemente influenciada pelas 

relações de poder, no que se refere ao poder do médico atender ou não ao usuário, no 

poder do trabalhador de apoio, gerência e da ouvidoria em intermediar (barganhar) para 

resolver os problemas que se apresentam. O profissional acaba também por delegar o 

poder ou a responsabilidade para outros setores, no sentido de resolução dos problemas 

do usuário. Em outra situação, uma instância maior do poder, na figura do Ministério 

Público, acaba por intervir na instituição de modo a determinar a resolução mesmo que de 

forma temporária dos problemas causados pela falta de resolubilidade na instituição. 

Os médicos, ah, não é pra mim; aí devolve, aí querem que o 

paciente volte pro posto de novo, pegue outro 

encaminhamento, podendo resolver por aqui. E tem casos que 

a gente consegue resolver por aqui, acolhe o paciente, mas, 

tem outros que não. A consulta fica para ser marcada tudo de 

novo ( S2) 

Só que quando eu, quando cai em minha mão uma situação 

dessa eu peço pro médico reencaminhar: doutor, dá pro 

senhor reencaminhar o paciente pra especialidade que ele 

necessita, pra ele não ter que voltar pro posto. (S6) 

É uma questão de conversar, conversar. Eu converso com a 

doutora primeiro, exponho o problema pra ela, depois eu falo 

com o paciente. Porque às vezes ela está estressada e fala: - 
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não, não vou atender este paciente. (...) Daí levei o caso pra 

chefia, e ela conversou com a médica, que disse para o 

paciente vir amanhã. Mas a chefia falou: - mas o paciente não 

tem o dinheiro do ônibus. Então vou dar um jeitinho e vou 

encaixar, daí ela foi e encaixou o paciente. Então é assim, 

tentar resolver. (S3) 

(...) Aí então o papel dessa ouvidoria, é tipo assim pra 

intermediar uma coisa que não ficou bem solucionada. Mas 

em termos de resolutividade não é muita cosia não. Porque, 

só ouve, ouve, ouve e não resolve nada. (S7) 

 (...) -Ah (disse o médico), essa parte aí você tem que contar 

sua situação para a assistente social pra resolver isso aí. - 

Mas doutor, se o senhor colocar urgente com certeza vai sair 

mais rápido. (...)Mas mesmo assim ele não colocou, se ele 

colocasse iria sair mais ligeiro. (U9) 

Eu atendo o paciente da melhor forma que eu posso. Explico 

para o paciente a situação dele, a gravidade da situação dele, 

mas eu explico também que eu não tenho a menor condição de 

resolver o problema do cidadão. (...)  Então eu vou lhe 

encaminhar pro setor da secretaria de saúde, no TFD, você vê 

lá com eles pra lhe encaminharem pra tratar em outra cidade, 

agora fique em cima, porque a demanda é grande,  e se não 

vai ficando pra lá. (...) E  a única ferramenta que eu tenho nas 

mãos hoje é encaminhar para o TFD, infelizmente. (P7) 

Quando eles resolvem ir pro Ministério Público, sempre existe 

aquele jeitinho brasileiro, né? De um você faz, os demais vai 

empurrando com a barriga. Mas geralmente o paciente que 

vai pro Ministério Público, é resolvida a situação dele. Ou 

aqui no estado, ou fora do estado, mas é resolvido. (G2) 

Eles querem que o médico atenda quantos cheguem. Mas a 

gente explica, que aqui é um hospital terciário, que o médico, 

ele tem carga horária, que dentro da carga horária tem o 

limite de paciente... E é isso que ele tem que fazer. Não é que 

nem o Pronto-Socorro, lá, se chegar 500, os 500 têm que ser 

atendidos. Aqui não, aqui tudo é eletivo: é consulta, é exame, 

é cirurgia. Não tem urgência, não tem emergência. Mas 

muitas vezes a gente faz isso, né? Faz urgência e faz 

emergência. (G2) 

Porque eu tenho certeza de que o meu atendimento ele é 

qualificado, atendo né, com qualidade, e é claro que, às vezes, 

você perde um pouco, até a educação, porque tem paciente 

que chega lá e quer gritar com você e quer que você resolva, 

e você tá explicando, e ele tá insistindo e você tem que ser dura 

(O1) 

Infelizmente eles (os gestores) não fornecem o mínimo de 

estrutura, o mínimo, o mínimo. Faço muita analogia pro 

paciente que é ignorante, pra ele entender e eles acabam 

entendendo, mas muitos acham que má vontade, eles tem ideia 
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de que a gente é rico,  que tem preguiça de trabalhar, e por 

isso eles pensam: - tá bem dando uma desculpa! (...) (P7) 

Não tem como abraçar tudo. Aí, também temos que ser 

criteriosos: - ah doutor, já estou um ano e meio esperando 

essa cirurgia. É infelizmente, eu não posso fazer nada, e quem 

gerencia isso é a central de agendamento de cirurgia. Ela que 

está com a lista de pacientes, eles é que tem, e nós só 

colocamos os critérios, como a quantidade e as prioridades. 

E eles é que vão organizar. (...) (M3) 

 Percebeu-se a angústia dos participantes, e para os profissionais de saúde os 

anseios gerados pela impossibilidade de resolução dos problemas que se apresentam, 

perpassam o limite do exercício e decisões a serem tomadas baseando-se somente pelo 

olhar, tal como a medicina clínica oferecida à sociedade no século XVIII (FOUCAULT, 

2015c). No entanto, numa visão mais moderna, esse mesmo “olhar” pode ser evocado de 

modo a se perceberem os problemas e as possíveis soluções. Tal como disse FOUCAULT 

(2015c, p. 117), “não é somente deslocar-se o olhar, mas ser mais sutil na aplicação dessa 

capacidade”. Portanto, o autor anteviu que novos objetos iriam se apresentar ao saber do 

médico na medida em que o objeto de seu estudo e dedicação, no caso o doente e a doença, 

se reorganizasse, e esse sistema se modificasse, funcionando de forma diferente. Não se 

considera aqui, obviamente, a observância de sintomas e sinais, mas os outros aspectos 

que merecem um olhar de reconhecimento das singularidades de cada indivíduo em seus 

aspectos socioeconômicos, culturais e emocionais. E que podem ser estas singularidades 

que influenciam na capacidade do trabalhador em tomar as decisões e resolver as situações 

que se apresentam. 

 Para FOUCAULT (2015c, p. 106), “a medicina não tem mais que ver o 

verdadeiro essencial sob a individualidade sensível; está diante da tarefa de perceber, e 

infinitamente, os acontecimentos de um domínio aberto. A clínica é isso”. 

 Uma outra necessidade apontada pelos trabalhadores é sobre a organização dos 

serviços e o trabalho em equipe. Os trabalhadores percebem que não adianta querer 

organizar o serviço sem a compreensão dos colegas de trabalho e gestor, e já transparece 

entre os participantes a necessidade do estabelecimento de vínculos solidários em prol da 
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melhoria dos serviços, que deve envolver todos os protagonistas envolvidos na produção 

do cuidado e no acolhimento do usuário. 

FOUCAULT (2014), em Vigiar e Punir, expôs como o poder nas organizações 

atua de forma estritamente econômica, quando estabelece mecanismos de vigilância, 

hierarquia, adoção de normas e protocolos etc. Pois segundo a economia do poder, é mais 

rentável vigiar do que punir e isso acaba por gerar grandes perturbações e reajustes 

institucionais. No entanto, segundo o autor, foi a partir desses reajustes que o poder saiu 

da esfera macro e passou a um regime micro, e sináptico do poder, permitindo pequenos 

exercícios do poder (micropolítica).  

 E em nível de micropolítica, as relações no trabalho acentuam, justamente por 

questões inerentes às características próprias da burocracia e às disfunções deste modelo 

na instituição: hierarquia dos serviços, atendimento que deve obedecer às normas, 

protocolos, e rotinas, preocupando-se somente com a produtividade, e não com o 

resultado, a resistência a mudanças, e despersonalização das relações entre os 

trabalhadores. 

(...) Acho que as dificuldades da geriatria não é só devido a 

gerência e até dos protocolos, e situações administrativas. (...) 

Apesar de eu estar ali há 14 anos, tentando organizar, 

continua de maneira desorganizada, a especialidade ainda é 

pouco entendida, e agente deveria trabalhar com equipe 

multidisciplinar, que a gente não tem. (...) Então o 

atendimento demora, e o paciente não entende e pelas 

dificuldades deles, da característica do ambulatório o 

paciente deveria ser avaliado por várias especialidades. (M2) 

 

Porque você vem, pelo menos eu vim, de um ambiente onde a 

equipe multidisciplinar é uma coisa interessante, porque você 

cresce como profissional...(...) Agora, aqui não! Aqui parece 

que é crime você tentar falar com o colega, entendeu? 

Conversar, discutir. (M7) 

Eu acho que tem mais coisa, tem a organização do serviço. A 

ortopedia não está organizada em serviço. Eu acho que em 

todos os lugares deve ter isso, mas deveria ter um serviço 

único, onde as rotinas estariam pré-estabelecidas. Uma 

hierarquia de conduta, com chefe, serviços padronizando "a 

conduta é essa" (...). Tem diferença de informações, na mesma 

especialidade mesmo. (M7) 
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Mas a gente sente que tem talvez uma resistência de reuniões 

multidisciplinares, de discussões de casos...Talvez pela 

própria rotina muito atribulada de todo mundo, né? (M8) 

 

As relações de poder também se mostraram presentes quando exemplificadas por 

situações que demonstram a necessidade de atendimento igualitário entre os trabalhadores 

e usuários, em qualquer ponto da RAS. Nas falas que se apresentaram, os trabalhadores 

se manifestam no sentido da necessidade de haver igualdade no atendimento do usuário, 

mas que justamente as relações de poder acabam atuando no sentido de aumentar as 

desigualdades no acesso à saúde, seja por favorecimento pessoal, seja pela pressão do 

gestor público. 

No tratamento do paciente ele deve ser bem atendido, 

independente de classe social, porque a gente atende muito os 

pacientes mais humildes, que vêm atrás de tratamento e já têm 

o psicológico totalmente abalado, vêm bem doente, bem 

debilitado. Então uma palavra que você dá, um bom 

atendimento, nossa! O paciente se sente superbem! (P3) 

Sabe o que que eu acho engraçado, é quando vem aqui 

funcionários de outros órgãos tipo da SESACRE, vem do posto 

não sei da onde, vem da secretaria não sei da onde, chega aqui 

e a gente vai atender: - ah eu sou funcionária lá da secretaria 

de saúde, me passa aí na frente. É uma funcionária, e aí quer 

passar na frente de idoso, de criança, só porque é funcionário 

de um órgão não sei de onde. Aí você chega lá na unidade 

dele, e você não pode nem falar que é funcionário da 

fundação, porque te olham assim de cima em baixo. (S2) 

Uma vez aconteceu um fato comigo, bem interessante, eu fui 

na UPA do Tucumã, mais o meu filho, cheguei lá e funcionária 

lá me reconheceu: - ah, é o Germano que trabalha lá na 

fundação! E ela quis me passar na frente e eu não concordei 

de passar na frente, porque eu não queria ser tratado como a 

pessoa que trabalha aqui na fundação, queria ser tratado 

como usuário.  Porque então quer dizer, que para eu ter um 

atendimento melhor na saúde, eu tenho de trabalhar na 

saúde? Eu acho que não funciona dessa forma. (S7) 

Porque muitas vezes eles (os gestores) querem que a gente... 

eles vêm falar: - ah porque fulano se acidentou! Mas quando 

é o o pobre, é esquecido.  Mas aí o empresário levou um tiro 

no comércio dele, ou então o filho do deputado, o primo do 

deputado que foi agredido e está com a face quebrada,  aí 

chega pra gente e diz: - tem que resolver aqui porque é 

empresário fulano de tal! Mas não tem como resolver, né!? 

Querem somente em casos pontuais, aí eles querem! (P7) 
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Sempre tem lá no hospital, acontece, se você tá lá, e chega um 

parente seu, é claro que você vai dar prioridade pro seu 

parente, pro seu amigo, se você passa mal e chega no pronto-

socorro e o médico que tá lá, te conhece, ele vai te atender 

primeiro. Você então, assim...essa política eu acho assim, não 

é igual pra todos, não é igual...infelizmente. E aquele que diz:  

- não, eu não faço isso -  eu acho que é mentira, porque a gente 

faz, eu faço, e eu acredito que todo mundo faz. Porque  você 

sempre quer pro seu primeiro. (...) Na rede privada, você vai 

lá, você paga, mas também você  tem uns problemas né. E lá 

não tem esse negócio de passar na frente, e por que que na 

pública a gente faz isso? Mas infelizmente  a gente faz. Então, 

acho que teria  uma coisa que poderia mudar, mas que teria 

que ter recursos e acesso pra todo mundo igual. (O1) 

  

No sentido do reconhecimento sobre as necessidades e direitos do usuário pelos 

trabalhadores, verificamos a partir das falas dos participantes que os trabalhadores têm 

consciência sobre seu papel no atendimento do usuário possibilitando a escuta e atenção 

de forma adequada. Os trabalhadores reconhecem a importância do uso da escuta como 

ferramenta relacional útil na produção do cuidado. E muitas das vezes, é o trabalhador de 

apoio na figura da secretária que aparece como detentor dessa tecnologia leve, e por que 

não dizermos, dessa forma de “poder do bem” em prol do usuário. E como forma de 

garantia de um espaço para a escuta do usuário, aparece a figura da ouvidoria no sentido 

de receber as reclamações destes protagonistas, e atender às demandas apresentadas pelo 

usuário. 

Creio que o bom atendimento começa desde lá na frente, com 

uma informação correta, com respeito e atenção. Porque às 

vezes, tem mais de uma colega sentada e aí, quando chega o 

paciente, às vezes, chega um e depois outros e todos querem 

atenção de uma vez só. Daí quando a gente para um pouco, 

tem paciente que não entende, acho que tudo é uma questão 

de boa forma de falar, com respeito acima de tudo e com 

informação correta. (...) Respeitar as prioridades, e no caso o 

profissional, que atenda a gente bem e olhe pelo menos no 

rosto da gente, porque tem uns aí que sinceramente não 

deixam nem o paciente sentar pra consultar. (S2) 

(...) Ouvir, porque tem paciente que entra no ambulatório e o 

médico só faz escrever, e não é só isso, é ouvir o paciente, 

saber o que ele está passando. Eu já ouvi vários pacientes 

chegarem e dizer assim: - de sair, me agradecer. Daí eu cair 

na besteira de perguntar, não digo nem besteira, mas de 

querer saber do atendimento: - ah, ele nem olhou na minha 
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cara, só me deu esse papel aqui, e eu nem sei o que que é isso! 

Aí a gente tem que ir lá olhar tudinho, e explicar pro paciente. 

Acabo acolhendo o paciente ali também. Então é uma situação 

muito difícil, o médico tinha que olhar pro paciente. (S2) 

(...) Infelizmente, eu acho que falta boa vontade. De boa 

vontade, de paciência e atitude profissional mesmo, de saber 

lidar com o paciente (P1) 

Não, nunca (os usuários reclamaram na Ouvidoria), porque a 

gente no serviço procura atender bem, e sei que muitos que 

vão ali é porque realmente estão precisando, há aquela 

necessidade. Então a gente tem que compreender a parte 

deles. (P2) 

- Ah, eu quero reclamar, eu quero denunciar", aí como a gente 

tem ouvidoria agora, né, eles querem ir pra direção. E a 

orientação que a gente tem da direção, se o paciente quiser 

reclamar, ele reclama na ouvidoria e a ouvidoria que passa 

pra eles. Aí a orientação agora é essa. Eu quero reclamar, eu 

quero reclamar de médico, eu quero reclamar da secretária, 

que eles reclamam de tudo. (G1) 

Eles mandaram que eu fosse nessa ouvidoria...(...) eu fui lá 

pra ver se meu atendimento saia mais rápido..(...) pra ver se 

eu conseguia, mas mesmo assim demorou muito. (U5) 

 

 Os trabalhadores perceberam que a gestão precisa mudar no sentido de adotar uma 

postura mais humanizada, que favoreça a humanização do ambiente de trabalho, a 

valorização profissional, de modo a promover a garantia de direitos e o resgate da 

dignidade dos trabalhadores. A gestão deve utilizar-se de sua posição no poder para 

viabilizar os insumos que permitam a resolubilidade na assistência especializada. E nesse 

aspecto, a adoção das tecnologias duras se impõe. 

Então assim, o que eu vejo aqui de problema é a gestão, 

estrutura, e eu vejo assim, antigamente ainda vinha um 

panetone com um cartãozinho de natal, não tem a questão de 

aniversariantes do mês. Então eu acho que falta gestão, falta 

qualificação, valorização profissional. (P6) 

Eu acho assim que, deveria ter mais compreensão do gestor, 

do gerente. Eu acho que o gerente do setor, ele deveria ser 

mais humano. Assim, não ser besta, mas assim, se você tem 

um funcionário que não tá se adequando aquele setor, ou não 

tá conseguindo fazer, então conversa. Eles não sabem fazer 

isso, simplesmente criticam o trabalho do funcionário, pega 

ele e joga no outro canto, né, igual assim, que, se a forma da 

gestão trabalhar, fosse mudada, eu acho que o atendimento 
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em si melhoraria muito. (...) Ao invés de tentar entender o 

problema do funcionário, o porquê que ele tava daquele jeito. 

Se ele não gosta de atender o público, põe ele pra mexer com 

papel, dá pra você remanejar. Falta funcionário, falta, mas eu 

acho assim que, ninguém é obrigado a fazer uma coisa e ficar 

naquele lugar, se ele não gosta. (O1) 

Boa vontade e melhorar a gestão. A impressão que passa é 

que algumas especialidades são supervalorizadas, que não 

deixam de ter seu valor, claro! Mas outras são extremamente 

, mas muito desvalorizadas, e a minha especialidade, ela está 

entre as mais desvalorizadas possível. Então, enquanto não 

houver essa conscientização da gestão, de que o paciente é um 

todo, não adianta o cidadão estar magrinho lá porque fez 

cirurgia bariátrica, bonitinho, mas sofrer um trauma de face  

e ficar desfigurável. Então tem que haver essa conscientização 

por parte da gestão, que o paciente é um todo. E que desde o 

primeiro fio de cabelo, até a unha do dedão do pé do paciente 

é importante (P7) 

À direção do hospital cabe providenciar aquilo que é 

necessário pro profissional fazer que é adequado ao paciente. 

(G2) 

Então a gente percebeu que nós não temos infraestrutura 

física, já foi composto uma equipe pra fazer um planejamento, 

pra fazer um plano diretor do hospital de 15 anos, a gente vai 

começar a fazer, espero que daqui a 2 anos já comece a 

construir o primeiro prédio de verticalização. A proposta de 

ampliar centro cirúrgico, UTI, as enfermarias, ambulatórios... 

Como a XXXX falou, não adianta eu tirar ela da sala pra botar 

o otorrino, não é isso! Eu tenho que criar mais condições de 

trabalho (M9) 

O outro aspecto é o da parte de gerenciar clínica, que a gente 

tem muito aqui. (..) TFD porque não tinha um tal do 

microscópio, aí com muito custo consertaram o microscópio. 

Daí ficou faltando uma outra coisa..., Então a gente tá tendo 

uma dificuldade na padronização do material (...) que quando 

chega lá no setor de compras, o setor de compras fica na 

dúvida de qual material comprar. (...) Preciso ter um 

otoscópio bom?, mas pode ser que os otoscópios mais baratos 

quebrem o galho no dia a dia! Então é isso que a gente tá 

sentindo dificuldade lá na gestão.(M9) 

Como observado, as falas dos participantes demonstram o efeito positivo do poder 

conforme levantado por FOUCAULT (2015a). Nas situações apresentadas como 

utilização do “poder do bem”, expressam o pensamento do autor no sentido em que “o 

poder longe de impedir o saber, o produz”. O poder através do seu caráter repressor de 
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forma positiva estimula a adoção de atitudes proativas nos trabalhadores a favor do 

usuário, e também suscita a necessidade de mudanças na gestão.  

 Isso é pensar em cuidado de si como prática de liberdade, e ética ativa, onde o 

trabalhador pode utilizar o prescrito de forma criativa, sem nunca deixá-lo formatar o real, 

mas que vai além da simples atividade. Este é o verdadeiro cuidado de si, que jamais se 

separa do cuidado com o outro (FOUCAULT, 2006). 

O descaso com o trabalhador em saúde transparece quando a instituição e o estado 

demonstram estar longe de considerar os direitos dos trabalhadores que se encontram sob 

sua responsabilidade. Além disso, essas duas esferas acabam por se utilizar do poder a 

elas conferido para responsabilizar o profissional pelas ineficiências e erros do sistema de 

saúde.  

O estado não reconhece que você tem uma periculosidade. 

Quer dizer, você vai lá, trabalha sem material, botando seu 

nome lá, recebendo Raio-X....Você diz 'não'. Não, gente! Tem 

caso até de câncer aí, de ortopedista (...) “n” casos aí no 

Brasil todo, né? Você não recebe material de manutenção, não 

recebe dosímetro, não querem reconhecer porque primeiro 

tem o diferencial do salário e segundo tem aposentadoria 

especial. Férias duas vezes por ano, e tem toda uma série de 

coisas...(M7) 

Eu vejo assim, a gente não é respeitada, a gente não é 

valorizada, a gente fica cansada, a gente adoece. (...) Então 

eu vejo isso, a saúde está falida, pra outras áreas. É triste 

poder saber que a bariátrica tem cirurgia demais e a buco-

maxilo não tem (...) Na justiça federal você tem dentista pra 

você, você tem médico pra você, você tem um restaurante pra 

você, você tem dignidade. Então falta resgatar a dignidade e 

o respeito. É uma questão social que reflete aqui. (P6) 

(...)Ela ( a gerente) me deu uma relação de ordem do 

Ministério Público decorrente de um ajustamento de 

condutas, tá? Relação assinada pelo Secretário de Saúde. 

"Relação dos medicamentos que devem existir nas unidades 

de saúde" (...)Nem os laboratórios tão tendo pra poder 

produzir o Hidantal. Isso aqui é um tiro no pé". "Doutor, o que 

que eu posso fazer? O juiz mandou, o promotor fez um pedido, 

o juiz disse que era pra fazer um ajustamento de conduta (...) 

O que que adianta uma relação de medicamentos, se eu passo 

Gardenal, ou fenobarbital, e a pessoa volta da farmácia assim 

"Dr. não tem esse remédio que o senhor passou". (..)Coisas 
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que são teorizadas e nunca são praticadas (..)O Ministério da 

Saúde coloca "Programa Nacional de Humanização. (M1) 

(...) O atendente ali na frente do computador errou a 

marcação, e eu tive que  vim aqui cumprir um ambulatório 

porque marcaram errado, o sistema... (...)Mas não era o meu 

dia. Aí a gerente "Pelo amor de Deus, Dr xxxxxx, vem aqui 

atender! (...)E se eu não venho? "Ahh, o médico faltou". Como 

aconteceu com a dra. Xxxxxx. Foram pra ouvidoria porque 

ela, um dia que ela já tinha desmarcado e assim mesmo o cara 

foi reclamar porque ela não tava aqui. Poderia acontecer 

comigo! (M3) 

Já fui processado, inclusive fui inocentado num processo que 

corria na justiça comum via MP desde 2009. O paciente sofreu 

trauma, com fraturas de face também, não tinha no hospital, 

motor , broca, placa, parafuso...o que eu fiz?  Eu fiz, na 

urgência os procedimentos que cabia, pra o paciente sequelar 

menos, e mesmo assim o paciente sequelou, ficou com a face 

sequelada, e ao invés de processar o estado, processa o 

profissional querendo dinheiro. Então eu respondi desde 2009 

até 2015, então foram seis anos indo em delegacia, no MP, 

pagando advogado,  por pura ineficiência do estado, por falta 

de gerencia em resolver as coisas. (P7) 

 

 As falas dos participantes encontram-se refletidas no pensamento de 

FOUCAULT (2015c, p.47):  

o hospital é uma solução anacrônica que não responde às 

necessidades reais da pobreza e que estigmatiza o homem 

doente e sua miséria. Deve haver um estado ideal em que o ser 

humano não conhecerá mais o esgotamento dos trabalhos 

penosos, nem o hospital que conduz à morte. 

  

 Para o autor a primeira tarefa do médico é política, pois a luta contra a doença 

deve começar por uma guerra contra os maus governos. Acrescentamos a esse pensamento 

que em nível de micropolítica, podíamos começar guerreando contra os maus gestores e 

maus chefes. 

 Todavia, parece que o profissional de saúde vem perdendo progressivamente seu 

status de poder, na cadeia hierárquica das organizações de saúde, ademais por não 

conseguir se fazer ser ouvido dentro e fora da instituição. 

 

E não é por falta de solicitação não! Porque solicitação são 

de quatro colegas aqui que trabalham no PS e os quatro já 
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cansaram de mandar lista de material pra Deus e o mundo, 

pra direção do PS, direção da fundação, do Santa Juliana, de 

mandar ofício pra SESACRE, mandar ofício pra o CRM, CRO, 

e mandava pra quem vive enchendo saco da gente aqui, que é 

Ministério Público. Porque o ofício que a gente manda pra lá, 

parece que eles não veem, né? Mas uma reclamaçãozinha do 

paciente que chega lá, eles vêm pra cima da gente com aquela 

gana, aquela vontade de matar! Então assim, simplesmente eu 

espero pelo dia que o governo tenha a boa vontade de 

melhorar a situação. (P7) 

 

Esse ressentimento do profissional quanto ao sistema decorre justamente por conta 

da função opressora que os hospitais, dentre outras organizações, sempre exerceram, e a 

classe explorada (no caso os trabalhadores de saúde) nunca cessou de resistir a essa 

opressão, mas foi sempre coagida a suportá-la (FOUCAULT, 2015b). Para o autor essa 

opressão alcançou já há algum tempo o limite do tolerável, gerando descontentamento e 

ressentimento, pois os profissionais detentores do saber não conseguem atuar naquilo que 

foram treinados para fazer, que é atuar na produção de saúde. 

 Curiosamente a ouvidoria, nas falas dos participantes se apresentou somente 

como local de escuta somente dos usuários, e como fator negativo para os trabalhadores 

no sentido de só receber as reclamações sobre os funcionários. No entanto, a ouvidoria 

aponta que a falta de reclamações dos trabalhadores sobre os vários problemas que se dão 

no ambiente de trabalho, em relação ao usuário, gestor ou entre os próprios trabalhadores, 

se dá por desconhecimento do papel da ouvidoria para esse fim e por medo de retaliações 

do gestor e das gerências dos serviços. 

E eles (os trabalhadores) classificam a ouvidoria só como 

reclamação, né, acham que a gente é o carrasco da história, 

mas não somos nós que fazemos a demanda, e sim  cidadão 

que vai procurar. (...) E muitas vezes a gente nem vai levar 

reclamação, a gente vai lá fazer um elogio, pro médico, pro 

funcionário. A gente imprime o elogio e coloca no mural, 

entrega pro funcionário. (O1) 

Não reclamam (os trabalhadores), ainda não descobriram a 

ouvidoria! (O1) 

Às vezes, nem sempre o médico tá disponível a querer nos 

receber, porque muitas vezes ele tem que atender, a demanda 

é muito grande  e não dá pra conversar, né, então, porque se 
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agente entrar lá pra falar com o médico , o paciente que tá lá 

fora, não vai querer saber. (O1) 

Mesmo porque os funcionários têm medo. Mesmo a gente 

falando que pode ter uma demanda sigilosa, anônima, pode 

ser por telefone tudo; mesmo assim eles ficam com medo. (O1) 

 

 Ao considerarmos como fator primordial das relações entre os sujeitos o respeito 

às singularidades, significados e significantes, podemos então, a partir de FOUCAULT 

(2015b), observar que existe uma desigualdade de poderes e lutas travadas todos os dias 

no ambulatório. Cada luta acaba sendo desenvolvida em torno de um motivo particular de 

poder. Podemos citar aqui o interesse em organizar o atendimento por serviços, não 

atender mais “sobras de ficha”, não atender sem prontuário etc. 

 Falar desses motivos já se torna uma luta, e esses discursos podem significar um 

primeiro passo contra o poder na organização (FOUCAULT, 2015b). Daí a importância 

de se abrirem espaços para a escuta e discussão das situações que se apresentam no dia a 

dia dos trabalhadores, de modo a ouvir as suas angústias, necessidades e sugestões. E essa 

angústia de serem ouvidos e terem suas necessidades e expectativas atendidas fica 

transparente na fala dos participantes. 

 De acordo com ARTMAN e RIVERA (2014), a existência de nichos 

comunicativos no espaço público da saúde é capaz de fortalecer uma cultura de 

humanização, motivo de problematização do assunto pelos autores. Por essa razão, os 

autores defendem a ideia de uma gestão que deve se preocupar com a cultura da 

comunicação como condição de humanização nos serviços de saúde. Desse modo, a 

humanização supõe um modelo de gestão colegiada e participativa. Ainda segundo os 

autores, isso reforça a noção de acolhimento dialogado e do vínculo, e no sentido de uma 

gestão (ação) comunicativa, esta deve ser entendida como capaz de promover o 

entendimento entre os protagonistas. 

 Na concepção dos autores, os principais impactos culturais almejados através de 

uma gestão estratégica comunicativa seria o reconhecimento e exploração de parcerias e 
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sinergias; enfoque multidisciplinar mediante esforços de integração entre as 

especialidades no sentido de transversalidade; maior comunicação entre a direção 

estratégica e os profissionais; a criação de um espaço de comunicação possibilitaria aos 

profissionais um raciocínio gerencial estratégico, envolvendo-os e sendo capaz de 

compensar a diferenciação entre o comando assistencial e o comando estratégico 

(comunicativo); possibilitar aos profissionais o resgate da solidariedade organizacional,  à 

medida que os trabalhadores possam atuar em conjunto na decisões e priorizações do 

serviço; de forma gradativa haverá o aumento da responsabilidade dos trabalhadores 

mediante a difusão de uma cultura de avaliação dos serviços. 

 Para NOGUEIRA-MARTINS (2006), as experiências com oficinas de 

humanização realizadas nos serviços de saúde têm se mostrado úteis para os profissionais 

que dela participam, pois nestas oficinas existe a possibilidade de trabalhar conflitos, lidar 

com a autoimagem profissional, permite aos trabalhadores a reflexão sobre a assistência 

prestada e o desbloqueio do papel profissional em direção à criatividade e espontaneidade.  

 No entanto, a autora visualiza alguns entraves tais como: os responsáveis pela 

realização destas oficinas que devem ter sólida formação em trabalhos com grupos e 

flexibilidade para lidar com situações novas; esses profissionais-coordenadores devem ser 

preferencialmente de fora da instituição ou ter o auxílio de supervisores para os 

profissionais-coordenadores de dentro da instituição, de modo a permitir a realização da 

atividade com isenção; o interesse e a disponibilidade financeira da instituição, que muitas 

vezes preferem investir em ações com maior visibilidade e concretude. Mesmo porque os 

resultados de intervenções que dizem respeito à subjetividade e intersubjetividade são 

lentos e “invisíveis” (NOGUEIRA-MARTINS, 2006). 

 Portanto, a adoção de estratégias baseadas na ação comunicativa e nas oficinas 

de humanização parecem ser positivas para os trabalhadores e usuários, como métodos de 

intervenção subjetivos e intersubjetivos da produção de um cuidado acolhedor e 

humanizado conforme preconiza a PNH. Quem sabe assim, essa produção de saúde deixe 

de ser vista como mais um bem de consumo, e possa ser compreendida e defendida pelos 
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trabalhadores de saúde como um bem público não inalienável e inegociável, um grito de 

resistência e de poder instituinte que, longe de se deixar formatar, ou se deixar seduzir 

pelas benesses do sistema, recuse por completo a instauração capitalista (neo)liberal e se 

institua como liberdade de si (FOUCAULT, 2006) 

 A ouvidoria, atualmente pode representar um canal de escuta também para o 

trabalhador, no entanto, o desafio que se apresenta é como aproximar os trabalhadores 

desse setor que parecem preferir uma situação de exclusão e mudez gerados pelo 

encarceramento nos campos de trabalho. 

 

 

 

5.4 A PNH E O ACOLHIMENTO NA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 

 

  

 O acolhimento não requer um espaço ou local, mas postura ética, pois qualquer 

profissional poderá fazê-lo em qualquer tempo e a qualquer hora, e isto certamente implica 

um vínculo solidário, onde caberá ao trabalhador a responsabilidade de “abrigar e 

agasalhar” o usuário em suas demandas, com responsabilidade e resolubilidade (BRASIL, 

2010c). 

 De acordo com PAIM (2012), o acolhimento privilegia a organização do serviço 

de saúde centrado no usuário, com uma proposta voltada basicamente para a demanda 

espontânea e para a qualidade da atenção e satisfação do usuário, com ênfase na análise 

institucional, psicologia e clínica, de modo a fortalecer vínculos entre os profissionais e 

clientela de modo a propiciar uma atenção personalizada e humanizada. No entanto, para 

outros autores o acolhimento implica mudanças na porta de entrada do serviço, tanto na 

recepção do usuário, quanto no agendamento das consultas e na programação da oferta de 
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serviços, sendo voltado para atender às necessidades sociais da população (TEIXEIRA e 

SOLLA, 2006). 

 Todavia, o que se tem observado é que o acolhimento tem enfrentado diversos 

obstáculos para a sua prática, que se relacionam às questões organizacionais e de gestão, 

limitação do acesso, descaso com a qualidade da atenção e, até mesmo, a negação do 

direito à saúde e suas implicações éticas, sociais, políticas e jurídicas (PAIM, 2012), e 

essa situação não é diferente no ambulatório do HCAC. 

  

 

 5.4.1 A Visão dos Protagonistas 

 

 

 Como já exposto, verificamos que vários aspectos relacionados à organização do 

serviço, processos de trabalho e ambiência se apresentam como obstáculo ao acolhimento 

e humanização no ambulatório do HCAC.  

 Para os usuários, quando indagados sobre o que conhecem sobre a PNH, estes 

foram unânimes em responder que desconhecem o que isto representa no SUS. Uma 

usuária referiu ter ouvido falar, mas não sabe de que se trata, pois é analfabeta, e outros 

usuários expressaram suas percepções sobre a humanização em saúde na forma de 

dedicação ao trabalho, respeito e bom atendimento pelo trabalhador. 

Pra mim, eu sempre tive um atendimento humanizado, sempre 

me atenderam bem. Nuca me trataram mal, não tenho o que 

reclamar, inclusive das secretárias. (...) O sistema mesmo que 

é desumanizado, porque o atendimento é humanizado. (...) A 

gente que sabe o sofrimento, e a demora que leva pra fazer 

uma cirurgia do coração, uma consulta, um exame... A saúde 

não tá tão humanizada assim não! (U5)  
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Eu já ouvi falar nos postos mas só que eu não entendo direito 

mais ou menos que é., porque nunca explicaram pra gente.  
(...) Eu vou falar no português claro...porque a gente pega 

muito livro que tem nos postos, que  eles dão quando a gente 

vai. Mas o difícil é a gente não saber ler, e eu não sei ler. 

Então estou me esforçando pra ver se aprendo depois de 77 

anos, então é difícil de agente entender, muito difícil. (U11) 

Eu acho que é ter dedicação ao menos, com a pessoa que vai 

tratar de alguma coisa. São umas pessoas, que, meu Deus! A 

sobra de ficha foi uma coisa ótima que foi feita. Porque 

quando a gente chega aí, certo que muitas vezes não dá, 

porque já tá dizendo que é "sobra", mas é muito bom e eles 

atendem muito bem.  Eles agem muito humano. (...) E coloca 

no papel os dias que tem os médicos, tudo direitinho eles 

explicam, eles atendem muito bem! (U9) 

Eu acho que eles tem que atender a gente bem, porque a gente 

é humano, e como a gente deve respeito eles devem respeitar 

a gente também (...) (U6) 

 É imprescindível que o usuário possa ser atendido de forma digna, e que os 

saberes profissionais dos trabalhadores em saúde se constituam instrumentos técnológicos 

e humanos voltados à resolubilidade em todos os níveis de atenção. 

 Dessa forma, quando se fala em políticas de humanização da atenção em saúde, 

como a PNH, deparamo-nos com questões éticas e dos direitos dos usuários que devem 

ser respeitadas, pois que humanizar na atenção à saúde significa entender cada cidadão 

em sua singularidade, suas necessidades específicas, e criar condições para que estes 

tenham maiores possibilidades para exercer sua autonomia (FORTES, 2004). 

 CLOTET (2009), em seu trabalho em contribuição sobre o respeito à autonomia 

e aos direitos dos pacientes, refere que a partir da metade do século XX a relação médico-

paciente vem sendo transformada por movimentos em defesa dos direitos humanos, que 

chegaram à prática médica e o princípio da beneficência (princípio pilar da medicina), que 

pautava essa relação, foi paulatinamente sendo substituído pelo exercício da autonomia 

do usuário.  Em 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que definiu os princípios básicos de respeito à dignidade 

da pessoa humana. Em 1973, a Associação Americana dos Hospitais (AHA) elaborou a 

Carta dos Direitos do Paciente, revisada em 1992. A Organização Mundial da Saúde 



163 
 

(OMS), em 1994, criou a Declaração sobre a Promoção dos Direitos dos Pacientes e a 

Corresponsabilidade dos Cidadãos, em 1999. Todos estes documentos visam reconhecer 

que as pessoas enfermas, mesmo que diante de condições de passividade, impotência e 

fragilidade, podem deliberar sobre suas vidas e seus tratamentos, e, portanto, devem ser 

respeitadas, ouvidas e consultadas. O reconhecimento e o respeito aos direitos dos 

pacientes representam uma função fundamental para uma sociedade justa e solidária. 

 No Brasil, vários outros dispositivos visam à garantia dos direitos dos pacientes 

e o respeito à dignidade humana, e um deles atua de forma normativa, como o Código de 

Ética Médica brasileiro, que foi elaborado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM, 

2010), originalmente em 1957, e revisado em 2009, e que pauta as suas normas na busca 

de um melhor relacionamento com o paciente e a garantia de maior autonomia à sua 

vontade, baseando-se em princípios, deveres e direitos dos médicos, objetivando à 

segurança do médico e à confiança do paciente.   

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2007) elaborou a Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde, que se baseia em seis princípios básicos de cidadania, visando 

assegurar ao cidadão: o acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde visando um 

sistema mais justo e eficaz; o tratamento adequado e efetivo para seu problema, com 

objetivo de melhoria da qualidade dos serviços prestados; um atendimento acolhedor e 

livre de discriminação, com igualdade de tratamento e uma relação mais pessoal e 

saudável; um atendimento que respeite os valores e os direitos do paciente, de modo a 

preservar a sua cidadania durante o tratamento; a responsabilidade que o cidadão deve 

assumir para que seu tratamento aconteça de forma adequada; o comprometimento dos 

gestores para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  

 Outras iniciativas em nome da humanização vêm sendo instituídas, envolvendo 

os sistemas de informação e comunicação, tais como os Serviços de Atendimento ao 

Cliente (SAC) e a introdução dos sistemas de Ouvidorias nas regionais de saúde, hospitais, 

ambulatórios de especialidades (FORTES, 2004). As ouvidorias nos serviços de saúde 

têm a função de receber as demandas do usuário com relação a reclamações, sugestões, 
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dúvidas, e elogios do serviço de saúde. Estas ações visam garantir o exercício de cidadania 

do usuário do serviço público de saúde (BRASIL, 2014). 

 Mas ao que parece, apesar de todos esses mecanismos de proteção do usuário em 

prol da garantia dos seus direitos na assistência em saúde, estes acabam por deixar os 

serviços sem atender às suas reais expectativas, e a integralidade do cuidado não consegue 

ser realizada a contento.  

 A autonomia do usuário tão exaltada e ensejada na atenção em saúde, parece estar 

sempre reduzida quando se trata do SUS, pois o usuário muitas das vezes não sabe que é 

um direito seu ser cuidado e atendido de forma digna, humanizada e acolhedora. E mesmo 

quando sabe, prefere sair do sistema insatisfeito e sem reivindicar os seus direitos de 

usuário. 

De um modo geral, a PNH representa algo que na visão dos trabalhadores ainda 

não saiu do papel, necessita ser mais divulgada, e que enquanto política pública deve 

evoluir bastante para atender às necessidades de usuários e também dos trabalhadores, até 

porque os próprios trabalhadores, assim como os usuários, não têm o conhecimento 

adequado sobre a política e acabam tendo uma percepção deturpada sobre esta política. 

Porque assim a menina da humanização, até uma vez falou 

assim: - Se o paciente não tiver o seu problema sanado, você 

chega pra ele e dá um abraço. E eu pensei: - Só se for pra eu 

apanhar! (rsrs). Ele (o usuário) quer resolver. Se a pessoa vem 

com a perna quebrada, tá com um mês como pé no gesso, já 

tá cheirando mal, ele não vai querer um tapinha no ombro e 

dizer vá pra casa e espere o atendimento. Ele vai querer sair 

daqui com o gesso tirado. (S7) 

Tem que sair do papel.  (P7) 

Eu acho que ela deveria ser mais divulgada. (Sobre a PNH) 

(G2) 

Falta humanização! Não só pro paciente, mas pro 

funcionário. (P5) 

Eu vejo assim, a desumanização vem da nossa chefia, quando 

a chefia não dá um bom dia, boa tarde, boa noite  pra gente! 

(P6) 
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A humanização é exatamente um movimento que procura dar 

aos pacientes essa característica de "gente", de uma pessoa 

humana, que está ali, não é um fígado, um baço, não é uma 

tireoide que está ali na sua frente. É uma pessoa, que tem 

família, que tem dúvidas, né, que tem anseios... Que precisa 

ser esclarecido do que ela tem. (M8) 

Eu acho válida ( a PNH) não tenho conhecimento objetivo 

dessa política, mas eu não vi ninguém me procurar aqui 

"Olha, Dr. Fulano, vamos apresentar pra você a política, vai 

ter um curso de apresentação sobre o que isso, qual que cabe 

a sua parte, o que que você vai receber pra você dar essa 

qualidade pro atendimento"...(M7) 

 (...) Para conceder humanização na saúde você precisa 

educar a população. (...)A gente precisa educar, ensinar a 

pessoa que tá na porta de entrada do serviço de saúde, todos 

fazemos parte disso. O atendente, o secretário, o enfermeiro, 

o auxiliar, o técnico... Tudo, não é só o médico. Somos todos. 

Tem que existir protocolo, tem que existir serviço, tem que 

existir discussão de caso clínico. É algo muito complexo! (M2) 

Às vezes uma boa conversa, o paciente já sai... Já até melhora 

o astral dele, né. Mas se ele chega, ele é maltratado, ele não é 

bem atendido... Às vezes ele até piora a situação dele. Então 

assim, humanizar também não é só você atender, falar bem, 

falar bonito, né? Você tem que resolver o problema do 

paciente, e isso é humanização. (G1) 

Essa humanização talvez tá sendo deturpada (...) O paciente 

acha que você tem que cuidar dele como se fosse um 

coitadinho. E ele exige de você, e aí se você não cumprir 

aquilo que ele quer. Aí começa dar mídia "Ah, eu vou na 

televisão, eu vou não sei aonde, eu vou não sei o que, eu faço 

isso"... (M3) 

  

Para os trabalhadores e gestores, a PNH se apresentou no ambulatório através de 

algumas ações voltadas à humanização em forma de atividades e cursos, que foram 

realizados por alguns participantes. Para alguns trabalhadores essas ações não tiveram 

continuidade e por isso consideram que não foram efetivas. Para outros, a falta de escuta 

dos trabalhadores em relação às suas necessidades para um trabalho humanizado foi 

levantada, e nesse aspecto de humanização do serviço, a gestão deve ter disposição para 

ouvir o trabalhador. 

Ela fez a reciclagem, ela ia por grupo, porque não pode ir todo 

mundo, tem que ficar uma parte, né, pra ficar trabalhando... 

Ela fez... Mas assim, o efeito foi nos primeiros meses, depois 

ninguém mais tava... Se lembrando daquilo que tinham feito 

lá. Sempre assim, logo no momento que faz, aí fica todo 
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mundo, mas depois passa... Por isso que eu acho deveria ser 

uma ação continuada (sobre o curso de PNH feito há tempos 

pela SESACRE). (G1) 

Mas quando existe, é que nem eu digo pra senhora... Tem 

muitos aqui que têm a boa vontade, mas eles não capacitam, 

eles não expõem o que o funcionário precisa, o que o servidor 

precisa pra eles trabalharem, esse lado da humanização (...) 

Até hoje, essas que vieram com essa humanização, que 

disseram pra mim, que ia ser diferente, até hoje não foi. Não 

foi, ficou no papel, ficou no curso... Por ali ficou. Nem elas 

mesmas aguentaram isso aqui não (G2) 

Para alguns trabalhadores, a instituição não foi preparada, estrutural e nem 

profissionalmente, para as mudanças que a PNH iria impor ao processo de trabalho e ao 

modelo de gestão. 

Pelo meu ponto de vista, pelos noticiários principalmente, o 

governo nacional implantou a humanização nos 

estabelecimentos públicos. Só que nós esquecemos, por 

exemplo, o hospital das clínicas, que é o maior hospital de 

complexidade do estado, referência na região norte, se chega 

um surdo-mudo pra ser atendido, tente conversar com ele? Ele 

está sendo atendido? Ele tem que trazer intérprete, porque a 

instituição não tem, não está preparada. Então pra gente fazer 

um atendimento que possa agregar todas essas pessoas, que 

exige complexidade, nós temos que ter uma formação de 

algum porte. A infraestrutura, a senhora vê que falta de 

tudo.(S9) 

 

Em relação à diretriz do acolhimento, os trabalhadores demonstraram suas 

percepções através de vários exemplos durante o processo de trabalho. Para alguns desses 

participantes o acolhimento se refere à recepção do usuário, a ter alguém exclusivamente 

para atender o usuário. Entretanto, a maior parte percebe que o acolhimento extrapola a 

simples recepção do usuário, que significa sair da sua posição de conforto na função e 

adotar uma atitude proativa em relação ao usuário, “levar pela mão”, preocupar-se não 

somente com o fator doença, mas considerar o usuário do sistema como aquele que 

necessita ser visto de forma integral, levando-se em conta e respeitando sua condição 

emocional, cultural e aspectos socioeconômicos. Atuar com condições adequadas de 

trabalho de modo a oferecer um atendimento tranquilo e resolutivo, dispondo de tempo e 
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atenção ao usuário. A ambiência também foi sinalizada como um fator que favorece o 

acolhimento do usuário (estrutura, sinalização e informação adequada). E conforme 

referido por um participante, o “bom” acolhimento acaba por gerar situações de vínculo 

que findam sendo deturpadas por alguns usuários.  

Tinha que ter várias pessoas específicas, pra quando o 

paciente chegar no hospital ele ser realmente acolhido, seja 

pra cirurgia, pra internação, seja pra tudo. Ali na porta de 

entrada ele tinha que ter o setor do acolhimento do paciente. 

(G2) 

Fora você prestar o seu atendimento, daquilo que está dentro 

do seu serviço, é um paciente que está necessitado e você ir 

ajudar, pegar esse paciente e dizer:- olha, vamos que eu vou 

te ajudar a fazer isso. O senhor não sabe onde é? Vou lhe 

levar. (S2) 

Faço muito de pegar o paciente pela mão, levar pro 

laboratório, levar pro RX, para ensinar e tentar agilizar o 

exame dele, daí já pego direto do laboratório, pego pra ajudar 

para ver se sai logo o exame, tipo o eletrocardiograma. Falo 

lá pras meninas do SADT, antecipar e ver o que dá pra elas 

fazerem, porque o médico pediu com uma certa urgência. É 

assim, a gente vai até onde o acolhimento e quando a gente 

pensa que não, já tá tudo pronto, e já sai. (S6) 

Tem profissional como em qualquer área, de todas as áreas, 

que tem profissional que atende bem, em todos os sentidos né! 

Então todas as áreas como médico, como secretária, como o 

próprio gestor. Mas tem aqueles também que, estão ali parece 

que somente pra cumprir o seu papel ali. Não se preocupa com 

aquele que veio de longe, que às vezes, veio sem dinheiro, tá 

sem comer, então assim, a gente vê que  deixa muito a desejar 

ainda. O acolhimento em si, ele é muito vazio ainda, creio que 

precisa ainda melhorar muito, porque a gente vê coisas ali que 

a gente que tá do lado de fora, que é absurdo. (O1) 

 (...) No Hospital do Câncer, a estrutura é pior porque lá não 

existe uma sala específica, com foco frontal, com uma bandeja 

para curativo, e tudo é arranjado (...)Mas o acolhimento, em 

geral, é satisfatório. Os pacientes se sentem mais acolhidos, 

até porque o atendimento lá é de 10 pacientes por 

ambulatório, então realmente é uma consulta mais demorada, 

tem mais tempo para os pacientes de lá. (...) Acolhimento é 

quando o paciente chega e ele se sente acolhido, ele se sente 

seguro, ele se sente que está no lugar apropriado, na hora 

certa para que os problemas deles sejam resolvidos.(M8) 
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A parte do acolhimento vai desde uma simples infraestrutura, 

uma recepção bacana, que tenha sinalização, que é uma coisa 

que me deixa muito chateado "Pô, eu não sei onde é que é o 

lugar, aí você fica andando, aí te informa errado e você roda 

lá, vai pra lá, vai pra cá". Por exemplo, o UNACON é uma 

coisa que ninguém sabe aonde é que fica, muita gente acaba 

se perdendo. Então acho que falta sinalização, porque o 

acolhimento já começa daí, né? Você ter um ponto de ônibus 

ali na frente que seja adequado, uma área integrada, pessoas 

lá no balcão pra poder dar uma informação (M9) 

Já, já ouvi falar também (diretriz do Acolhimento). É, deveria 

ter um acolhimento melhor. Porque, a minha secretária não 

dá um bom acolhimento. (...) Eu dou, mas olha só, isso aí me 

custa muito entendeu? Porque gera uma série de coisas que 

vêm depois. Então tem coisas que o pessoal não consegue 

discernir uma coisa da outra. Você tá confundindo esse bom 

acolhimento com você como se fosse algo a mais, porque eles 

encontram você lá fora e eles querem continuar essa atuação. 

Lá fora, lá no mercado, lá não sei o quê. E eu acho que o 

pessoal tá confundindo. (M7) 

 

Podemos então considerar, que para os trabalhadores em nosso estudo, o 

acolhimento representa “levar pela mão”; colaborar para a integralidade do cuidado; atuar 

em condições adequadas de trabalho; resolubilidade; criar vínculos. Apesar de os usuários 

informarem que desconhecem sobre o que se trata o acolhimento na PNH, suas falas ao 

longo deste trabalho deixaram perceber os seguintes aspectos sobre o acolhimento: escuta 

e atenção, recepção respeitosa, atendimento por pessoas qualificadas; informação correta, 

sinalização adequada; e empatia. 

GARUZZI et al. (2014), realizam uma revisão de literatura com o objetivo de 

verificar qual a aplicabilidade que os trabalhadores de saúde utilizam acerca do conceito 

acolhimento e elucidar as contribuições desse conceito para as práticas na atenção 

primária à saúde.  

De acordo com os autores, segundo os critérios de inclusão no estudo, 21 artigos 

foram selecionados e oriundos de estudos brasileiros. O acolhimento foi apontado como: 

ferramenta capaz de promover o vínculo entre profissionais e usuários; estímulo ao 

autocuidado; melhor compreensão da doença e corresponsabilização na terapêutica 
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proposta; auxilia ainda na universalização do acesso; fortalece o trabalho multiprofissional 

e intersetorial; qualifica a assistência à saúde; humaniza as práticas e estimula ações de 

combate ao preconceito. Entretanto, para os autores, o conhecimento do usuário mereceria 

maior atenção sobre a utilização de tecnologias leves como o acolhimento, ponto a ser 

enfocado por estudos futuros. 

 No presente trabalho, um dos participantes na função gerencial, aparentemente 

atua como apoiador institucional. Em suas falas transparece uma maior percepção sobre a 

PNH e o papel da gestão em criar condições para que a humanização da assistência seja 

efetivada. Os aspectos mencionados pelo participante demonstram a importância da escuta 

dos trabalhadores como fator de humanização do trabalho em saúde, da necessidade de 

criação de serviços e da superação de problemas individuais entre os profissionais em prol 

da coletividade, para benefício tanto de usuários como dos próprios trabalhadores. 

Necessidade de melhores condições de trabalho em termos de ambiência, qualificação 

profissional, espaço para encontro dos trabalhadores e a necessidade de valorização e 

reconhecimento dos profissionais pela instituição. 

Agora, eu acho que do ponto de vista da humanização, do 

Plano Nacional de Humanização, a vantagem que, depois 

desse Pacto Pela Vida, né, que foi criado o plano, o 

programa... Eu vejo que nesse programa que é melhor, ele não 

foca só na atenção, ele foca em gestão como um todo, né? 

Você tem que fazer gestão. Humanização não é só sorrir, dar 

um aperto de mão, não é só isso. (M9) 

Quando logo que se teve o Pacto pela Vida, que virou plano 

nacional, na gestão anterior, no governo anterior, teve um 

grupo que veio e tal pra tentar fazer política de humanização, 

e, logicamente, como mudou de governo, acabou não indo pra 

frente, por quê? Porque eu acho que muito desses primeiros 

custos, as primeiras implantações foram muito focadas na 

assistência e se entendeu depois que não adianta focar na 

assistência, tem que criar através da gestão condições para 

humanização. (M9) 

A política foi implantada dessa forma, eu não fui o 

responsável por isso, mas eu também eu não posso virar as 

costas pra isso. Então a gente quer tentar resolver esse 

impasse, exatamente tentando reunir com os colegas e 

perguntar. A gente teve o primeiro round de reuniões ano 

passado, algumas foram boas, outras foram intrigas, mas 
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também foram boas, porque eu acho que é interessante que as 

pessoas querem ser ouvidas; (...) No dia a dia a gente sofre. 

Então, eu acho que humanização também é isso, é também 

parte da gestão, é ter disposição para ouvir. (M9) 

Algumas especialidades hoje têm grande oportunidade de 

criar serviço, e se o serviço, se as pessoas que trabalham na 

mesma especialidade forem do serviço, e se o serviço ganhar 

reputação, aí ninguém mais vai procurar o Dr. X, Y ou Z... Vai 

procurar o serviço de oftalmologia, de urologia, de 

otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas do Acre. Aí 

muda a perspectiva (...)  Isso é uma coisa interessante, mas a 

coisa tem que funcionar em serviço. a ortopedia dá pra manter 

um serviço, mas criou pequenos clãs e um guerreia com o 

outro. O que acontece? Eu vejo hoje na gestão, tá todo mundo 

perdendo. Todo mundo reclamando! (M9) 

Entra em questões pessoais, sim. Mas os profissionais tem que 

entender que, independentemente da questão do pessoal, 

profissionalmente a gente tem que relevar e fazer parceria pra 

poder dar certo. (...) Porque se não funcionar em forma de 

serviço, todo mundo fica sobrecarregado. (M9) 

Tem que ter um treinamento pras secretárias, a gente tentou 

fazer isso, a gente tentou até contratar, pensou a contratar 

uma empresa, mas mais da metade era analfabeta. Então, a 

gente teria que alfabetizar, pena que o programa acabou. 

Porque elas se alfabetizaram, algumas conseguiram ler 

bastante. (...) M9 

Não adianta nada cobrar um bom atendimento, se não tenho 

colírio, se não tenho gaze, se não tenho um microscópio 

adequado, se eu não tenho um consultório adequado... Eu 

acho que se eu der uma condição melhor de trabalho eu tenho 

certeza que vão chegar aqui sorrindo, felizes por estar aqui. 

Isso é um ponto importante. Por isso o Plano de Humanização 

funcionou. Funcionou em partes sim, não vou dizer que não 

foi um sucesso, mas também não foi um fracasso total. 

Melhorou sim! A gente acaba sendo muito auto crítico, mas se 

a gente olhar pra trás, nosso atendimento aqui no Hospital 

das Clínicas melhorou muito, a infraestrutura melhorou 

muito. (M9) 

A gente tá conseguindo fazer isso; primeiro, que é a parte 

científica, e acho que isso que é mais importante, que a gente 

conseguiu perceber que a gente começou a se encontrar, pra 

poder dialogar, conversar... Isso daqui, mais do que o 

trabalho da gente, ajuda numa psicoterapia de grupo. (...) Que 

um começa falando das dificuldades "Não, mas é mesma que 

a minha”. (...) Outra coisa que tem sido legal, a gente já tá 

vendo uma participação maior dos colegas. (M9) 



171 
 

Em relação à ouvidoria,  eu entrei aqui ano passado, eu 

recebia quase toda semana 20 reclamações contra médicos. 

Fui lá na ouvidoria pra tentar entender como é que funcionava 

a ouvidoria. O paciente quando é atendido, a primeira coisa 

que ele fala "é culpa do médico" né, isso a gente já sabe. Aí 

quando eu sentei com a ouvidoria eu comecei a ver o seguinte, 

o paciente já chegava na ouvidoria: "Eu quero reclamar 

contra o médico tal" - A ouvidoria hoje está sentando com a 

pessoa lá para ouvir a história do paciente antes de registrar 

a demanda - "Ah, então esse problema não é do médico, esse 

problema é porque faltou material, é problema da gestão, 

problema da enfermeira". O que aconteceu? Só com esse 

movimento a gente reduziu pra metade as reclamações sobre 

os médicos. (M9) 

A gente tá tentando também valorizar quando o profissional é 

elogiado. Cheguei na ouvidoria e perguntei assim: "Fulana, 

só tem reclamação contra médico?" "Não, doutor, tem elogio" 

"Por que que ele não chega na minha mesa?" "Ah, porque foi 

orientação superior". Chamei então quem era superior e falei 

"Por quê?", ninguém soube explicar, hoje tá vindo pra mim 

não só reclamação, tanto como elogio. Então, quando vem 

elogio, nós estamos mandando, pelo menos o que a gente pode 

fazer, mandar uma cartinha, gostaria de dar dinheiro, mas 

não tenho como fazer isso, então pelo menos mando uma 

cartinha, ou então mando um WhatsApp, mando uma 

mensagem "Doutor, parabéns, o senhor recebeu um elogio". 

Nós temos elogios. (M9) 

Então,  a gente tem feito isso, porque, queira ou não, porque 

se não o que vai acontecer? O médico vem, tem um modo de 

trabalhar, o hospital não fornece tudo o que ele precisa, passa 

20 anos fica cansado... A gente vê a angústia dos colegas que 

já estão há um certo tempo aqui. Então, as pessoas vão 

cansando de ficar aqui e depois são julgados por um erro. Mas 

ninguém vê lá atrás os 20, 30 anos que ele trabalhou. Então a 

gente tá tentando inverter isso, a gente tá conseguindo de 

pouquinho, mudar um pouquinho. (U9) 
 

 A PNH (2010f) reconhece que “reinventar as organizações pressupõe alterar o 

modo de produção e fluxos de poder”. Isso se deve por conta da complexidade das 

organizações de saúde, que são centralizadoras de poder e fomentam processos de 

comunicação pouco transversais, considerando apenas os iguais. A comunicação se dá 

entre os pares dificultando a emergência de processos instituintes (subjetividades), dessa 

forma as linhas de força se dão somente sobre o que já está instituído.  



172 
 

 A PNH (2010f), através da gestão participativa e cogestão, vislumbra o 

estabelecimento de vínculos de modo a possibilitar o encontro de diferenças, e isso exige 

ação interdisciplinar. Diferentemente da ação multidisciplinar, a ação interdisciplinar visa 

à articulação transversal dos diferentes territórios de saberes e práticas no trabalho em 

saúde. É nesta perspectiva que a gestão tanto pode se prestar ao exercício do controle dos 

sujeitos (processos de assujeitamento), quanto ser considerada uma forma de reinvenção 

do trabalho produzindo ética, equidade, universalidade, integralidade e participação do 

cidadão. 

 Um método de gestão para coletivos foi desenvolvido por CAMPOS (2003), o 

qual denominou método Paideia, que pressupõe a inclusão de alteridades no espaço de 

gestão. Nesse método a criação de espaços coletivos para o exercício da cogestão 

considera a análise de demandas multivariadas, produção de textos, corresponsabilização, 

levando à produção de sujeitos mais livres, autônomos e responsáveis.  

 Um espaço coletivo bem conhecido de gestão são os Grupos de Trabalho de 

Humanização (GTH), e se destinam a uma política de resgate de valores de universalidade, 

integralidade e aumento da equidade na assistência e democratização da gestão em 

benefício dos usuários e dos trabalhadores nas instituições de saúde. Todavia, este espaço 

não se apresenta no HCAC.  

 O apoio institucional, juntamente com o acolhimento são dispositivos da PNH 

considerados como tecnologias relacionais, e juntos fazem parte do processo de mudança 

dos modelos de atenção em saúde conforme objetiva a PNH (PASCHE e PASSOS, 2010).  

 O apoio institucional no que se propõe a PNH (BRASIL, 2010a) figura como 

função gerencial, de modo a reformular o modo tradicional de se fazer coordenação, 

planejamento, supervisão e avaliação em saúde. A diretriz do apoio institucional é a 

democracia institucional e autonomia dos sujeitos. Dessa forma, o apoiador institucional 

deve estar sempre inserido em movimentos coletivos, e através da análise da instituição 

buscar novos modos de operar e produzir das organizações, no sentido da transversalidade 

das práticas e dos saberes no interior das organizações.  
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 O apoiador institucional tem as funções de (BRASIL, 2010a): estimular espaços 

coletivos que propiciem a interação entre os sujeitos; reconhecer as relações de poder, 

afeto e a circulação de conhecimentos, através da viabilização de projetos realizados pelos 

próprios protagonistas da organização; mediar junto ao grupo a construção de objetivos 

comuns e a pactuação de compromissos e contratos; trazer para o trabalho de coordenação, 

planejamento e supervisão os processos de qualificação das ações institucionais; 

possibilitar que grupos possam exercer a crítica, e, até, que os profissionais de saúde com 

base em novos referenciais possam contribuir para melhorar a qualidade da gestão no 

SUS. 

 Podemos perceber que os trabalhadores do ambulatório necessitam de mais 

atenção da gestão e que a figura do apoiador institucional é fundamental e deve ser capaz 

de fomentar atividades de educação continuada em saúde, e promover ações que 

possibilitem a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, como, por exemplo, a 

instituição de serviços de especialidades, o prontuário eletrônico, a qualificação dos 

trabalhadores de apoio, melhoria da ambiência, criação do Grupo de Trabalho e 

Humanização etc.  

 Como discutido por NAVARRO e PENA (2013), uma gestão humanizada deve 

considerar a atenção no SUS como a inclusão e a aceitação da alteridade como sendo 

capaz de provocar mudanças que podem, enfim, construir um Sistema Único de Saúde 

que tenha seus princípios realizados em sua plenitude, e isso não se trata de utopia, tendo 

em vista experiências concretas que foram bem-sucedidas e compartilhadas, de modo a 

contagiar os diversos espaços do SUS que ainda carecem de grandes mudanças.  
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5.4.2 O Papel da Ouvidoria na Humanização e Acolhimento 

 

  

 Como método, a PNH se utiliza de diretrizes e dispositivos nos quais a inclusão e 

a comunicação dos usuários, trabalhadores e gestores são fundamentais para a produção 

de saúde e para estimular novos modos de cuidar e novas formas de organização do 

trabalho, portanto, humanizar o SUS requer estratégias que são percebidas e construídas 

entre estes protagonistas (BRASIL, 2010a). 

Neste sentido, as ouvidorias no SUS surgem na PNH como um dos dispositivos 

que atuam como sistema de escuta qualificada para os usuários e trabalhadores da saúde, 

através do recebimento das demandas (denúncias, reclamações, solicitações, informações, 

elogios e sugestões) do usuário e/ou trabalhador de saúde. Representa também um 

instrumento gerencial na medida em que mapeia problemas, aponta áreas críticas, 

estabelece a intermediação das relações e promove a aproximação das instâncias 

gerenciais buscando a resolubilidade para as demandas apresentadas (BRASIL, 2010a). 

MIELKE e OLSCHOWSKY (2011) compreendem por escuta qualificada uma 

tecnologia leve que envolve relações entre os sujeitos, favorecendo o diálogo, o vínculo, 

o acolhimento e a compreensão do sofrimento psíquico a partir da pessoa. Ao valorizar as 

experiências dos sujeitos, as suas necessidades e diferentes aspectos que compõem seu 

cotidiano torna-se um instrumento facilitador e transformador, com papel estratégico no 

desenvolvimento da autonomia e inclusão social, e no agenciamento de modos “menos 

endurecidos” de trabalho (MIELKE e OLSCHOWSKY, 2011).   

A ouvidoria neste estudo ocupou um lugar de importância como dispositivo da 

PNH, que antes não existia no HCAC. O reconhecimento da ouvidoria como espaço de 

humanização foi assim percebido por um dos trabalhadores de apoio do ambulatório. 

A ouvidoria é uma forma  de humanização doutora (...) É uma 

forma de ter uma sensibilidade com o usuário, de o usuário 

poder se expor. Porque pra mim saber como o usuário está se 
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sentindo, nós temos que oferecer mecanismos pra que ele 

venha ter suas necessidades alcançadas.(...) (S7) 

A ouvidoria conta com três funcionários e surgiu pela necessidade de um espaço 

para o usuário ser ouvido em suas reclamações com relação à instituição. Percebemos que 

pelo menos inicialmente o setor de ouvidoria não foi prioridade na gestão no HCAC. De 

fato, o setor de ouvidoria foi instituído dentro da unidade hospitalar em 2010, e somente 

em 2014 assumiu maior visibilidade pelo gestor institucional, passando a receber os 

usuários em local específico11. 

Eu comecei, eu que implantei a ouvidoria no hospital em 2010, 

em janeiro de 2010, então já tem 5 anos, que tá lá. (...) na 

gestão passada a gente estava mais presa, eles não 

divulgavam tanto a ouvidoria. (...) A ouvidoria surgiu porque 

os pacientes ficavam gritando pelos corredores, e às vezes 

acabava brigando, então a necessidade né, de um setor desse 

era muito grande pra dentro de um hospital complexo. (...) 

Tive que brigar pelo espaço, porque não queriam dar o espaço 

pra ouvidoria (O1) 

 

O participante reconhece que a ouvidoria no HCAC, mais que um espaço de 

escuta, é um instrumento gerencial de suporte para orientar o gestor a identificar as falhas 

da organização. Em 2015 as demandas recebidas pela ouvidoria apontaram falhas no que 

concerne à organização do serviço e processos de trabalho, estrutura e instalações e das 

relações entre trabalhadores-usuários-gestor, e se apresentaram com maior frequência 

relacionadas aos setores do ambulatório e às enfermarias (OLIVEIRA et al, 2016). 

Porque a ouvidoria, ela vem pra ajudar o gestor da unidade, 

ela não vem pra prejudicar, porque através da ouvidoria o 

gestor vai perceber onde ele tá falhando, onde o sistema dele 

tá falho, e muitos deles não veem isso. Já nessa gestão, a 

ouvidoria foi a parte principal do hospital, né, a nossa gestora 

lá, pediu foco maior na ouvidoria, então, assim começou a ser 

mais divulgado, os pacientes procuram mais, às vezes, 

procuram pra coisas que não é nem é lá pra ouvidoria 

resolver, mas sempre chegam e a gente explica e encaminha 

pro local correto. (O1) 

                                                           
11 Informação pessoal: Antonia Bezerra da Silva (funcionária do setor de ouvidoria) – fev/2015. 
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É importante destacar que, segundo o Manual das Ouvidorias do SUS (BRASIL, 

2014), estes órgãos não têm a função de atuar como serviço de atendimento ao 

consumidor, como assessoria de comunicação social e nem como setor de marcação de 

consultas, como unidades de auditoria, assessoria jurídica, corregedoria ou qualquer outro 

instrumento de investigação ou fiscalização. A solução dos problemas que surgem a partir 

das demandas do usuário também não é da responsabilidade das ouvidorias (BRASIL, 

2014). No entanto, observamos que este setor acaba por incorporar uma função de 

resolubilidade das demandas que se apresentam no HCAC. 

A gente faz a reclamação  ou o pedido do paciente no sistema 

do ouvidor SUS, que é do Ministério da Saúde, aí quando a 

gente insere essa demanda o ouvidor, o programa 

automaticamente já nos dá a data prevista para resposta, 

depois que é feito isto, a gente encaminha ao setor 

responsável, para a gerente daquele setor, aí ela tem um prazo 

pra ela responder e aí a resposta tem que ser uma resposta 

objetiva (...) E quando o paciente não aceita a resposta, o 

próprio sistema retorna, porque e quando a gente insere a 

resposta, tem uma outra pessoa da ouvidoria que liga pro 

cidadão, informando a ele daquela reposta da reclamação que 

ele fez. E se ele não  se sentiu agraciado com aquilo, ele pede 

que retorne, então, ele aí é reencaminhado   novamente pro 

setor para uma outra resposta. (O1) 

Às vezes a gente resolve, nem sempre a gente registra aquela 

demanda, a gente quando consegue resolver acaba nem 

colocando no sistema. Mas tem umas outras vezes também, 

quando a demanda é muito crítica, já aconteceu de a gente 

nem inserir, porque se a gente insere a demanda no sistema 

do ouvidor SUS, ela vai direto pro Ministério da Saúde em 

Brasília. Então, tem coisas que a gente faz internamente, 

manda só pro responsável da demanda e tenta resolver ali 

mesmo, para não tomar outra dimensão (O1) 

A gente às vezes, como ouvidoria a gente consegue mais 

rápido, a gente procura como eu expliquei, pra um paciente 

que é especial, ou que é um idoso, a gente tenta agilizar. Aí, a 

gente chega lá , e elas marcam sempre o mais rápido possível. 

Mas, se ele fosse lá, ele não iria marcar. Ele ia ter que esperar 

pra não sei quando, dois, três meses, pra fazer um exame de 

sangue. (O1) 

  

Segundo informações da participante, o papel da ouvidoria não é bem 

compreendido pelos trabalhadores do HCAC, que estes não entendem que o serviço se 

destina não somente ao usuário, mas também aos trabalhadores.  
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Reconhecimento até pelos próprios colegas, porque eles vem 

a gente da ouvidoria, como que não faz nada: -  ah,  você não 

trabalha, só fica andando pra cima e pra baixo,  só passeia; 

teu trabalho é muito bom  né, não faz nada... ah, fica na sala 

só sentada. Mas não vê o por trás, não vai lá ver como 

funciona a ouvidoria, o que que faz né! Então assim, o próprio  

reconhecimento, primeiro, pelos colegas, que nem essa nova 

gestão chegou, ela foi fazer um levantamento do que estava 

acontecendo, e os colegas mesmo que trabalham comigo 

disseram que não conheciam a ouvidoria. Se eu já estava lá 

há quatro anos, eu atendia a ouvidoria dentro do ambulatório, 

como é que não conheciam a ouvidoria? (O1) 

 

Na visão da ouvidoria os fatores que mais acabam por influenciar na humanização 

e no acolhimento do usuário no ambulatório do HCAC estão relacionados ao 

distanciamento e surdez do gestor do HCAC com as situações levantadas pela ouvidoria. 

Chama a atenção para a necessidade de uma postura mais humanizada dos chefes dos 

serviços, e responsabilização dos trabalhadores no sentido de propiciar um atendimento 

acolhedor e humanizado. 

Que gestor é esse que quer qualificar o seu serviço se ela não 

quer ouvir quem melhor pode levar pra ela de como tá? É o 

servidor, e ela não quer saber, ela não atende (...). (O1) 

(...)Chama na frente do paciente, chama no corredor. 

Eu...agora nessa nova gestão eu tenho percebido menos, com 

a entrada dessa outra gerente, a gente tá vendo que tá 

diminuindo, sabe, elas chamam a pessoa pra falar alguma 

coisa, tem diminuído. Mas às vezes acontece né, já aconteceu 

muito de a gerente chegar a chamar a atenção das secretárias 

no meio dos pacientes mesmo. (O1) 

Não é assim, então acha que tá ali, o funcionário acha que ele 

tá ali, e é dono daquela situação, daquele espaço. E não é. 

Quem manda ali somos todos nós. Na realidade o cidadão é o 

SUS, todo mundo paga ali né! (O1) 

Eles dizem que tem um setor de humanização, mas a gente não 

vê. Não vê essa humanização, porque a humanização é você 

próprio, e primeiro começa entre os colegas. Se você não se 

unir ali com seu colega de trabalho, como é que você vai 

cobrar, vai querer fazer humanização com o cidadão que vem 

de fora? Se você próprio lá dentro da sua instituição, você não 

pratica isso aí. Então, quer dizer, a humanização é só por 

dizer que é, que tem; se a chefia...se o próprio gerente lá ele 

nem te recebe, como é que chamam de humanização? 

Humanização é o acolher, né. É, você acolhe o cidadão, você 
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procurar entender, procura resolver. Mas não, lá é o 

contrário, ali simplesmente é desumano...(O1) 

 

 Podemos verificar que, mesmo que a função de resolução dos problemas dos 

usuários não seja o escopo da ouvidoria do HCAC, este setor acolhe o usuário com a 

intenção de resolver os problemas que se apresentam, a partir da demanda espontânea que 

busca o setor. O profissional que lá se encontra consegue “escutar a queixa, os medos e as 

expectativas, identificar os riscos e a vulnerabilidade, acolher também para a avaliação do 

próprio usuário, e se responsabilizar para dar uma resposta ao problema” (BRASIL, 

2010c, p. 23).  

 Num conceito ampliado de gestão participativa, a adoção de métodos de escuta 

permanente das opiniões dos usuários e dos trabalhadores de saúde através dos sistemas 

de ouvidorias, viabiliza mecanismos participativos de monitoramento e avaliação da 

gestão, que propiciam aprimorar o serviço e a assistência em saúde com qualidade de 

serviços (BRASIL, 2014). 

 De forma singular, a ouvidoria como dispositivo de escuta e participação ativa 

de usuários e trabalhadores vem atuando no HCAC como um instrumento de análise dos 

problemas da instituição, através do qual o apoiador institucional pode melhorar e 

qualificar a gestão e ao mesmo tempo estimular e valorizar os trabalhadores do 

ambulatório, contribuindo para a melhoria da assistência especializada. 

  Portanto, através do apoio institucional e da instituição da ouvidoria, o HCAC dá 

os primeiros passos em sentido a um  modelo de gestão participativa, democrática e menos 

burocrática, que permita ações mais humanizadas e acolhedoras aos usuários e 

trabalhadores do serviço, conforme preconiza a PNH,  tendo em vista que a humanização 

do cuidado deve atender à oferta de serviços com qualidade e resolublidade, respeitando 

a autonomia e a dignidade dos sujeitos envolvidos (usuários e trabalhadores de saúde), e 

ao mesmo tempo balizar as relações de poder que se impõem em toda cadeia de produção 

do cuidado. 
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 6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 Os resultados neste estudo permitiram atender a todos os objetivos propostos. Em 

relação ao primeiro objetivo, na perspectiva dos trabalhadores e usuários, os seguintes 

aspectos encontram-se relacionados ao trabalho e à produção do cuidado em saúde que 

interferem no acolhimento e na humanização da assistência especializada. 

 O primeiro aspecto relaciona-se à resolubilidade da RAS em relação à APS, ao 

complexo regulador e ao atendimento médico. Verificamos que a APS no estado do Acre 

apresenta dificuldades para cumprir corretamente o papel como porta de entrada do 

sistema de saúde de forma qualificada e articulada com os demais componentes nas linhas 

do cuidado na RAS. E nesse sentido, não consegue fazer funcionar corretamente os fluxos 

e contrafluxos do usuário nas linhas do cuidado. O complexo regulador atua de forma 

desorganizada na distribuição de vagas para a assistência especializada, com poucas 

unidades de referência, com recursos humanos insuficientes e pouca qualificação, e sem 

a devida responsabilização com o cuidado do usuário e os seus modos de andar na rede. 

Estes fatores contribuem para a morosidade do sistema, dificuldades no acesso e 

continuidade do usuário para a assistência especializada. Além desses fatores, a falta de 

condições de trabalho dos profissionais em saúde e o despreparo destes para oferecer um 

atendimento médico pautado no acolhimento e na humanização, suscitam no usuário 

desconfiança com o atendimento recebido na atenção básica e estimula seu 

encaminhamento ao serviço especializado, muitas vezes de forma desnecessária. Portanto, 

a APS, o complexo regulador e o atendimento médico na APS, representam pontos 

sensíveis na RAS que dificultam a resolubilidade, e contribuem para a grande demanda 

da assistência especializada interferindo no acolhimento e na humanização dos serviços. 
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O segundo aspecto relaciona-se à organização serviço para o atendimento das 

demandas, o modelo de gestão e os processos de trabalho no ambulatório do HCAC. A 

produção de demanda que se estabelece no ambulatório do HCAC se faz de forma 

programada ou espontânea (“sobra de fichas”), e são estas demandas que acabam por 

orientar as práticas de gestão e a organização do processo de trabalho neste serviço 

especializado.  

O ambulatório, de forma peculiar, acabou incorporando o atendimento da demanda 

espontânea, na forma de “sobra de fichas”, como solução à demanda reprimida que busca 

o serviço especializado no HCAC rotineiramente. No entanto, esse arranjo não se 

apresenta de forma consensual entre os trabalhadores do ambulatório. Os participantes se 

mostraram ser mais contra do que a favor da distribuição de “sobras de ficha” para o 

atendimento do usuário. Dentre os aspectos considerados favoráveis a essa demanda, 

destacam-se a forma de garantir o direito do usuário do SUS e uma atitude humanizada. 

Dentre os aspectos considerados desfavoráveis, considera-se que o atendimento da 

demanda por “sobra de fichas” estimula o usuário a não buscar o referenciamento pela 

APS, estimula a “cultura do encaixe”, o “tráfico interno de favores”, e uma atitude cruel 

para o usuário que aguarda o atendimento via complexo de regulação. 

 O atendimento via “sobra de fichas” acaba beneficiando os usuários portadores 

de doenças crônicas que necessitam de atendimento contínuo; usuários que fazem uso de 

medicação de alto custo; usuários em TFD. Esse tipo de atendimento pode ocorrer de 

forma rápida ou demorar, a depender de situações que incluem o favorecimento pessoal e 

a oferta de vagas na especialidade desejada. O acesso do usuário à assistência 

especializada através do favorecimento pessoal e da utilização da posição como servidor 

público para direcionar o usuário para o serviço especializado, fere os princípios da 

impessoalidade e da moralidade da organização pública.  

 Em relação à burocracia no serviço especializado, a gestão é pautada pela 

hierarquia, divisão e organização do trabalho com base em rotinas, normas, protocolos, 

procedimentos especializados, e na impessoalidade das relações. Situações não previstas 
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no processo de trabalho fazem com que o serviço se organize informalmente e a partir 

disso os trabalhadores passam a adotar comportamentos que representam disfunções do 

modelo burocrático. Dentre essas disfunções destacamos as dificuldades com os 

clientes/usuários que acabam gerando situações de conflito frequentes entre os 

protagonistas. Verificamos de um modo geral, que os conflitos se relacionam ao número 

reduzido de trabalhadores, sobretudo de médicos, para atender à demanda de trabalho do 

ambulatório desencadeando: acúmulo de funções, sobrecarga de trabalho e jornada 

extenuante; e rotatividade frequente; desgaste físico e mental pela carga de serviço que se 

apresenta. Outras situações organizacionais identificadas como causa de conflitos se 

referem a ao horário de chegada dos usuários, o atendimento por ordem de prioridade, os 

protocolos do serviço, as particularidades em algumas especialidades, o atraso ou falta dos 

profissionais, a limitação funcional de idoso e/ou usuários analfabetos, idosos sem 

acompanhantes, a emissão de laudos para diversos fins (excesso de papelório) e a 

qualificação dos trabalhadores de apoio. 

A parceria público-privada no HCAC parece ter sido a solução encontrada para 

tentar diminuir as deficiências do serviço e melhorar a qualidade da assistência ao usuário, 

no entanto, aspectos pró e contra a esta situação político-organizacional foram levantados 

pelos participantes. Os fatores em prol dessa parceria foram a satisfação do profissional e 

a resolubilidade; e os fatores contra: mão de obra sem qualificação e prejuízo do processo 

de trabalho em algumas especialidades médicas. 

O atual modelo de gestão do ambulatório do HCAC, a oferta reduzida de recursos 

humanos em saúde, e outras situações organizacionais do serviço, fazem com que o 

trabalho em saúde neste serviço especializado se distancie do que preconiza a PNH, e 

dificultem a implementação do acolhimento e a humanização na assistência especializada.  

O terceiro aspecto identificado se relaciona à ambiência e compreende o ambiente 

físico e de relações interpessoais do serviço especializado. O ambulatório de 

especialidades figura como um ponto sensível do HCAC, motivo pelo qual os aspectos 

sobre o ambiente físico e das relações interpessoais se apresentaram de modo 
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significativo. A partir das falas dos participantes, identificamos que pouco avanço houve, 

no sentido de a instituição oferecer melhores condições de trabalho. A PNH considera o 

compromisso da instituição com a ambiência no sentido de oferecer melhores condições 

de trabalho e atendimento, e assim possibilitar o acolhimento do usuário e a humanização 

do cuidado. 

O trabalhador, sem as devidas condições de trabalho que se traduzem pelas 

questões relacionadas à estrutura e falta de materiais e equipamentos no serviço 

especializado, não consegue também atender com resolubilidade, pois a oferta de serviços 

é incapaz de suprir de forma adequada a demanda que se apresenta, resultando em um 

vicioso ciclo de demanda reprimida alimentado pela redução da autonomia dos 

profissionais, principalmente dos médicos. O aspecto da subjetividade do trabalho neste 

estudo foi considerado a partir das relações interpessoais que compõem a ambiência, em 

seus aspectos positivos e negativos. 

Os aspectos positivos das relações interpessoais que se apresentam para os 

trabalhadores no ambulatório se relacionam: à alteridade, empatia e altruísmo e à 

satisfação com o trabalho. Os usuários de um modo geral apontaram como aspecto 

positivo das relações interpessoais, a satisfação com o atendimento recebido no serviço 

especializado. 

Entretanto, os aspectos negativos das relações interpessoais no trabalho, 

infelizmente superam o lado positivo, principalmente para o trabalhador. Para os usuários 

os maiores pontos de conflitos se relacionam ao mau atendimento prestado pelos 

trabalhadores de apoio. Para os trabalhadores do serviço, foram considerados: as 

condições de trabalho, a forma de organização do serviço, a falta de vínculo e de diálogo 

entre trabalhadores e, entre trabalhadores/gestores, as situações de assédio moral, o 

trabalho como fator de adoecimento, as situações de violência física e verbal no trabalho, 

a despersonalização do trabalhador, os riscos e as consequências ao exercício profissional. 

A PNH tem buscado a reorganização dos serviços de saúde com base no trabalho 

usuário-centrado e de relações acolhedoras capazes de produzir vínculo, pois aposta nas 
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tecnologias mais relacionais na produção de cuidado em saúde e assistência aos usuários. 

Desse modo, a PNH com o objetivo de “maturar” a diretriz do acolhimento vem 

estimulando experiências inovadoras de mudanças nos sistemas e serviços de saúde 

através de trabalho inter/ multidisciplinar, mas, a exemplos de outros serviços, essa 

“maturação do acolhimento” só poderá tornar-se possível mediante a escuta dos vários 

atores do serviço no HCAC para poder redesenhar as relações no trabalho sem tensões, 

solidárias e produtivas. A gerência deve equacionar seu papel junto à equipe do 

ambulatório, uma vez que representa a figura burocrática da instituição. O papel da 

gerência se faz importante na implementação do acolhimento no sentido de mudanças no 

modelo de atenção e gestão, com foco nas necessidades do usuário, mas sem esquecer de 

valorizar os trabalhadores e as relações sociais no trabalho conforme preconiza a PNH. 

 De acordo com o segundo objetivo do estudo, os resultados encontrados tiveram 

por base a reflexão sobre micropolítica e necessidades em saúde, e como estes aspectos se 

relacionam entre as diferentes práticas profissionais envolvidas para a implementação do 

acolhimento e da PNH. Identificamos que as diferentes relações de poder (micropolítica) 

que se apresentam no ambulatório, interferem positiva ou negativamente na produção do 

cuidado e no acolhimento.  

 Em relação aos usuários, uma vez que estes protagonistas chegam ao serviço de 

saúde especializado o detentor de poder é o trabalhador em saúde aquele que detém a 

informação e o saber, seja médico, seja o trabalhador de apoio. Curiosamente os usuários 

neste estudo não se queixaram da falta de tecnologia de ponta para o atendimento, pelo 

contrário, as queixas recaíram justamente na falta do uso da tecnologia leve que envolve 

o aspecto relacional da produção do cuidado, e isso é interessante, posto a influência das 

tecnologias mais duras no serviço especializado. 

 As relações entre os protagonistas se expressaram por meio de necessidades e 

expectativas, e para os trabalhadores, se apresentaram quase como reivindicações, pois os 

trabalhadores sofrem as consequências das situações que não têm conseguido controlar no 

ambiente de trabalho. A atuação do trabalhador enquanto produtor de saúde encontra-se 
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limitada por vários pontos de controle e poder que atuam como linhas de força, por vezes 

antagônicas, no sentido de restringir a atuação do trabalhador, que não consegue atuar na 

produção de saúde de forma adequada, seja pelo uso inadequado das tecnologias 

relacionais, seja pela falta de tecnologias leve-duras e duras. 

 Muitas dessas reivindicações se apresentam como reflexo da falta de 

responsabilização do trabalhador e da redução da autonomia destes. Por outro lado, o 

trabalhador anseia pelo poder do estado e da instituição em atender às suas necessidades 

e expectativas no que se refere ao: fortalecimento do SUS, reestruturação da APS, 

resolubilidade no próprio serviço, trabalho em equipe, respeito e valorização do 

trabalhador pela instituição, respeito e compreensão do usuário pelas limitações impostas 

ao trabalhador, eficiência e informatização do sistema de agendamento,  incentivo à 

educação continuada e capacitação do trabalhador, tratamento igualitário de usuários e 

trabalhadores, reconhecimento das necessidades e direitos do usuário, adoção de medicina 

defensiva, reconhecimento dos direitos trabalhistas e mudança do modelo de gestão. 

 A angústia por serem ouvidos e terem suas necessidades e expectativas atendidas 

fica transparente na fala dos participantes. Por isso a importância de se abrir espaços para 

a escuta e discussão das situações que se apresentam durante o trabalho e a produção do 

cuidado de modo a ouvir as angústias, necessidades e sugestões, tanto de usuários quanto 

dos trabalhadores. Portanto, a adoção de estratégias gerenciais baseadas na ação 

comunicativa e nas oficinas de humanização parecem ser positivas para os trabalhadores 

e usuários como métodos de intervenção subjetivos e intersubjetivos da produção de um 

cuidado acolhedor e humanizado conforme preconiza a PNH. 

 Ainda em conformidade com o segundo objetivo, os resultados encontrados 

permitiram identificar que os trabalhadores do ambulatório necessitam de maior atenção 

da gestão, e que a figura do apoiador institucional é fundamental e deve ser capaz de 

fomentar atividades de educação continuada em saúde, e promover ações que possibilitem 

a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, como, por exemplo, a instituição de 
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serviços de especialidades, o prontuário eletrônico, a qualificação dos trabalhadores de 

apoio, melhoria da ambiência, grupos de trabalho em humanização etc..  

 Percebemos que os contratos de gestão firmados com o HCAC, acabaram por 

tensionar ainda mais as relações entre gestão e trabalhadores, valorizando determinados 

serviços médicos, e desvalorizando e limitando a atuação do servidor público. Além disso 

a gerência dos setores se tornaram dependentes dos serviços provenientes dessas parcerias 

público-privadas. De um modo geral, a parceria público-privada não possibilitou a 

ampliação do acesso, nem a qualificação e a humanização da atenção, comprometendo a 

resolubilidade do servidor público. Tais fatores dificultam a implementação do 

acolhimento no serviço especializado no sentido da garantia da qualificação da assistência 

e da equidade. 

 A ouvidoria como dispositivo de escuta dos usuários no HCAC vem atuando 

como um instrumento de análise dos problemas da instituição, através do qual o apoiador 

institucional pode melhorar e qualificar a gestão e, ao mesmo tempo, estimular e valorizar 

os trabalhadores do ambulatório contribuindo para uma atenção humanizada e acolhedora 

tanto para usuários quanto para os trabalhadores. 

  Apesar das dificuldades apontadas o HCAC tem demonstrado sinais de avanços 

no sentido de implementar a PNH, e adotar um modelo de gestão mais democrático e 

menos burocrático, como é necessário no campo da atenção em saúde tendo em vista que 

a humanização do cuidado deve atender à oferta de serviços com qualidade e 

resolubilidade, respeitando a autonomia e a dignidade dos sujeitos envolvidos - usuários 

e trabalhadores de saúde, e ao mesmo tempo balizar as relações de poder que se impõem 

em toda cadeia de produção do cuidado. 

 Num conceito ampliado de gestão participativa, a ouvidoria e o apoio 

institucional neste estudo demonstram sinais de avanços no sentido de implantar a PNH e 

promover mudanças para um modelo de gestão voltado para ações mais humanizadas e 

acolhedoras aos usuários e trabalhadores do serviço. 
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 No terceiro e último objetivo, buscamos compreender como os trabalhadores e 

usuários entendem a humanização e o acolhimento no serviço especializado.  

 O conhecimento da PNH pelos usuários é precário, pois desconhecem o que isto 

representa para o SUS. No entanto, expressaram suas percepções sobre a humanização em 

saúde na forma de dedicação ao trabalho, respeito e bom atendimento pelo trabalhador. 

Ao que parece, apesar de todos esses mecanismos de proteção do usuário em prol da 

garantia dos seus direitos na assistência em saúde, estes acabam por deixar os serviços 

sem atender às suas reais expectativas, e a integralidade do cuidado não consegue ser 

realizada a contento.  

 A autonomia do usuário, tanto exaltada e ensejada na atenção em saúde, parece 

estar sempre reduzida quando se trata do SUS, pois o usuário muitas das vezes não sabe 

que é um direito seu ser cuidado e atendido de forma digna, humanizada e acolhedora. E 

mesmo quando sabe, prefere sair do sistema insatisfeito e sem reivindicar os seus direitos 

de usuário. 

De um modo geral, a PNH representa algo que na visão dos trabalhadores ainda 

não saiu do papel, necessita ser mais divulgada, e que, enquanto política pública, deve 

evoluir bastante para atender às necessidades de usuários e também dos trabalhadores, até 

porque os próprios trabalhadores, assim como os usuários, não têm o conhecimento 

adequado sobre a política e acabam tendo uma percepção deturpada sobre o assunto. 

Para os trabalhadores e gestores, a PNH se apresentou no ambulatório através de 

algumas ações voltadas à humanização em forma de atividades e cursos. Porém essas 

ações não tiveram continuidade e por isso não foram consideradas efetivas. A falta de 

escuta dos trabalhadores em relação às suas necessidades para um trabalho humanizado 

foi levantada, e nesse aspecto de humanização do serviço, a gestão, na concepção dos 

trabalhadores, deve ter disposição para ouvir o trabalhador. Além disso, os trabalhadores 

consideraram que a  instituição não foi preparada, estrutural e nem profissionalmente, para 

as mudanças que a PNH iria impor ao processo de trabalho e ao modelo de gestão.  
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Para os trabalhadores em nosso estudo o acolhimento representa “levar pela 

mão”; colaborar para a integralidade do cuidado; atuar em condições adequadas de 

trabalho; informação adequada, resolubilidade; criar vínculos. Apesar de os usuários 

informarem desconhecer sobre o que representa o acolhimento na PNH, suas falas ao 

longo deste trabalho deixaram perceber os seguintes aspectos sobre o acolhimento: escuta 

e atenção, recepção respeitosa, atendimento por pessoas qualificadas; informação correta, 

sinalização adequada, e empatia. 

Apesar de ter surgido em 2010, o serviço da ouvidoria adquiriu maior visibilidade 

da gestão somente em 2014. O seu papel ainda não é bem compreendido pelos 

trabalhadores do HCAC, que pensam que o serviço se destina somente para o usuário 

reclamar dos trabalhadores. Na visão da ouvidoria, os fatores que mais acabam por 

influenciar na humanização e no acolhimento do usuário no ambulatório do HCAC estão 

relacionados ao distanciamento e surdez do gestor do HCAC com as situações levantadas 

pela ouvidoria. Chama a atenção para a necessidade de uma postura mais humanizada dos 

chefes dos serviços, e responsabilização dos trabalhadores no sentido de propiciar um 

atendimento acolhedor e humanizado.  

 Percebemos que, mesmo que a função de resolução dos problemas dos usuários 

não seja o escopo da ouvidoria do HCAC, este setor acolhe o usuário de maneira 

humanizada. O profissional do setor de ouvidoria tem conseguido mesmo com todas as 

dificuldades que se apresentam para o exercício de suas atribuições, escutar o usuário em 

suas queixas, medos e expectativas; avaliar as situações de riscos e vulnerabilidade; e se 

responsabilizar para dar uma resposta ao problema do cidadão. 

 Neste estudo a ouvidoria se apresenta como estratégia efetiva de acolhimento 

segundo a PNH ao atuar como espaço de escuta qualificada e cidadania na instituição. 

Todavia, o desafio que aqui se apresenta, é como aproximar os trabalhadores e gestores 

desse setor, que parecem preferir uma situação de exclusão e mudez gerados pelo 

encarceramento nos campos de trabalho. 
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 Com base nos resultados encontrados podemos dizer que a diretriz do 

acolhimento se mostrou neste estudo como uma estratégia de humanização possível de ser 

implementada no ambulatório do HCAC, apesar de todos os problemas e desafios 

relacionados à assistência especializada e à RAS identificados ao longo deste trabalho. 

 Vimos que a instituição já deu os primeiros passos no sentido da implementação 

da PNH quando instituiu espaços para a ouvidoria e o setor de acolhimento, e a realização 

de pesquisas de satisfação. Além disso, mesmo que seja fruto de interesse individual e não 

institucional, a gestão procurou fazer o papel de apoiador institucional promovendo uma 

gestão mais participativa e preocupada como seus trabalhadores e os usuários. 

 É importante dizer que o SUS visa ampliação da diretriz do acolhimento em toda 

rede de atenção. Entretanto, em nível micro da assistência, no caso do ambulatório do 

HCAC o acolhimento pode ser introduzido no serviço como um dispositivo tecno-

assistencial relacional que utiliza recursos tecnológicos simples e pouco dispendiosos nos 

moldes da PNH: fluxogramas analisadores, oficinas, grupos focais, Grupos de Trabalho 

de Humanização. A adoção desses recursos do acolhimento pelo serviço, pode orientar a 

reflexão sobre as mudanças a serem realizadas nos modos de se produzir saúde na 

assistência especializada. Os trabalhadores e usuários querem e precisam ser ouvidos, e 

através da escuta de suas necessidades, pode-se alcançar uma saúde humanizada com 

integralidade (ainda que localizada), com resolubilidade e equidade. Todavia, os gestores 

e gerentes dos serviços especializados devem estar abertos para a introdução desses 

dispositivos do acolhimento permitindo-se conhecer e participar desse processo rumo a 

novos modos de gerir e cuidar. 

 Esperamos que os achados desta pesquisa possibilitem aos gestores, 

trabalhadores de saúde, usuários e demais protagonistas dos serviços públicos de saúde, 

informações que possam auxiliar na implementação do acolhimento como dispositivo da 

PNH capaz de promover mudanças no trabalho e na produção do cuidado em saúde na 

assistência especializada no estado do Acre.  
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ANEXO 1 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO COMPLEXO FUNDAHCRE /HCAC) 

 

1 – Complexo FUNDHACRE/HCAC 

1.1 – Superintendência 

1.1.1 - Gerência Jurídica 

1.1.2 - Gerência de Gabinete 

1.1.2.1 Gerência de Protocolo 

1.1.2.2 Central Telefônica 

1.1.3 - Gerência de Planejamento e Avaliação 

1.1.3.1 Gerência Executiva de Planejamento 

1.1.4 - Gerência Financeira e de Patrimônio 

1.1.4.1 Gerência de Compras e Levantamento de Custos 

1.1.4.2 Gerência de Finanças 

1.1.4.3 Gerência de Controle Interno 

1.1.4.4 Gerência de Gestão de Licitação 

1.1.4.5 Gerência de Faturamento, Cobrança e Processamento de Produção 

Assistencial 

1.1.5  Gerência de Gestão de Tecnologia da Informação 

1.1.6  Gerência de Gestão de Pessoas 

1.1.7  Gerência de Ensino 

1.1.8 Montagem de Prontuário 

1.1.9 Contas Médicas 

1.2 – Hospital das Clínicas 

1.2.1 - Gerência Geral 

1.2.1.1 Gerência Administrativa 

1.2.1.1.1 Gerência de Almoxarifado e Patrimônio 

1.2.1.1.2 Gerência de Arquivo 
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1.2.1.1.3 Farmácia 

1.2.1.1.4 Serviço de Nutrição e Dietética 

1.2.1.1.5 Serviços Gerais 

1.2.1.1.6 Lavanderia e Costura 

1.2.1.1.7 Ouvidoria 

1.2.1.1.8 Nutrição Parenteral 

1.2.1.1.9 GASEPI 

1.2.2 Gerência Assistencial 

1.2.2.1 Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

1.2.2.2 Gerência de Enfermagem 

1.2.2.2.1 Internação 

1.2.2.2.2 Enfermarias 

1.2.2.3 SADT 

1.2.2.4 SAME – Apoio Administrativo 

1.2.2.5 Laboratórios 

1.2.2.6 Unidade de Nefrologia 

1.2.2.7 Unidade de Geriatria 

1.2.2.8 Unidade de Oncologia 

1.2.2.9 Centro de Especialidades Odontológicas 

1.2.2.10 Fisioterapia 

1.2.2.10 1 Funbesa 

1.2.2.10 2 Dom Bosco 

1.2.2.11 Fonoaudiologia 

1.2.2.12 Psicologia 

1.2.2.13 Especialidades Médicas (Clínica e Cirúrgica) 

1.2.2.14 Ortopedia  - auxiliar de ortopedia 

1.2.2.15 Radiologia- Técnico de Radiologia 

1.2.2.16 Serviço Social 
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1.2.2.17 UTI 

1.2.2.17.1 Semi-Intensiva 

1.2.2.18 Agência Transfusional 

1.2.2.19 Central de Agendamento Cirúrgico 

1.2.2.20 Central de Transplante Renal 

1.2.2.21 Centro Cirúrgico 

1.2.2.22  SAE – Serviço de Atendimento Especializado 

1.2.3 Comissão de Residência Médica – COREME 

1.2.4 Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar 

1.2.5 Humanização 
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ANEXO 2A – CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DO 

AMBULATÓRIO 

       

 

                                                                        

 Data:.......................................... 

GRUPO FOCAL: (   ) trabalhadores de apoio; (   ) profissionais de saúde; (   ) médicos 

ENTREVISTAS: (    ) SAME; (   ) Ouvidoria 

 

Sexo: (  ) Fem (  ) Masc Idade:...................................................................... 

Profissão:.................................Tempo de graduação:......................................... 

Função:................................... Tempo de trabalho no HCAC:............................ 

Setor:............................................................................................................. 

Tipo de vínculo profissional (  ) estatutário; (   ) CLT 

 Participação de entidade associativa ou da acadêmica: (  )Sim (   ) Não 

Se afirmativo, qual (is):  (  ) professor universitário; (  ) membro do sindicato 

profissional; (  ) membro de associação ou Conselho Regional da Categoria;  

(  ) Outros:............................................................ 

Fone de contato:...................................................................... 
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ANEXO 2B - ROTEIRO DOS GF’SE ENTREVISTA (TRABALHADORES DO 

AMBULATÓRIO) 

 

1. Primeira parte – (20 min) Aquecimento – apresentação do trabalho e dos 

participantes, parte ética, etc.  

 

2. Segunda parte (60 min)- Introdução e discussão do tema (60min) - (ASPECTOS 

RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA) 

a) Como é sua rotina de trabalho no ambulatório?  

b) Com quais categorias profissionais você mais se relaciona para desenvolver 

essa atividade? E como é a essa relação? 

c) Como é a sua relação com o usuário? 

d) Como você vê a relação dos demais profissionais com o usuário? 

e) Como é a sua relação com a chefia (SAME, superintendência)? 

OBSERVAR: 

 problemas/conflitos encontrados na relação entre os profissionais de saúde e 

usuários atendidos no ambulatório. 

 problemas/conflitos encontrados na relação entre os profissionais de saúde e os 

demais profissionais que trabalham no ambulatório. 

 problemas/conflitos encontrados na relação entre os profissionais que trabalham 

no atendimento em ambulatório e a chefia. 

2.1. Como ocorrem? 

2.2.Em que situações? 

2.3. Quais são suas causas? 

2.4. Por que ocorre? 

2.5.Em que situações pode ser aceitável? Quando não? 

2.6.O que sugerem para resolver? 

 

3. Terceira parte – 40 min (PERCEPÇAO DO PROFISSIONAL SOBRE O 

ATENDIMENTO NO HCAC) 

f) Como você avalia o seu atendimento? Fatores positivos, negativos, sugestões 

para melhorar. 

g) Então, como vocês avaliam que prestaram um bom atendimento ao usuário? 

h) Como você gostaria de ser tratado como paciente aqui no HCAC? 
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i) Como você gostaria de ser tratado enquanto profissional que trabalha no 

HCAC (pelos pacientes, pelos outros profissionais e pela chefia?) 

4. Quarta parte – 30 min (ASPECTOS SOBRE A PNH NO ÂMBITO DO 

HCAC) 

j) Vocês já ouviram falar sobre a Política Nacional de Humanização? (30min) 

k) O que conhecem sobre a PNH e suas diretrizes? 

l) Tem conhecimento se a PNH funciona no HCAC? 

m) Já participou de alguma atividade ou conhece alguma atividade relacionada à 

PNH no HCAC? 

n) Qual a sua opinião sobre a PNH? 

o) Qual a sua opinião sobre o Acolhimento? 
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ANEXO 3A –CARACTERIZAÇÃO DO PARTICIPANTE (USUÁRIO) 

  

 

Data do GF:...................................... 

 

 Nome: 

Sexo: (  ) Fem (  ) Masc  

Idade:...................................................................... 

Grau de instrução:........................................................................................... 

Atividade profissional:.......................................................................................... 

Procedência:........................................................................................................ 

Tipo de consulta: (   ) retorno   (   ) primeira vez (  ) para exames 

Para qual especialidade:...................................................... 

Fone:.................................................................................... 
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ANEXO 3B- ROTEIRO GF (USUÁRIO) 

 

 Primeira parte – (20 min) Aquecimento – apresentação do trabalho e dos participantes, 

parte ética, etc.  

1. Segunda parte (60 min)- Introdução e discussão do tema (60min) - (ASPECTOS 

RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA) 

a) Diga qual atendimento você veio buscar aqui no HC e como chegou ate aqui 

(explorar a questão do acesso – problemas relacionados ao sistema de saúde com tempo e 

porta de entrada e qual o motivo do atendimento) 

b) Por quais serviços você foi atendido no HCAC? (explorar todo o percurso do 

atendimento do usuário no ambulatório  -  da recepção até o atendimento que foi buscar) 

3. Terceira parte – 40 min (PERCEPÇAO DO USUARIO SOBRE O 

ATENDIMENTO NO HCAC) 

c) Como você avalia o atendimento feito aqui no ambulatório no HCAC? Fatores 

positivos, negativos, sugestões para melhorar. 

d) Você ficou satisfeito com o tratamento recebido? (explorar todos os profissionais 

envolvidos no processo do atendimento e os pontos positivos e negativos) 

e) Qual a sua opinião sobre como o paciente deveria ser atendido? (explorar aspectos como 

estrutura física, o atendimento profissional e o acesso e retorno ao sistema, os direitos do 

usuário, questões eticas) 

f) Você tem conhecimento de alguma situação de desentendimento com algum 

profissional do hospital alguma vez? Se sim, como foi, quando foi? (explorar se houve 

necessidade de encaminhar reclamação a ouvidoria, MP e ou CRM. Etc) 

g) Quando ou como você se sentiu acolhido aqui no ambulatório? 

OBSERVAR: 

• problemas/conflitos encontrados na relação entre os profissionais de saúde e 

usuários atendidos no ambulatório. Como ocorrem? Em que situações? Quais são suas 

causas? Por que ocorre? Em que situações pode ser aceitável? Quando não?  

4. Quarta parte – 30 min (ASPECTOS SOBRE A PNH NO ÂMBITO DO 

HCAC) 

f) Quando que você acha que o atendimento foi humanizado? 

g) Quando é que você acha que o atendimento não foi humanizado? 

h) Qual a sua sugestão para o atendimento ser humanizado? 
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Anexo 4 – Organização das Unidades de Registro  

Usuário Unidade de Registro Codificação 

U1 

(...) Há mais de ano, estou há mais de ano...já estou pra desistir, que eu estou 

esperando e não consigo. Vou lá na frente, e pergunto, eles não fazem nem 

conta... 

2.1 

4.3.4 

U2 
Eu passei um ano e meio esperando essa consulta da nutricionista, sei que 

saiu, e apesar da demora, eu fui muito bem atendido no dia da consulta. 

2.1 ; 3.1 

 

U3 

Porque agendado pelo posto demora muito, e meu sobrinho já está sem 

remédio, e ele não pode ficar sem remédio. Aí eu vim atrás de sobra de ficha 

no mesmo dia e eu consegui. 

2.2. 

 

U4 

(...) Mas o caso do meu irmão foi até mais rápido, porque ele tem uma 

sobrinha que trabalha lá no PS, aí se torna tudo mais rápido um pouquinho, 

né!?  Porque o pessoal lá ajeita... (...) foi pelo PS porque a sobrinha dele 

trabalha lá, que é sobrinha da ex-mulher dele. Então fez tudo por lá pra ele, 

pra vim pra cá. Já meu pai não, meu pai veio com encaminhamento de Boca 

do Acre pra cá, e eu dormia aqui...mandaram eu ir pro posto, eu cheguei lá, 

e o mesmo caso daqui: - a senhora deixe aqui que a gente marca a consulta, 

a senhora fica aguardando. Esperei dois meses por essa consulta, quando 

meu pai chegou pro atendimento, meu pai já faleceu ... 

 

2.1 

6.2 

U5 

Ontem estive no médico urologista aí, e ele me pediu uns exames, de urina 

essas coisas...tomografia também, e ele me deu pra eu ir lá no posto, pra eu 

agendar pra eu fazer. Só que a gente vai lá no posto, eles fazem o 

encaminhamento e eu passei três meses pra conseguir voltar no médico pra 

entregar o exame. 

2.1 

U6 

Vim três vezes pra eu poder conseguir a sobra de ficha, porque eu tenho de 

pegar dois ônibus, sou sozinha né, aí eu saio de caso e o ônibus passa lá em 

frente o Bom jesus de 5:15h, mas quando a gente chega aqui na fundação já 

tem muita gente e eu não consegui. (...) Eu passo muito no médico aqui da 

fundação, sempre me chamam com dois meses, três meses, é o dr.XXXXX 

(ortopedista) que eu tenho artrose, aí pra ele é mais cedo, porque a gente 

marca aqui. Porque depois que eles colocaram essas consultas pra marcar 

nos postos, ficou muito difícil pra nós. 

 

2.1 

2.2 
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Anexo 5 – Construção das Categorias Iniciais a partir das Unidades de Contexto 

 

Unidades de Contexto Eixo Norteador Categoria Temática Inicial 

Aspectos relacionados à Estrutura 

e instalações: 

1.estacionamento insuficiente; 

2. calor nas salas; 

3. falta de segurança; 

4. sistema de som deficiente; 

5. sinalização deficiente; 

6. arquivo deficiente (sem condições 

de uso; prontuários perdidos e/ou em 

duplicidade) 

7. salas inadequadas e insuficientes 

para atendimento (falta de material, 

instrumentos e estrutura); 

8. falta de condições para realização 

de procedimentos cirúrgicos 

(material/equipamentos); 

Evidencia a falta de condições 

adequadas de estrutura física e 

instalações para o atendimento 

do usuário e para o exercício 

profissional. 

 

 

 

1. Estrutura física e 

Instalações 
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Anexo 6 – Construção das Categorias Temáticas na Análise do Conteúdo 

 

 

Categorias 

Finais 

Eixo Norteador 
Categorias 

Intermediárias 
Eixo norteador 

Categorias Iniciais e 

Unidades de Contexto 

1
. 

A
s 

li
n

h
a

s 
d

e 
cu

id
a

d
o

s 
e 

o
 a

co
lh

im
en

to
 n

a
 a

ss
is

tê
n

c
ia

 e
sp

ec
ia

li
za

d
a

 

Situações 

apontadas por 

usuários e 

trabalhadores, 

sobre as 

dificuldades de 

acesso à rede de 

assistência 

especializada. 

1.1.O 

atendimento 

médico na APS 

 

 

Aspectos 

relacionados 

pelos usuários e 

trabalhadores 

sobre o acesso e 

a assistência em 

saúde na atenção 

básica. 

1. Acesso e assistência 

1.Descaso e mal 

atendimento dos 

profissionais; 

2.Excesso de demanda; 

3. Profissionais antigos; 

4. Falta de condições para o 

atendimento; 

5. Preconceito com o médico 

clínico (só quer o 

especialista); 

E outros... 

1.2.A RAS 

 

1.3. O complexo 

regulador 

Aspectos 

relacionados 

pelos usuários e 

trabalhadores 

sobre o 

funcionamento 

do complexo 

regulador e da 

RAS. 

2.Agendamento e 

referência 

1. Burocracia do sistema 

(data e oferta de vagas); 

Profissionais 

insuficientes e /ou sem 

capacitação ou 

agilidade para o 

agendamento; 

2. Agendamentos 

incorretos (erro do 

agendador, letra ilegível 

do médico); 

3. Desorganização na 

ordem do agendamento; 

4. Mesmo usuário 

agendados para mais de 

um médico na mesma 

especialidade; 

E outros... 
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Anexo 6 – Construção das Categorias Temáticas na Análise do Conteúdo 

 

Categorias 

Finais 
Eixo Norteador 

Categoria 

Intermediárias 
Eixo norteador 

Categorias Iniciais e 

Unidades de Contexto 

2
. 

O
 t

ra
b

a
lh

o
 e

 a
 p

ro
d

u
çã

o
 d

o
 c

u
id

a
d

o
 e

m
 s

a
ú

d
e:

 a
co

lh
im

e
n

to
 e

 h
u

m
a

n
iz

a
çã

o
 n

a
 a

ss
is

tê
n

ci
a

 

es
p

ec
ia

li
za

d
a

 O trabalho e a 

produção do 

cuidado no 

serviço 

especializado, e 

os fatores que 

interferem no 

acolhimento e 

humanização 

2.1. Fluxograma 

do cuidado no 

ambulatório 

Aspectos 

relacionados à 

organização do 

serviço 

especializado: 

acesso e 

assistência do 

usuário; o 

processo de 

trabalho e as 

relações entre 

trabalhadores-

usuários-gestor. 

1.Organização do serviço 
Demanda programada e 

espontânea 

1.Atendimento somente 

com encaminhamentos de 

consultas e retornos; 

2.Horário de chegada para 

os usuários diferente dos 

horários dos médicos; 

3.Atendimento por ordem 

de prioridade 

(dificuldades e conflitos 

inerentes ao atendimento 

de usuários específicos 

(geriatria; neuropediatria); 

4. Atendimento segundo a 

organização da secretária; 

5. Peculiaridades de certas 

especialidades (triagem 

prévia; agendamento pela 

instituição ou pelo PS); 

6. Encaixes, sobras de 

vagas, liberação de 

exames; 

7. Usuários que burlam a 

entrada; 

E outros... 

2.2. Ambiência, 

humanização e 

acolhimento 

Como as 

condições do 

ambiente físico, 

profissional e das 

relações 

interpessoais se 

apresentam para o 

desenvolvimento 

do trabalho e 

assistência em 

saúde no 

ambulatório. 

 

1.Estrutura e 

Instalações: 

1. Estacionamento 

insuficiente; 

2. Calor (salas de 

atendimento e recepção); 

3. Falta de segurança; 

4. Sistema de som 

deficiente; 

E outros... 

 

 

 



213 
 

Anexo 6 – Construção das Categorias Temáticas na Análise do Conteúdo 

 

Categorias 

Finais 
Eixo Norteador 

Categorias 

Intermediárias 
Eixo norteador 

Categorias Iniciais e 

Unidades de Contexto 

3
. 

M
ic

ro
p

o
lí

ti
ca

 e
 o

 a
co

lh
im

en
to

 n
o

 s
er

v
iç

o
 e

sp
ec

ia
li

za
d

o
 

Como a 

micropolítica 

permeia o 

trabalho e a 

produção do 

cuidado no 

serviço 

especializado e 

se relaciona com 

a diretriz do 

acolhimento e a 

humanização em 

saúde. 

3.1. Necessidades 

em saúde 

Expectativas e 

necessidades dos 

usuários durante 

o processo de 

produção do 

cuidado para 

que a este ocorra 

de forma 

humanizada, 

acolhedora e 

resolutiva no 

serviço 

especializado.  

1.Expectativas e 

Necessidades do Usuário: 

Bom atendimento (na 

recepção e dentro do 

ambulatório); 

Resolubilidade; Atenção; 

Gentileza; Educação dos 

funcionários; Respeito; 

Serem ouvidos; 

Atendimento humano dos 

funcionários; Dedicação 

dos funcionários; 

Atendimento sem 

discriminação (social, 

econômica etc); E outros... 

 

2.Expectativas e 

necessidades do 

trabalhador 

a)Relações no trabalho: 

Gratidão e 

Reconhecimento do seu 

trabalho/elogios; Respeito 

e consideração (chefes, 

usuários e dos colegas de 

trabalho); Tratamento 

humano por parte dos 

usuários, chefes e gestor; 

Ambiente harmonioso no 

trabalho; Trabalho em 

equipe. E outros... 
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Anexo 6 – Construção das Categorias Temáticas na Análise do Conteúdo 

 

Categorias 

Finais 
Eixo Norteador 

Categoria 

Intermediárias 
Eixo norteador 

Categorias Iniciais e 

Unidades de Contexto 

4
. 

A
 P

N
H

 e
 o

 a
co

lh
im

en
to

 n
o

 s
er

v
iç

o
 e

sp
ec

ia
li

za
d

o
 

O conhecimento 

do usuário e 

trabalhadores 

sobre a 

humanização e 

acolhimento , 

limites e avanços 

da PNH e o 

espaço do 

acolhimento no 

serviço 

especializado. 

4.1. A visão dos 

protagonistas 

Percepção dos 

usuários e dos 

trabalhadores 

sobre o 

acolhimento e a 

humanização e 

os aspectos 

relacionados à 

implementação 

da PNH no 

serviço 

especializado. 

1.PNH e acolhimento 

Dificuldade do usuário e 

do servidor em entender 

como funciona a rede de 

atenção no SUS; 

Conhecimento superficial 

ou nenhum sobre PNH e 

SUS (trabalhadores e 

usuários - necessidade de 

mais divulgação; 

capacitação e reciclagens 

sobre a PNH para todos os 

funcionários do serviço 

(apoio, e profissionais da 

área médica); médicos 

nunca foram procurados 

para cursos ou palestras 

sobre a PNH; 

E outros... 

4.2.O papel da 

ouvidoria 
 

2.PNH e Ouvidoria 

Local de escuta 

qualificada do usuário; 

Percepção mais 

aprofundada sobre o 

acolhimento e PNH; 

Reconhecimento da 

ouvidoria e seu papel na 

humanização. 

E outros... 
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Anexo 7 – Quadro Resumo das Categorias Temáticas na Análise do Conteúdo 

 

 

Categorias Iniciais Categorias Intermediárias Categorias Finais 

Acesso e Assistência O Complexo Regulador e a APS 
As linhas do cuidado e o 

acolhimento na assistência 

especializada 

 

Resolubilidade 

 

O atendimento médico 

Organização do serviço 

Gestão e Processos de trabalho 
O fluxograma do cuidado Trabalho e Produção do 

cuidado em saúde: 

acolhimento e humanização 

na assistência especializada 

Estrutura e Instalações 

Relações interpessoais (atitudes e 

reações dos protagonistas) 

Ambiência 

Expectativas e necessidades dos 

trabalhadores e usuários 
Necessidades em saúde 

Micropolítica e o 

acolhimento na assistência 

especializada 

PNH e acolhimento A visão dos protagonistas 

A PNH e o acolhimento na 

assistência especializada 
PNH e Ouvidoria O papel da ouvidoria 
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ANEXO 8 – COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)/HCAC 
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ANEXO 9 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), em uma pesquisa 

medica. Após a leitura deste documento pelo pesquisador responsável, sobre as informações da pesquisa, 

para os devidos esclarecimentos, e caso o (a) senhor (a) aceite fazer parte do estudo, precisamos do seu 

consentimento livre e esclarecido assinando ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) participante não será penalizado (a) de 

forma alguma. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: O lugar do acolhimento na humanização da assistência hospitalar e sua relevância em 

Saúde Pública. 

Pesquisadores Responsáveis:  profa. Msc. Jene Greyce Souza de Oliveira e Profa. Dra. Cleide Lavieri 

Martins 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): Jene Greyce (68) 8403-0972/ Cleide Lavieri (011) 

996223-0355 

 

1. Da apresentação 

 

A pesquisa “O lugar do acolhimento na humanização da assistência hospitalar e sua relevância em Saúde 

Pública” busca conhecer como diferentes profissionais percebem estratégias de humanização em saúde em 

âmbito hospitalar e se espera com os resultados encontrados propor medidas que contribuam para o melhor 

atendimento ao usuário do SUS. Será realizada uma entrevista com grupos de discussão com algumas 

categorias profissionais que lidam diretamente com o usuário do SUS no ambulatório e internação. Trata-

se de uma pesquisa de Doutorado, realizada pela pesquisadora Jene Greyce Oliveira da Cruz e orientada 

pelo profa. Dra. Cleide Lavieri Martins. Para realizá-la, gostaríamos de sua contribuição, no sentido de 

participar das entrevistas em grupo. 

 

2. Do esclarecimento: 

 

Como dito, será realizada uma entrevista com grupos de profissionais que irão durar até 1hora e meia, 

será utilizado um roteiro de perguntas, um gravador digital e um diário de campo para coleta de 

informações e haverá a presença de dois pesquisadores para a condução das discussões. As informações 
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obtidas serão usadas apenas para a realização do meu trabalho de doutorado e, a qualquer momento, estarei 

à disposição para informações sobre o andamento do estudo, inclusive para esclarecer dúvidas que possam 

ocorrer. Sua participação é voluntária, não havendo custos materiais ou financeiros para você, bem como 

não haverá remuneração pela sua participação. Você tem garantia de plena liberdade de participação na 

pesquisa, podendo recusar-se a autorizar o uso da informação ou retirar seu consentimento em qualquer 

momento da realização da pesquisa, sem ter que justificar sua desistência e sem sofrer qualquer tipo de 

coação ou penalidade.  

Os riscos prováveis a que os participantes da pesquisa estão expostos são o vazamento das 

informações contidas nos roteiros das entrevistas e do material coletado no gravador e do acesso desse 

material por pessoas que não fazem parte do estudo. Porém, para minimizar esses riscos, os pesquisadores 

se responsabilizarão em não coletar dados que identifiquem o entrevistado, dessa forma a identidade 

pessoal do participante será excluída de todos e quaisquer produtos da pesquisa para fins de publicação 

científica. Da mesma forma, assim que houver a transcrição das falas dos entrevistados, as gravações em 

áudio serão apagadas. Todos os dados serão codificados em um banco de dados e terão acesso permitido 

somente os pesquisadores.  

Os possíveis benefícios que você terá com a pesquisa será um melhor atendimento pelos 

profissionais que realizam o atendimento ambulatorial no HCAC. Esclarecemos que os dados coletados 

serão utilizados para fins acadêmicos e para a melhoria do serviço e seus resultados serão publicados em 

meios de comunicação cientifica tais como: eventos científicos, livros e/ou revistas acadêmicas, sempre 

resguardando a identidade de ambos. Caso aceite, você receberá uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), o qual terá a primeira e segunda página rubricada e sua terceira página será 

assinada pelo orientador, pela pesquisadora responsável e por você. Para maiores informações e 

esclarecimentos sobre a pesquisa e/ou procedimentos, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável Jene Greyce Souza de Oliveira, telefone celular no. (68)8403-0972 ou (68) 3228-9773 e 

email: jenegreyce@hotmail.com. Você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clínicas do Acre (CEP-HCAC) para solicitar todos e quaisquer esclarecimentos 

que lhe convir sobre a pesquisa. O CEP-HCAC é sitiado no Hospital das Clínicas do Acre/FUNDAHCRE, 

BR 364, Km 02, Estrada Dias Martins, Distrito Industrial, CEP: 69.914-220, Rio Branco-Acre, Fone: 68-

3226-4336. 

Por fim, nós, Jene Greyce Souza de Oliveira e orientadora prof. dra. Cleide Lavieri Martins, declaramos 

cumprir todas as exigências éticas contidas nos itens IV.3, da Resolução CNS nº 466/2012, durante e após 

a realização da pesquisa 

 

3. Do consentimento da participação da pessoa como sujeito da pesquisa 

mailto:jenegreyce@hotmail.com
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Eu,____________________________________________________________, RG nº 

____________________________, CPF nº _________________________, declaro que:  (a) li e 

compreendi o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);  (b) minha autorização para participar 

dos grupos de discussão da pesquisa “O lugar do acolhimento na humanização da assistência hospitalar e 

sua relevância em Saúde Pública” é livre e espontânea; (c) estou ciente de que não terei nenhum custo e 

nem serei remunerado pela minha participação; (d) posso desistir a qualquer momento como participante 

da pesquisa, sem ter que justificar minha desistência e nem sofrer quaisquer tipo de coação ou punição. 

Diante do exposto, aponho minha rubrica na primeira página do TCLE e minha assinatura abaixo como 

prova do meu Consentimento Livre e Esclarecido em participar da pesquisa.   

 

Rio Branco, ______ de ____________________ de _________   

 

Participante da pesquisa: _______________________________ 

 

 

 

Jene Greyce Souza de Oliveira -  Pesquisadora responsável  

 

 

Profa.Dra. Cleide Lavieri Martins -  Orientadora 
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CURRICULUM LATTES – PESQUISADORA:  
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CURRICULUM LATTES: ORIENTADORA 

 


