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RESUMO 

Ramos, RR. A recepção da demanda espontânea no setor Saúde da Criança numa unidade básica 

de saúde.São Paulo, 2009.Dissertação (Mestrado)- Escola de Enfermagem, Universidade de São 

Paulo. 

O Sistema Único de Saúde estabelece a Unidade Básica de Saúde como porta de entrada para o 

atendimento aos problemas/demandas de saúde. É nesse espaço, tradicionalmente conhecido 

como “recepção” e, mais recentemente como “acolhimento”, que as demandas dos usuários devem 

ser apresentadas e confrontadas com as possibilidades do serviço em responder a elas. O estudo 

teve como objetivo geral, caracterizar a atividade de recepção dos usuários do setor Saúde da 

Criança de uma Unidade Básica de Saúde, e como específicos, identificar e analisar as demandas 

por assistência à saúde que emergem na atividade de recepção e caracterizar e analisar as 

respostas oferecidas pelo serviço. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa que 

integrou um projeto mais amplo aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, desenvolvido em um 

Centro de Saúde Escola. A observação livre foi utilizada para a coleta dos dados, realizada durante 

duas semanas “típicas” de agosto de 2007, por observadores treinados que conheciam o serviço. A 

amostra foi constituída por 42 observações, conduzidas na recepção do setor saúde da criança. Os 

sujeitos da pesquisa foram os trabalhadores de enfermagem que desempenhavam a atividade de 

recepção e os respectivos usuários que demandavam o atendimento. Para a análise, os dados 

registrados nas observações foram digitados e inseridos no software para pesquisa qualitativa “N-

Vivo 8”, que ajudou a sistematizar a análise. Os textos foram submetidos à análise de conteúdo que 

resultou nas seguintes categorias: cumprimentos, demandas apresentadas pelos usuários, 

investigação por parte do trabalhador, respostas oferecidas pelos trabalhadores, supervisão e 

queixa do serviço. Os resultados evidenciaram que os usuários demandavam o serviço com 

diferentes necessidades, porém destacaram-se as demandas de ordem biológica, seguida de 

acesso a cuidado programado, que em sua maioria relacionava-se à solicitação de consulta médica. 

A investigação do trabalhador de enfermagem limitou-se à própria queixa, restringindo-se ao âmbito 

biológico. Entretanto, houve investigações ampliadas para além do biológico. Em relação à resposta 

do trabalhador, as mais expressivas referiram-se a 23 encaminhamentos para “atendimento fora do 

dia” (atendimento médico equivalente ao pronto atendimento), nove agendamentos para consulta de 

enfermagem e quatro para consulta médica. Apenas um caso foi encaminhado para atendimento de 

enfermagem e um caso para grupo de aleitamento materno. A supervisão ocorreu somente em 

quatro casos. Constatou-se um esforço do trabalhador em oferecer a consulta de enfermagem como 

alternativa para a resolução da demanda apresentada, além da tentativa de garantir a entrada da 

criança ao serviço por meio da queixa clínica. Entretanto, várias queixas relacionadas à dificuldade 

de acesso foram evidenciadas. A investigação evidenciou que a equipe de enfermagem 

basicamente desenvolveu como atividade de recepção encaminhamentos que prioriza o 

atendimento individual. Permanece, portanto, como desafio, a reorganização do serviço, com vistas 

à real implantação do acolhimento como diretriz para a atuação da equipe, no sentido de cumprir os 

princípios do Sistema Único de Saúde. 

Descritores: Acolhimento, Atenção Primária à Saúde, Acesso aos Serviços de Saúde 



 ix

ABSTRACT 

Ramos, RR. The reception of spontaneous request at a child health sector in a primary health 
care. São Paulo, 2009.Dissertation (master degree) - The School of Nursing, University of São 
Paulo 
 

The Brazilian National Health System sets the Primary Care Services as a gateway for 

attending the problems/needs of health. It’s in this place, traditionally known as “reception” and, 

more recently as “welcoming”, that users’ needs must be presented and confronted to the 

possibilities of the service to answer for them. This study had as the overall objective to 

characterize the activity of reception for the users of Child Health Sector of the one Primary 

Care Service. The specifics objectives were to identify and analyze the needs for healthcare 

presented in the reception and to characterize and analyze the answers offered by the service. 

It’s a study of case, with qualitative approach, which was part of a broader Project approved by 

the Ethical Committee in Research, developed in a Health-School Center. Data were collected 

through free observation during two “typical” weeks of August 2007, by trained observers who 

knew the service. The sample consisted of 42 observations, conducted at the reception area of 

Child Health Sector. The subjects were nursing workers who performed the reception activity 

and the respective users who needed the attendance. For the analysis, registered data of the 

observations were typed and inserted in the “N-Vivo 8” software program for the qualitative 

research, which helped to systematize the analysis. The texts were submitted to content 

analysis, which resulted in the following categories: greetings of the worker, problems presented 

by users, inquiry and answer provided by the workers, supervision and complaint of service. 

The results showed that users demanded services with different needs. The biological problems 

were predominant, followed by access to care programs, which mostly related to the request 

for medical appointment. The inquiry of nursing worker was limited to the complaint itself, 

getting restricted to the biological scope. However, there were some inquiries beyond the 

biological. Regarding to the worker’s answer, the most expressive ones were related to 23 

referrals for “unscheduled attendance” (medical attendance equivalent to the emergency 

attendance), nine appointments for nursing consultation and four for the medical one. Only one 

case was referred to nursing attendance as an alternative for solving the problem. The 

supervision occurred only in four cases. There was an effort of the workers to provide 

consultation to nursing as an alternative to resolving the demands presented in addition to trying 

to ensure the child's access to the service through clinical complaint. However, several 

complaints related to the difficulty of access were evidenced. This research showed that the 

nursing staff basically carried on activity of reception, referrals that prioritizes individual care. 

Therefore, it remains as challenge, the reorganization of service, for the implementation of 

welcoming as a guideline for the performance of team of nurse, to meet the principles of the 

Brazilian National Health System.  

Key words: Welcoming, Health Primary Attendance, Access to Health Services. 
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APRESENTAÇÃO 

Formada pela Escola de Enfermagem “Magalhães Barata” em Belém do 

Pará, em 1985, comecei a trabalhar na Secretaria do Estado do Pará, em 1986, 

como professora do curso técnico de enfermagem. Fiz habilitação em 

Enfermagem Médico Cirúrgica e em seguida tive a oportunidade de trabalhar 

na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em Manaus (Embrapa), 

atuando como enfermeira e desempenhando atividades como: visitas 

domiciliárias à população ribeirinha, consultas de enfermagem e vacinação aos 

trabalhadores que moravam em campos experimentais afastados da empresa.  

Nesse contexto aproximei-me da saúde pública e acumulei um “saber 

fazer” com especificidades das vivências com a comunidade, trabalhadores da 

empresa e população indígena. Após vivenciar essa experiência fui fazer o 

curso de especialização em Enfermagem do Trabalho. 

Quis o andar da vida me trazer para São Paulo, onde tive a oportunidade 

de prestar concurso, ingressar em um hospital de ensino e atuar como 

enfermeira assistencial na unidade de terapia intensiva e neonatal por dez 

anos. Essa experiência vivida me levou a conhecer como os trabalhadores de 

saúde recebem os usuários com suas diversas demandas, pois observei que 

quanto mais rígido esse trabalhador se coloca para cumprir as normas e rotinas 

estabelecidas maior será o distanciamento do usuário, que por sua vez 

encontra-se inserido em outra realidade e enfrenta inúmeras dificuldades para 

acessar o sistema de saúde.  

Portanto, com o acúmulo de experiência e a vontade de realizar 

mudanças em minha vida profissional, prestei novo concurso em um Centro de 

Saúde Escola da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Era 
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tudo muito novo para mim, pois exigia-me trabalhar com outras tecnologias e 

novos desafio. Isso me levou a buscar leituras intensas, encontros, congressos, 

seminários com vistas a me aproximar da saúde coletiva. 

Houve a oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo para o curso 

de Especialização em Enfermagem em Saúde Coletiva com enfoque no 

Programa de Saúde da Família. Essa especialização trouxe-me novos 

conceitos e realidades fornecendo-me subsídios teóricos para a compreensão 

do processo saúde-doença e despertou-me a vontade de aprofundar em temas 

que me incomodaram no trajeto profissional. Ingressei no mestrado.  

Fui motivada a participar de um projeto de pesquisa matriz intitulado 

“Recepção de usuários matriculados em uma unidade básica de saúde: 

necessidades e organização do trabalho”, financiado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que teve como finalidade 

estudar como se processa a recepção da demanda espontânea realizada pelos 

trabalhadores de nível médio de enfermagem. 

Este subprojeto refere-se à recepção da demanda espontânea no setor 

saúde da criança.  
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                 

A partir de meados da década de 70, com as chamadas políticas de 

extensão de cobertura dos serviços de saúde, quando se estendeu o 

atendimento de urgência a todos os indivíduos, fossem eles previdenciários ou 

não, a rede básica de serviços de saúde pública passou a ser vista como um 

meio possível para se obter o aumento da cobertura (Nemes, 1993).  

No início dos anos 80, novas formulações políticas estabeleceram as 

unidades básicas como principal porta de entrada ao sistema de atenção à 

saúde, ora legitimada internacionalmente pela Conferência de Alma-Ata, 

ocorrida em 1978. Nessa concepção, a rede básica de saúde deveria funcionar 

como porta de entrada de um sistema mais amplo. Embora o discurso da 

Reforma Sanitária incorporasse uma perspectiva mais holística de atenção à 

saúde, com a dimensão clínica atrelada a critérios coletivos e sociais, o que se 

observou foi a transformação da rede básica em serviços de triagem, em 

verdadeiros pronto atendimentos (Merhy e Queiroz, 1993). 

A Constituição Federal de 1988 explicita que  

“a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante política sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação” (Brasil, 1988, p. 118). 

 

Com a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição 

Federal, a atenção primária passou a ser responsável pelo acesso de todos 

que procuram o serviço, com vistas a garantir o princípio da universalidade, 

além de garantir alta resolubilidade e atendimento humanizado (Brasil, 2004b). 

Entretanto, funcionar como porta de entrada para um sistema de saúde mais 

amplo representa um grande desafio.  
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Para Cecílio (1997), a rede básica de saúde não tem conseguido se 

constituir na "porta de entrada" para o sistema de saúde, de forma que são os 

serviços de urgência/emergência de hospitais públicos ou privados que 

continuam sendo a "porta de entrada". O autor destaca que levantamentos 

realizados em pronto-socorros mostram que a maioria dos atendimentos é de 

patologias consideradas "simples" que poderiam ser resolvidas no nível das 

unidades básicas de saúde. Na atenção à criança, cita estudo desenvolvido em 

Volta Redonda, Rio de Janeiro, em que se constatou que 66,5% das consultas 

de pediatria no pronto-socorro não eram demandas para atendimento de 

urgência/emergência.  

Embora historicamente a criança venha sendo priorizada nas políticas 

públicas de saúde, com redução nas taxas de morbidade e mortalidade infantil, 

esse grupo ainda continua a adoecer e morrer por causas evitáveis como as 

pneumonias, diarréias e desnutrição (Brasil 2002c; Prado et al., 2002; Cabral e 

Aguiar, 2003). 

Reconhecendo a importância de tais enfermidades no quadro de 

morbimortalidade infantil, o Ministério da Saúde já as incluiu no Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) implantada na década de 80, 

que propunha cinco ações básicas: promoção do aleitamento materno, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, imunizações 

e prevenção e controle das doenças diarréicas e das infecções respiratórias 

agudas (Brasil, 1984).  

Atualmente essas ações encontram-se incorporadas na estratégia de 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI), adotada pelo 
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Ministério da Saúde em meados da década de 90. Essa estratégia, que 

sistematiza e aborda todas as ações básicas de saúde, favorece a atenção 

integral à criança menor de cinco anos e busca fortalecer e organizar a atenção 

básica, integrando as ações de promoção e prevenção com atividades de 

assistência e tratamento das doenças mais freqüentes na infância. A estratégia 

AIDPI propõe, também, reconhecer que crianças, saudáveis ou doentes, 

devem ser consideradas dentro do contexto social no qual se inserem. Enfatiza 

a necessidade de se melhorar tanto as práticas relacionadas à família e à 

comunidade, quanto a atenção prestada pelo sistema de saúde. Propõe 

melhorar as habilidades dos profissionais de saúde, a organização dos serviços 

e as práticas familiares e comunitárias relacionadas ao cuidado das crianças 

(Brasil, 2002a). 

Apesar de todos os esforços políticos, constata-se que as doenças 

infecciosas intestinais e as do aparelho respiratório continuam a enfermar e 

matar nossas crianças. Estudo que avaliou óbitos infantis evitáveis em hospital 

de referência de Pernambuco encontrou que um elevado percentual dessas 

enfermidades, passíveis de controle e tratamento no nível local, se 

diagnosticadas precocemente, poderiam ter evitado o agravamento, o 

internamento e o óbito. Para os autores, a elevada taxa de mortalidade 

encontrada sugere problemas de acesso ou de qualidade da assistência no 

nível primário de atenção (Vidal et al., 2003).  

Realmente, estudo que avaliou a prática da integralidade na atenção à 

criança em serviços de saúde com modelos assistenciais distintos constatou 

que o acesso a consultas era difícil tanto na unidade de saúde que presta 
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assistência no modelo tradicional, quanto naquela que utiliza a estratégia de 

saúde da família (Prado et al., 2007).  

O atendimento em unidades básicas de saúde geralmente se organiza 

em consultas agendadas aos profissionais de saúde que compõem a equipe 

(demanda organizada) e atendimentos aos casos agudos de pessoas que 

buscam diariamente a unidade (demanda espontânea). Considerando que a 

recepção dos usuários, especialmente da demanda espontânea, é um ponto 

estratégico no atendimento de uma unidade básica de saúde que tem seu 

trabalho pautado nos princípios do SUS, justifica-se a realização deste estudo 

que toma como objeto de investigação, a recepção da demanda espontânea no 

setor de saúde da criança de uma unidade básica de saúde, enquanto um 

momento do modelo assistencial que é executado pelo trabalhador de nível 

médio de enfermagem. 

1.1 Recepção, acolhimento: palavras distintas para igual significação? 

Como referido, as unidades básicas de saúde constituem a porta de 

entrada para o atendimento aos problemas/demandas de saúde dos usuários 

ao sistema de saúde. É nesse espaço, tradicionalmente denominado como 

“recepção”, e mais recentemente como “acolhimento” - especialmente após a 

implantação do Programa da Saúde da Família em 1994 -, que se apresentam 

as demandas dos usuários, as quais devem ser interpretadas e julgadas pelos 

técnicos de saúde, com vistas à resolução dos problemas apresentados. 

É importante, pois, conceituar os termos Recepção e Acolhimento, para 

averiguar se apresentam conotações distintas.  
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Merhy (1997) destaca que em qualquer serviço assistencial de saúde, a 

primeira etapa é a “porta” de entrada da unidade, aonde alguns usuários 

chegam, porém outros não. Os que conseguem chegar passam para a etapa 

de “recepção”. Essa etapa é operada de forma bastante distinta entre serviços 

de saúde semelhantes e também no mesmo serviço. Por exemplo, há unidades 

de saúde em que os usuários precisam chegar de madrugada para pegar uma 

senha que define se será ou não atendida. Por outro lado, há unidades em que 

todos os usuários que necessitam de atendimento podem chegar a qualquer 

hora, são ouvidos por uma equipe na recepção e recebem alguma forma de 

intervenção. O autor chama atenção para o fato de que mesmo o vigia da 

unidade é um trabalhador de saúde e assinala  

“que em qualquer lugar de um estabelecimento de saúde onde ocorre um contato 
entre um trabalhador e um usuário, como no caso do vigia, há a produção de um 
processo de trabalho em saúde através das relações de acolhimento, de vínculo, 
com forte conteúdo de intervenção terapêutica” (Merhy, 1997 p.76). 

 

Consulta à base de dados do Centro Latinoamericano e do Caribe em 

Informação em Ciências da Saúde (BIREME) indicou a existência do termo 

Acolhimento como descritor. O termo Recepção, entretanto, não consta como 

descritor na base de dados. Revisão bibliográfica utilizando-se os descritores 

Acolhimento, Atenção Primária à Saúde e Acesso aos Serviços de Saúde 

indicou que apenas 20% da produção se refere a Recepção e que a partir de 

2000 prevalece a produção científica sobre Acolhimento. 

Constatou-se que Recepção apresenta uma concepção mais restrita. O 

termo refere-se a um conjunto de ações que parecem ser pontuais, lineares, 

algo como um “pacote de serviços que pode ser oferecido”.  
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Por outro lado, as definições de Acolhimento parecem carrear uma 

concepção mais ampliada. De acordo com o dicionário Aurélio (Ferreira, 1988), 

Acolhimento refere-se ao ato ou efeito de acolher, acolhida, maneira de receber 

ou de ser recebido, recepção, atenção, consideração, refúgio, abrigo, 

hospitalidade.  

Dalmaso destaca-se na abordagem do tema Recepção. Apresenta 

considerações acerca da possibilidade de integrar o pronto-atendimento 

(atendimento não programado) às ações programáticas e para tanto, conclui 

que a atenção prestada no pronto atendimento seja “reprogramada” para 

incorporar a relação socialmente determinada da clientela com o serviço e dos 

agentes com o trabalho (Dalmaso, 1993). Em outro texto, descreve uma 

experiência de recepção da clientela em uma unidade básica de saúde como 

proposta para reorganizar a assistência, com a proposta de um atendimento 

tecnicamente mais respaldada (Dalmaso e Senna, 1996a). A autora também 

historia a abordagem da demanda espontânea como forma de reorganizar a 

assistência em unidades básicas de saúde no município de São Paulo 

(Dalmaso, 1996b). Dalmaso e Peduzzi (1997), por sua vez, apontam o papel 

primordial da recepção de usuários na organização da assistência e 

consideram que aos profissionais que aí atuam, compete identificar os 

problemas trazidos pelos usuários, reconhecer os que são da competência da 

UBS e encaminhá-los para as atividades das quais se espera melhor 

resolubilidade. 
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De acordo com Dalmaso e Carneiro-Junior (2006)1, a demanda 

espontânea  

 é “aquela que procura a unidade básica de saúde sem atendimento agendado, ou 
sem ser especialmente ‘convidada’ pela busca ativa de condições consideradas 
alvos prioritários das ações de proteção da saúde” (Dalmaso e Carneiro-Junior, 
2006; p 9)  

 

Em vários textos, a Recepção dos usuários nos serviços de saúde 

aparece associada a Acolhimento e em muitos deles, Recepção recebe o nome 

de Acolhimento. Para diversos autores, Acolhimento configura-se em um novo 

nome dado a antigos procedimentos, tais como pronto atendimento, recepção 

da demanda espontânea com intuito de triagem para consulta médica ou 

agendamentos. Assim, não se verifica mudanças nas atividades, ou seja, ainda 

há o predomínio do modelo pronto atendimento, baseado na queixa-conduta 

reafirmando o cuidado individualizado às queixas biológicas e pontuais. Em 

alguns casos, chama-se de Acolhimento a instituição dessas antigas atividades 

em unidades de saúde onde as mesmas não existiam (Leite et al., 1999; 

Camelo et al., 2000; Riscos, 2002; Ramos e Lima, 2003; Teixeira, 2003; 

Maciel-Lima, 2004; Santos e Assis, 2006; Esperança et al., 2006; Takemoto e 

Silva, 2007; Campos et al. 2007).  

As definições e características atribuídas ao Acolhimento e à Recepção 

dos usuários na literatura mostram que ambos estão orientados para a relação 

profissional-usuário e para a organização da assistência no serviço de saúde.  

                                                 
1Dalmaso ASW, Carneiro Junior N. Atenção à demanda espontânea: considerações sobre a organização 
do trabalho na atenção primária em saúde [texto didático]. 2006. p.1-25 
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Vale destacar que para o Ministério da Saúde, “Acolhimento na porta de 

entrada só ganha sentido se o entendemos como uma passagem para o 

acolhimento nos processos de produção de saúde” (Brasil, 2008 p. 16). 

1.2 Acolhimento e acesso 

Diante da necessidade de superar modelos tradicionais de prestação de 

serviços de saúde, várias propostas têm surgido, com vistas a torná-los mais 

compatíveis com os propósitos de universalidade, acessibilidade, eqüidade, 

integralidade e impacto epidemiológico.  

Silva Júnior (1998) destaca três propostas que se apresentaram como 

contraponto ao modelo hegemônico de saúde como forma de materializar o 

SUS na sua essência: Silos-baiana-BA, “Saudicidade” de Curitiba-PR e Em 

Defesa da Vida do Lapa/Unicamp. 

O acolhimento insere-se na proposta Em Defesa da Vida, desenvolvida 

em Campinas, SP, nos finais dos anos oitenta, a partir da sistematização de 

idéias e trabalhos de um grupo de profissionais de saúde vinculados ao 

Laboratório de Planejamento e Administração em Saúde (Lapa), criado pelo 

Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). Esse modelo incorpora os usuários como novos sujeitos sociais, de 

forma que a relação serviço-usuário deve promover o fortalecimento do vínculo, 

a responsabilidade de cada membro da equipe, o desenvolvimento da 

autonomia dos usuários na solução de seus problemas de saúde, o 

acolhimento e a resolutividade. O processo de trabalho deve incorporar as 

amplas dimensões apresentadas pelos problemas de saúde dos usuários, 

como estes sentem suas necessidades de saúde e de serviços e a 
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humanização, vista como garantia de acesso ao serviço e a todos os recursos 

tecnológicos necessários para defesa da vida; à informação individual e 

coletiva; e à eqüidade no atendimento a todos os cidadãos (Silva Júnior, 1998). 

Para Franco et al. (1999), o acolhimento é considerado como uma 

diretriz operacional e é composto por três princípios:  

1) Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a 
acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume a sua função 
precípua, a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os 
problemas de saúde da população. 2) Reorganizar o processo de trabalho, a fim 
de que este desloque seu eixo central do médico para uma equipe 
multiprofissional, a equipe de acolhimento, que se encarrega da escuta do usuário, 
comprometendo-se a resolver seus problemas de saúde. 3) Qualificar a relação 
trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de 
solidariedade e cidadania. (Franco et al., 1999; p 345) 

 

Leite et al (1999) analisaram o acolhimento como uma forma de 

reorientação da assistência de enfermagem e como uma “ferramenta” para 

modificações no processo de trabalho, com vistas à acessibilidade aos serviços 

de saúde. Constataram que as dificuldades encontradas pelos profissionais na 

realização do acolhimento relacionavam-se à deficiência da organização do 

serviço, como falta de recursos humanos, excesso de demanda, área física 

inadequada e necessidade de maior capacitação dos profissionais. 

O local de recepção dos serviços de saúde é campo de negociações, 

com vistas a viabilizar o atendimento, pois de um lado estão os usuários com 

suas necessidades de atenção, angústias, expectativas e sofrimentos, e de 

outro, os profissionais de saúde que detêm o poder de conceder ou não o 

acesso (Silva, 2002). 

Takemoto e Silva (2007) consideram que a recepção conforma uma 

zona de conflito, porque de um lado há o usuário com sua demanda que 
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considera importante, e de outro, o trabalhador que é responsável por receber 

as demandas e encaminhá-las dentro das possibilidades existentes no serviço. 

Há que se considerar a possibilidade do trabalhador não ter nada a oferecer, 

não dispor de outras alternativas, e muitas vezes não conseguir enxergar 

outras possibilidades. Para as autoras, quando o serviço abre espaço para a 

escuta do usuário, abre-se a possibilidade das pessoas levarem para dentro da 

unidade de saúde as suas queixas, seus conflitos, suas angústias e demandas. 

Possibilita-se que “a vida lá de fora” entre na dinâmica do trabalho da unidade 

exigindo um preparo do profissional que realiza essa atividade. 

Constata-se, pois que a recepção dos serviços de saúde pressupõe que 

haja envolvimento entre trabalhadores e usuários. A revisão da literatura 

mostrou que essa temática relaciona-se ao tema do acolhimento, que por sua 

vez apresenta maior difusão a partir de meados da década de 1990, com a 

implantação do Programa de Saúde da Família na atenção básica à saúde. 

Nessa estratégia, a proposta é atender todos os usuários com escuta e 

responsabilização, utilizando os recursos disponíveis para a resolução de 

problemas. 

Para Fracolli e Zoboli (2004), o acolhimento constitui uma atividade 

organizadora da porta de entrada que oferece a possibilidade de mudar as 

relações entre trabalhadores e usuários e de organizar os serviços. Dessa 

maneira, o acolhimento qualifica a atenção à saúde e possibilita reavaliar a 

organização e o funcionamento dos serviços de saúde.  

Além do acolhimento representar uma forma de mudança no setor 

saúde, com mudança no modelo assistencial, ora focado na doença, para 
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outro, centrado no indivíduo, Coimbra e Kantorski (2005) destacam que 

acolhimento também se constitui em um organizador do trabalho. Nesse 

sentido destacam que atenção primária tem potencialidade para atender e 

absorver a demanda dos usuários, sendo importante levar em consideração a 

capacitação dos profissionais da rede básica. 

Pinto et al (2004) analisaram a percepção da equipe de enfermagem 

quanto ao seu trabalho desenvolvido na recepção/acolhimento. Os resultados 

evidenciaram que o trabalho de enfermagem no acolhimento é uma área de 

conhecimento da saúde coletiva e que a recepção representa um momento de 

encontro e interações importantes entre usuários e trabalhadores de saúde, e a 

atividade de recepção/acolhimento cria possibilidades de autonomia aos 

sujeitos envolvidos no trabalho.  

Para Solla (2005), o acolhimento na rede básica significa trabalhar a 

recepção dos usuários com escuta ampliada, identificação das demandas e 

resolução dos problemas apresentados. O autor constatou a necessidade dos 

serviços possuírem ofertas organizadas e espaços físicos adequados para o 

atendimento das demandas, atrelados à reorganização do processo de 

trabalho nas unidades de saúde. Assim, considera que o acolhimento 

compreende postura do profissional frente ao usuário e também ação gerencial 

de reorganização do processo de trabalho.  

Matumoto (1988) coloca que a discussão do próprio trabalho é uma das 

questões que necessita ser enfrentada ao se mergulhar na discussão sobre a 

reorganização dos serviços de saúde, pois o trabalhador precisa dominar o seu 

processo de trabalho integralmente e refletir sobre seu cotidiano no serviço. 
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Para a autora, os trabalhadores assumem papel crucial no acolhimento, que se 

constitui em um processo que se inicia mesmo antes da chegada do usuário.  

Esperança et al (2006) avaliaram o fluxo da demanda espontânea em 

uma unidade básica de saúde e identificaram as principais queixas e agravos 

levantados no acolhimento. Os resultados indicaram a necessidade de 

propostas de intervenção com vistas à resolução dos problemas de saúde 

prevalentes na área de abrangência. A primeira proposta de intervenção refere-

se à necessidade de reorganização do processo de trabalho, considerando que 

a principal conduta adotada pelos auxiliares de enfermagem foi 

encaminhamento para consulta médica, que aponta um fluxo unidirecional 

centrado no modelo biomédico e a subutilização dos outros membros da 

equipe.  

Na perspectiva da integralidade do cuidado, acesso e acolhimento 

devem estar articulados para a implementação de práticas acolhedoras e 

humanizadas nos serviços de saúde, uma vez que é preciso recepcionar, 

atender, escutar, dialogar, tomar decisão, amparar, orientar, negociar com o 

usuário. Portanto, nesse processo deve-se incluir a qualificação dos 

trabalhadores considerando que os mesmos estão em negociação permanente 

de conflitos na convivência diária dos serviços de saúde (Souza et al., 2008). 

Para Ferreira (2005), contudo, a ênfase demasiada na técnica muitas 

vezes leva os profissionais de saúde a não se sentirem preparados para lidar 

com as questões sociais e subjetivas dos usuários, o que fragiliza suas práticas 

de atenção. 
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Teixeira (2003), por sua vez, propõe um “acolhimento dialogado” ou uma 

rede de conversações, baseada em uma técnica de conversa que efetiva e 

potencializa as formas de trabalho. 

Entende-se que acesso e acolhimento são elementos essenciais do 

atendimento, para que se possa intervir positivamente no estado de saúde do 

indivíduo e da coletividade. Obter acesso aos serviços é uma primeira etapa a 

ser vencida pelo usuário quando parte em busca da satisfação de uma 

necessidade de saúde. O acolhimento surge a partir das relações que se 

estabelecem entre usuário e profissional está ligado à utilização dos recursos 

disponíveis para a solução dos problemas dos usuários, evidencia as 

dinâmicas e os critérios de acessibilidade a que os usuários estão submetidos 

e pode constituir diretriz para o estabelecimento de um processo de trabalho 

centrado no interesse do usuário, tornando-se, assim, tecnologia para a 

reorganização dos serviços, com vistas à garantia de acesso universal, 

resolutividade e humanização do atendimento (Lima et al 2007). 

Starfield (2002) discute acesso e acessibilidade e mostra que, apesar de 

serem utilizados de forma ambígua, têm significados complementares. Coloca 

que a acessibilidade 

“envolve a localização do estabelecimento próximo da população a qual atende, 
os horários em que está aberto, o grau de tolerância para consultas não 
agendadas e o quanto a população percebe a conveniência destes aspectos da 
acessibilidade” (Starfield, 2002; p 60). 

E que acesso permite a possibilidade do uso oportuno dos serviços, com 

vistas a alcançar os melhores resultados. Assim, acesso  

“é importante na redução de mortalidade e morbidade infantil. O uso de 
profissionais de atenção primária em vez de especialistas para a atenção ao 
primeiro contato, provavelmente leva a uma atenção mais apropriada, melhores 
resultados de saúde e custos totais mais baixos” (Starfield, 2002; p 241). 
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Para Saito et al (2006) a porta de entrada no sistema devia estar sempre 

disponível para atender as demandas de sua competência e ressalta 

“A atenção básica, no formato organizacional proposto, adotado no sistema de 
saúde brasileiro, tem função de atender os usuários em sua competência, 
encaminhá-los se necessário a níveis de maior aporte tecnológico.” (Saito et al., 
2006; p 81). 

 

Ramos e Lima (2003) avaliaram os fatores que influenciam a qualidade 

do atendimento em uma unidade básica, relativa ao acesso e acolhimento, na 

visão dos usuários. Constataram que a organização do serviço e a 

competência profissional determinam facilidades com relação ao acolhimento, 

que leva à satisfação dos usuários, uma vez que o acolhimento denota a 

postura dos trabalhadores para o atendimento das demandas e evidencia a 

dinâmica e os critérios de acessibilidade.  

Com a Política Nacional de Humanização do SUS (Humaniza SUS), 

“acolhimento” pressupõe modificações na relação profissional e usuário, com a 

utilização de parâmetros técnicos, éticos e humanitários, com vistas a 

reconhecer o usuário como sujeito (Brasil, 2004b). 

O acolhimento nesse contexto chega como proposta de mudança no 

processo de trabalho em saúde e convoca para uma construção de alianças 

éticas entre trabalhadores e usuários com compromisso e co-

responsabilização, de forma a ser considerado como uma tecnologia do 

encontro. Há de se considerar que é necessário atender a todos que procuram 

os serviços de saúde, ouvindo suas solicitações e assumindo no serviço uma 

postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos 

usuários (Brasil, 2008).  
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1.3 Recepção da demanda espontânea e ações programáticas 

A palavra programação remete a idéia de planejamento. Nesse sentido, 

programar é sinônimo de planejar ações futuras e projetar sua organização na 

perspectiva de utilizar melhor o uso dos recursos disponíveis (Schraiber, 1993). 

As ações programáticas constituem maneiras de organizar o trabalho 

coletivo no serviço de assistência à saúde, fundamentada no ideal da 

integração sanitária. Tomam como objeto de intervenção, a saúde e doença, e 

utilizam como instrumento de intervenção, as diversas atividades organizadas e 

articuladas no sentido de produzirem um efeito sobre a saúde. A proposta da 

Programação busca ampliar a assistência médica definindo o trabalho a partir 

de objetivos epidemiológicos (Nemes, 1995). 

A idéia de Programação nasceu da vertente de pensamento da Medicina 

Comunitária e do Planejamento em Saúde, sendo que a medicina comunitária 

surgiu como proposta de reforma médica nos Estados Unidos direcionada à 

massa de excluídos (Nemes, 1993). 

As ações programáticas incluem atividades de rotina e atividades 

eventuais e tem como características tecnológicas: hierarquização de 

atividades, utilização de equipe multiprofissional, padronização de fluxograma 

de atividades e de condutas terapêuticas, sistematização de informação, 

gerência de unidade por médicos sanitaristas, regionalização e hierarquização 

das unidades (Nemes, 1995). 

As atividades de rotinas referem-se àquelas que estão no programa, tais 

como: atendimento médico individual, vacinação, visita domiciliária, 

convocação de faltosos, exames laboratoriais, atendimento de enfermagem, 
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pré e pós consultas, consulta de enfermagem, grupos educativos, programas 

definidos por grupos populacionais. As atividades eventuais são aquelas 

destinadas à demanda espontânea (Nemes, 1995). 

Nesse modelo, a pré- consulta tem a responsabilidade de preparo e 

orientação do usuário para a consulta médica e a pós- consulta complementa o 

atendimento clínico no âmbito programático e agenda os retornos. O 

atendimento de enfermagem substituiria a consulta médica quando não 

incluísse diagnóstico de doenças (Nemes, 1993). 

Sendo assim, as atividades de enfermagem implantadas no modelo da 

"Programação" destinam-se ao atendimento de usuários em seguimento 

programático, complementando o ato médico através de ações promocionais, 

preventivas e curativas, com o objetivo de poupar o recurso mais caro e mais 

escasso (ato médico). Portanto, o atendimento de enfermagem faz parte das 

ações programáticas e não deve ser realizado de forma isolada do processo de 

trabalho em saúde (Villa et al., 1994). 

A Programação representou um avanço no campo da organização da 

atenção à saúde, pois ofereceu condições e reconhecimento técnico de poder 

para a categoria de enfermagem participar de forma mais atuante, tendo o 

respaldo normativo dos programas (Villa et al., 1994). 

Devido à pressão por atendimento médico e à possibilidade de 

expansão do acesso à assistência médica individual, surgiram os “pronto 

atendimentos”, com características tecnológicas de um atendimento organizado 

para a queixa principal, na qual se utiliza pouco as técnicas de investigação 
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clínico-laboratorial e muito a terapêutica medicamentosa para a demanda 

pontual (Dalmaso, 1993).  

Apesar de aparentemente antagônicos, propõe-se integrar o 

atendimento não programado da demanda espontânea às ações 

programáticas, considerando que estas ampliam as possibilidades de atuação 

para além do motivo da queixa mediante a integração de todos os momentos 

da assistência (Dalmaso, 1993; 1994)  

2. OBJETIVOS 

Geral 

Caracterizar a atividade de recepção dos usuários do setor Saúde da 

Criança de uma Unidade Básica de Saúde. 

Específicos 

a) Identificar e analisar as demandas por assistência à saúde que 

emergem na atividade de recepção do setor Saúde da Criança; 

b) Caracterizar e analisar as respostas oferecidas às demandas por 

assistência à saúde identificada na atividade de recepção do setor Saúde da 

Criança. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Delineamento da pesquisa 

Este estudo transversal integra um projeto mais amplo intitulado 

“Recepção de usuários matriculados em uma unidade básica de saúde: 

necessidades e organização do trabalho”, financiado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico (Proc nº 594/2006), que teve como finalidade 

estudar como se processa a recepção de usuários pelo trabalhador de 

enfermagem de nível médio, auxiliares e técnicos, em três setores de uma 

unidade básica de saúde (UBS): Saúde do Adulto, Saúde da Criança e Saúde 

Mental.  

Trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa que possibilita 

uma melhor compreensão do objeto de estudo, qual seja, a atividade de 

recepção dos usuários. A abordagem qualitativa permite apreender a realidade 

e compreender os fenômenos e os processos que se manifestam no cotidiano 

do trabalho, ou seja, possibilita entender e descrever o contexto em que o 

fenômeno ocorre (Minayo, 1994). 

3.2 Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido em um Centro de Saúde Escola (CSE), 

vinculado à Universidade de São Paulo e articulada à Secretaria de Estado da 

Saúde e à Coordenadoria de Saúde da Subprefeitura do Butantã, Prefeitura 

Municipal de São Paulo. O CSE tem sob sua responsabilidade, cerca de 

40.000 habitantes moradores de dois Distritos Administrativos, Rio Pequeno e 



 30 

Butantã.3  

A assistência tem sido dirigida às necessidades de saúde por meio de 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnósticos precoces 

e tratamento de problemas de saúde. As ações são orientadas de forma tal que 

propiciem a detecção de necessidades de saúde que transcendem os motivos 

imediatos de demanda por atendimentos médicos e ofereçam formas de 

atenção mais ampliada em relação à consulta e ao trabalho tradicionalmente 

realizado pelos profissionais de saúde. Esse conjunto de ações tem se 

configurado como fundamento para o ensino de graduação em medicina, 

enfermagem e fonoaudiologia e pós-graduação em diferentes áreas da saúde.4 

O CSE atua desde 1977 e organiza-se por meio dos setores de Saúde 

da Criança, Saúde do Adulto, Saúde Mental, Vacinação, Saúde Bucal, 

Laboratório, Esterilização, Fonoaudiologia, Centro de Informação e Vigilância à 

Saúde, Farmácia, Serviço de Atendimento Médico e Informação (SAMI), 

Creche, Setor de Educação e Serviço Social, Centro de Informação e 

Agendamento, Secretaria e Zeladoria.  

O presente estudo foca as atividades de recepção no setor de Saúde da 

Criança. Esse setor tem atuação forte do Departamento de Pediatria da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que desenvolve 

atividades voltadas para pesquisa e ensino de alunos de graduação e 

                                                 

3 Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Projeto de atenção básica em saúde da família 
(Projeto São Remo) do Centro de Saúde Escola Samuel B. Pessoa. Subprojeto atividades2005[mimeo]. 

. 
4Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Projeto de atenção básica em saúde da família 
(Projeto São Remo) do Centro de Saúde Escola Samuel B. Pessoa. Relatório junho 2003. São Paulo; 
2003. [mimeo].  
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residência em pediatria e trabalha com referenciais do modelo programático. 

Entretanto, desde 2002, atuam no serviço duas equipes de saúde da família 

que têm se integrado nas atividades assistenciais, de ensino e educação do 

serviço.  

O setor também disponibiliza espaço para troca de experiências e 

discussão de projetos coletivos, com reunião de setor e reunião geral. 

3.3 Descrição das atividades de recepção no setor de Saúde da Criança 

O quadro de pessoal que atua na recepção refere-se a oito funcionárias, 

das quais quatro trabalham no período matutino e quatro no período 

vespertino. Somente assumem a recepção, funcionários que já se envolvem 

em todas as atividades do setor Saúde da Criança, porém não há treinamento 

específico para essa atividade. As escalas de atividades são planejadas 

semanalmente, com rodízio diário para a atividade de recepção, considerando 

que a relação trabalhador-usuário gera tensões.  

O espaço físico onde se realiza a recepção localiza-se no andar térreo, 

em uma sala com dimensão bastante reduzida, com uma mesa e duas 

cadeiras individuais, além de prateleiras que armazenam os impressos 

utilizados no atendimento da criança. É importante destacar que a sala é 

passagem para funcionários e é nesse espaço que os usuários apresentam 

suas demandas, em pé, pois a sala é muito pequena e não proporciona 

privacidade. Também não se faz anotações do atendimento realizado.  

Atendem-se usuários que procuram o serviço espontaneamente, além 

de crianças provenientes de dez creches e Escolas Municipais de Ensino 

Infantil localizadas na área de abrangência.  
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Os atendimentos realizados na recepção são organizados por uma 

planilha elaborada pelo SAMI e encaminhada diariamente ao setor. Tal planilha 

contém todos os usuários agendados por período para atendimento de 

enfermagem (AE), consulta de enfermagem (CE), consulta médica e grupos 

educativos.  

Fazem parte das atividades dos profissionais responsáveis pela 

recepção, o encaminhamento de crianças com suspeita de doenças infecto-

contagiosas para isolamento; a instauração de Terapia de Reidratação Oral na 

vigência de sinais de desidratação; o desencadeamento de atendimento para 

avaliação em casos de queixas relacionadas ao coto umbilical; e a checagem 

da situação vacinal de todas as crianças. Os trabalhadores preenchem fichas 

específicas de atendimento, que diferem de acordo com o profissional (médicos 

residentes, alunos de medicina de 4º e 5º ano e alunos de enfermagem); 

organizam e encaminham os prontuários para atendimento médico, de 

enfermagem, grupos educativos e serviço social.  

A equipe do setor Saúde da Criança é composta por 18 pediatras sendo 

oito com contrato pela Universidade de São Paulo com responsabilidades de 

assistência, ensino e pesquisa e dez contratados pelo Departamento de 

Pediatria para atividades de ensino e pesquisa. 

Além dos oito trabalhadores de nível médio, a equipe de enfermagem 

conta com uma enfermeira, responsável pela consulta de enfermagem que 

disponibiliza três vagas semanais. A equipe é responsável pelo atendimento de 

enfermagem e pelos grupos educativos, para os quais se disponibilizam duas 

vagas, duas vezes na semana, e dez vagas mensais, respectivamente. Visita 
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domiciliária para puérperas e bebês são realizadas quinzenalmente com o 

objetivo de aumentar o vínculo com o serviço, estimular aleitamento materno e 

verificar dúvidas relacionadas ao cuidado da criança. Considerando que há 

maior número de médicos em relação a enfermeiros, a supervisão da atividade 

de recepção é compartilhada com os médicos, fato que cria oportunidade de 

integração da equipe.  

Os atendimentos “fora de dia” (FD) referem-se a consultas médicas não 

agendadas e destinam-se à demanda espontânea. Assim, o “fora de dia” tem 

características de um pronto atendimento que utiliza tecnologias focadas para a 

queixa principal. Os médicos são responsáveis pelo atendimento “fora de dia” e 

disponibilizam-se 16 vagas diárias, oito para o período da manhã e oito para o 

período da tarde. O CSE tem horário de funcionamento das 7h às 18h e a 

atividade de recepção acontece durante todo o período, porém há uma 

concentração no início da manhã, entre 7h e 8h e no início da tarde, entre 12h 

e 13h. Essa concentração se deve à disponibilidade de vagas para os 

atendimentos “fora de dia”. 

A maior demanda da recepção é de crianças na faixa etária de 12 a 47 

meses. Os agravos mais comuns são: doenças respiratórias que inclui rinites 

alérgicas, infecções das vias aéreas superiores, gripes, febre rinites, bronquite 

e problemas de pele, parasitoses, anemias, erros alimentares, obesidade, 

baixa estatura.  

As principais ações programáticas do setor de saúde da criança são: 

atendimento médico, vacinação, visita domiciliária de recém nascidos e 

crianças de risco, convocação de faltosos, pré e pós-consultas, atendimento de 
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enfermagem, consulta de enfermagem e grupos educativos. 

 

 

3.4 Sujeitos da pesquisa 

Constituíram sujeitos da pesquisa, sete trabalhadoras de enfermagem, 

que desempenhavam a atividade de recepção à época da coleta de dados 

(uma das funcionárias encontrava-se em licença médica) e os respectivos 

usuários que demandavam o atendimento. O Quadro 1 mostra a distribuição 

das crianças observadas segundo idade e queixa inicial apresentada pelo 

usuário. 

3.5 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de observação livre orientada 

por um roteiro específico (Anexos 1), com o observador frente ao fato e não 

participante, sem interferência no comportamento das pessoas observadas 

(Daniel 1981). 

Um estudo piloto foi realizado nos meses de maio e junho de 2007, que 

indicou a necessidade de reformulação dos instrumentos de pesquisa. A coleta 

de dados foi conduzida no mês de agosto de 2007, durante duas semanas 

“típicas”, distantes do início e do término do mês. As observações foram 

realizadas nos períodos da manhã e da tarde por um único pesquisador 

treinado que conhecia o serviço, uma vez que somente um trabalhador, por 

período, é responsável pela atividade de recepção. Foram realizadas 42 

observações de atendimentos de recepção.  



 35 

A conferência da consistência e coerência do registro detalhado das 

observações foi realizada imediatamente após a coleta de dados, de forma que 

as inconsistências identificadas puderam ser corrigidas.  

Quadro 1 Distribuição das crianças atendidas na recepção, segundo idade e demanda 
inicial  

 

CASO IDADE DEMANDA INICIAL 

1 5 anos Consulta médica 
2 2 anos Consulta médica devido tosse e vômito 
3 <1ano Queixa biológica ( problema de pele) 
4 <1ano Retorno médico (reavaliação) 
5 1 ano Queixa biológica (diarréia) 
6 2 anos Consulta médica 
7 9 anos Consulta médica 
8 <1ano Consulta médica 
9 5 anos Consulta médica 
10 <1ano Consulta médica(não passa há quatro meses) 
11 <1ano Avaliação do coto umbilical 
12 3 anos Sangramento nasal 
13 <1ano Carta para entrada na creche 
14 <1ano Febre, tosse e vômito 
15 7 anos Consulta médica(tosse) 
16 6 anos Febre 
17 9 anos Problema respiratório e febre 
18 8 anos Declaração para oftalmologista 
19 11 anos Consulta com ginecologista 
20 2 anos Consulta médica 
21 <1ano Consulta médica( gripe) 
22 2 anos Consulta médica(coceira no corpo)  
23 2 anos Febre 
24 3 anos Consulta médica 
25 <1ano Consulta médica 
26 6 anos Queixa biológica( problema de pele) 
27 2 anos Consulta médica 
28 6 anos Queixa biológica (problema de pele) 
29 8 anos Queixa biológica( dor de barriga) 
30 4 anos Consulta médica 
31 1 ano Consulta médica 
32 6 anos Consulta médica 
33 2 anos Queixa biológica( assadura perineal) 
34 3 anos Febre 
35 4 anos Queixa biológica ( dor de ouvido) 
36 <1ano Queixa biológica (febre e diarréia e problema respiratório)) 
37 8 anos Queixa biológica(febre e problema respiratório) 
38 2 anos Consulta médica 
39 7 anos Marcar exames 
40 <1ano Consulta médica 
41 1 ano Consulta médica 
42 3 anos Dúvida com relação marcação de consulta (uso do serviço) 
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O diálogo entre trabalhadores e usuários foi registrado nos instrumentos, 

bem como as observações a respeito da dinâmica do atendimento. Para o 

registro dos dados, utilizou-se a técnica do relato cursivo. Nessa técnica, deve-

se registrar todo o evento no momento em que ocorre, com o maior número de 

dados possíveis, sem interpretação do observador (Bomtempo,1975). 

 

3.6 Análises dos dados 

Para a análise, os dados registrados nas observações foram digitados e 

inseridos no software para pesquisa qualitativa “N-Vivo 8”, que possibilitou a 

sistematização dos dados segundo as categorias operacionais da investigação: 

demandas do usuário, investigação por parte do trabalhador, resposta do 

trabalhador e supervisão.  

Os textos foram submetidos à análise de conteúdo. Segundo Minayo 

(1994), essa técnica é a mais comumente utilizada para o tratamento dos 

dados de uma pesquisa qualitativa no campo das investigações sociais. Dentre 

o conjunto de técnicas contempladas pela análise de conteúdo proposto por 

Bardin (1977), tais como análise da enunciação, análise da expressão, análise 

das relações, entre outras, este estudo utilizou a análise temática. 

A análise temática consiste na identificação dos núcleos de sentido ou 

temas que compõe a comunicação, cuja freqüência ou presença tenham um 

significado para o objetivo da pesquisa e tanto pode assumir um caráter 

quantitativo, quando se encaminha para a contagem das freqüências dos 

temas, como pode ser qualitativo quando avalia os valores de referência dos 

temas (Minayo, 1994). 
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Para análise temática, inicialmente foi feita a leitura integral e exaustiva 

das observações, na tentativa de apreender seu sentido global. Na seqüência, 

cada observação foi submetida a uma “dissecação”, visando-se extrair as 

frases temáticas dos atendimentos de recepção observados, que resultou nas 

seguintes categorias: cumprimentos, demandas apresentadas pelos usuários, 

investigação por parte do trabalhador, respostas do trabalhador, supervisão e 

queixas em relação ao serviço. 

3.7 Aspectos éticos 

Os procedimentos adotados atenderam ao rigor científico e aos aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, como descritos a seguir: 

Ética e Pesquisa: o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP. 

Direitos Humanos: como medida de proteção aos direitos humanos, 

antes da coleta de dados, os profissionais e usuários foram informados 

detalhadamente sobre os objetivos da pesquisa e a coleta de dados foi 

realizada somente depois de tomada ciência e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias, uma retida pelo sujeito da 

pesquisa e outra arquivada pelo pesquisador (Anexo 2 e 3). A liberdade de se 

recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa 

foi assegurada aos sujeitos, sem penalização ou prejuízo. Também se garantiu 

o sigilo das informações colhidas e a privacidade dos sujeitos. 

 

4 RESULTADOS 

Os resultados são apresentados em quadros que indicam o número do 
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caso e as falas dos usuários, com a utilização de reticências entre parênteses 

para identificar supressão de falas e reticências para indicar continuação. As 

falas dos trabalhadores inseridas na fala dos usuários ou destaques das 

observações foram apresentadas entre chaves para melhor compreensão. 

4.1 Cumprimentos 

Na maioria dos 42 casos observados, não houve cumprimento verbal no 

início do contato por parte dos profissionais (n=31; 74%). Os cuidadores já 

expressavam suas demandas ao se aproximaram da mesa onde é feita a 

recepção, de forma que a conversa a seguir passava diretamente aos 

esclarecimentos das solicitações, sem cumprimentos formais. Houve saudação 

com a cabeça por parte do trabalhador em algumas situações, porém apenas 

em 11 casos (26%) houve cumprimento genérico do funcionário, como pode 

ser observado no Quadro 2.  

   Quadro 2. Cumprimentos dos trabalhadores (n=11). 

Caso Fala do profissional 
5 Oi, por que a senhora veio? 
8 Pois não? Está tudo bem com você e com o bebê?   
9 Oi, nossa, que sorriso, veio para o dentista?  

10 Pois não, mãe? Você abriu matrícula agora para essa “boneca”. O que deseja? 
17 Pois não? 
23 Boa tarde, mãe 
27 Oi 
28 Olá, bom dia 
32 Oi 
33 O que foi, mãe? 
37 Pode falar, senhora 

 

4.2 Demandas apresentadas pelos usuários e principais agravos 

A maior parte das demandas relacionou-se a queixa biológica (n=24; 

57%), seguida demandas às ações programáticas (n=21; 50%) e uso do 

serviço ou da rede de serviços de referência (n=5; 12%). Vale ressaltar que em 
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alguns casos as demandas foram classificadas em mais de uma categoria.  

O Quadro 3 apresenta as demandas de cunho biológico. Considerando 

que vários usuários recorriam ao serviço por uma ou duas queixas biológicas, 

em 24 observações, verificou-se um total de 36 queixas biológicas. Os 

problemas mais referidos foram os gastrintestinais (n=11) seguidos dos 

problemas respiratórios (n=9), febre (n=7) e problemas de pele (n=6).  

Quadro 3. Demandas apresentadas pelo usuário: queixas biológicas (n=24). 

Classificação Caso Fala 
02 (...) e vômito Problemas 

gastrintestinais 05 Porque ela tá com diarréia...[e você hidratou?]. Só água, mas ela também 
pôs prá fora 

 09 Eu vim tentar uma vaga para ela porque ela está com muita dor de barriga  
 14 ... e vomitava ontem [e o que ela tem?] 
 15 (...) mas esta com dor de barriga[ demanda apresentada a partir da 

investigação do profissional ] 
 19 [nós não temos vaga] Ah! Não fala isso! Sabe o que é? Eu me preocupo, 

porque ela tem dor, engoliu duas moedas e eu fiquei observando e as 
moedas não saíram. Toda semana ela tem essa dor de barriga, depois 
vomita 

 29 Liguei há alguns dias e me orientaram vir hoje, ela está com dor na barriga 
 33 ... e sábado, ele começou a vomitar 
 36 Porque ele está com (...) diarréia. Começou ontem, ele veio da creche com 

bilhete falando que tinha tido diarréia. Teve diarréia, nem consegui colher 
os exames 

 37 [ O que você tem meu bem?Demanda apresentada a partir da investigação 
do profissional] Reclama de dor de barriga... 

 40 Ele está com cólica [demanda apresentada após orientação do profissional 
sobre cólicas de recém nascido que não aparece no contexto. Pode ter sido 
uma observação do profissional] 

   
Problemas 
respiratórios 

2 Tosse (...) e ele tá na creche 

 10 Mas eu queria passar ela hoje, porque ela está roncando e com o nariz 
escorrendo 

 12 Está tossindo [demanda apresentada a partir da investigação do 
profissional] 

 14 (...) tossia (...) 
 15 [(...)me diz uma coisa, esta criança esta tossindo 

 
 
Um pouco [demanda apresentada a partir da investigação do profissional] 

 17 É que o menino está com a garganta fechada de pus 
 35 (...) ele estava com o ouvido doendo, passei aquele cerúmen e depois voltei 

porque não melhorou, deu amoxil 
36 Ele está assim há duas semanas, e com peito cheio  
37 (...) ele passou mal à noite. Está com, garganta irritada. Ele pegou uma 

gripe tão forte.  
   
Febre 14 Estava com febre 
 16 (...) ontem teve febre. 
 17 [Teve febre?] teve a noite [demanda apresentada a partir da investigação 

do profissional] 
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 23 Há quatro dias ela está com febre, e é febre sempre de 39,2 a 39,6. E a 
febre não abaixava e eu até pedi: Deus, faz abaixar 

 34 Eu vim para passar ela no fora de dia, porque ela está com febre 
 36 Porque ele está com febre (...) 
 37 Está com muita febre (...) 
   
Problemas de pele 03 porque ela tá com assadura há mais de 4 meses. Já passei de tudo e não 

melhora. Eu já passei tudo, troquei de fralda, ela acabou de começar na 
papinha, só era no peito (...). Mas ela tá com mancha no rosto.  

 16 (...) ela está cheia de carocinhos e ontem teve febre. Olha aqui como está 
cheio [mãe mostra]. 

 22 Ele está com coceira no corpo há mais de uma semana [demanda 
apresentada a partir da investigação do profissional] 

 26 (...) acho que ele está com micose na cabeça 
 28 (...) ele está tendo umas bolinhas no corpo, que aparecem e somem (...) 

olha [mãe levanta a blusa do filho] 
 33 (...) ele está com um vermelhinho no bumbum, que nem uma assadura.  
   
Avaliação do coto 
umbilical 

11 Eu vim só para olharem o umbigo dela. No outro dia eu vim e foi a 
enfermeira mesmo que viu [Mas mãe numa quinta feira!!!] Eu tinha que 
levar os outros na escola  

   
Problema de visão 18 (...) ele está se queixando que não está enxergando 
   
Sangramento no 
nariz 

12 Ela está com sangramento no nariz, está sangrando direto 

 

Do total de demandas às ações programáticas (n=21; 50%), O Quadro 4 

mostra que praticamente a totalidade das demandas relacionou-se à solicitação 

de consulta médica (n=19;), sendo poucas as demandas sobre uso do serviço 

ou da rede de serviços de referência (n=5). 

 

Quadro 4. Demandas apresentadas pelo usuário: acesso às ações programáticas 
(n=21) 

Classificação Caso Fala 
Acesso a cuidado programado 
Marcação de consulta 1 Vocês estão marcando consulta? 
 06 Ela já não passa há 2 meses. E a agenda? 
 07 Oi, boa tarde. está marcado para ele. 
 08 Está tudo bem, vim marcar consulta para ela. 
 09 Eu vim tentar vaga para ele 
 10 É que eu vim há pouco de Fortaleza e eu não passo ela há 4 meses.  
 15 Eu vim passar ele 
 20 Eu vim marcar, mas sabe o que é? Eu queria fazer acompanhamento, 

porque faz tempo que ele não passa. 
 21 Eu vim marcar 
 22 Quero passar os dois em consulta 
 24 Eu vim marcar consulta para meu filho [a criança não esta presente]. 
 25 Já abriu a agenda da M? [uma residente] 
 27 (...) eu vim aqui para marcar uma consulta para minha filha, porque 

faz tempo que ela não passa 
 30 Está marcada a consulta? [mostra o cartão] 
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 31 E eu quero saber como marcar consulta para ela 
 32 Eu vim marcar consulta 
 38 Eu perdi uma consulta dela na greve, depois eu voltei, ainda estava 

em greve e, depois disso, não consegui mais vir marcar. 
 40 Eu vim passar ele [Veio do SAMI acabou de abrir matrícula] 
 41 Eu vim marcar para ele 
   
Marcação de exames 39 Eu vim marcar exames para ela, exames de sangue e fezes 
   
Retorno para 
reavaliação 

04 Para reavaliar o peso e o ouvido, foi isso que me falaram. 

   
Uso do serviço/rede de serviços de referência 
Encaminhamento para 
serviço especializado 

7 Mas eu queria passar ela no dentista [mostrando a outra filha], como 
faz? Dá para fazer hoje?   

 18 Quero uma declaração para passar ele no médico de vista. 
 19 E o ginecologista? (...) Minha filha tem 11 anos e já ficou mocinha e 

eu quero saber se ela passa aqui ainda para isso 
 42 Marcar aqui é só por telefone? 
   
Carta para entrada na 
creche 

13 (...) eu preciso de uma carta para a creche para ele começar na 
creche 

 

4.3 Investigações realizadas pelo trabalhador na atividade de recepção 

Observou-se que do total de observações, em 88% (n=37), houve 

investigação por parte do trabalhador. Os Quadros 5 e 6 apresentam as 

investigações classificadas em simples e ampliadas. A maior parte das 

investigações foi simples, aquela em que o trabalhador limitou-se à queixa 

(n=22). Consideraram-se como investigações ampliadas, aquelas em que o 

trabalhador avaliou para além da queixa que levou o usuário a buscar o 

serviço, ou seja, outros aspectos biológicos e sociais (n=15). Vale ressaltar que 

em um dos casos, a investigação não se aplicava, pois se referia a 

cauterização de coto umbilical, para os quais assegura-se atendimento 

imediato.  

 

 

Quadro 5. Investigação simples (n=22) 

Caso Fala 

1 [mãe relata que filho desmaia e apareceu um caroço] não é o caso de tirar da escola e 
trazer? Esses desmaios são de agora? Esses desmaios acontecem do nada? 
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2 Mas o que ele tem? [ mãe queria passar criança no FD] Investigação resulta em queixa 
biológica: tosse e vômito e informação de que criança é usuária de creche 

6 [mãe relata que criança não passa há 2 meses e teve conjuntivite e celulite] Então deu 
celulite por causa da infecção? E ela está bem? Faz tempo que ela não passa? Cadê o 
cartão? Você tem algum documento? O que é isso na orelha dela, é verruga? [sinal na orelha 
que chama atenção] 

7 Ela tem cartão daqui? Quantos anos? E ela está bem? [pai relata que há reavaliação 
marcada para o filho, porém foi ao serviço no dia errado] 

9 E onde dói? Dói aqui? Aqui? [a profissional mostra o rosto, os olhos e em outros lugares, 
brincando, pois a mãe foi ao serviço para tentar vaga para filha com queixa de dor de 
barriga]. 

12 Mas o que esta criança tem? [mãe relata que criança apresenta sangramento nasal. Tentou 
marcar consulta por telefone, mas nunca há vaga. Trabalha o dia todo e sai às 23h] E que 
horas você entra? Como vai fazer? Esta criança não vai passar nunca? Mas ela está 
tossindo! Eu ouvi. 

13 [mãe queria uma carta para criança começar na creche, já havia adquirido e perdeu] Porque 
você não entregou a carta antes quando foi dada? Você pode perder a vaga não é? A carta 
que você precisa, foi a creche que deu para preencher? E quando você precisa levar? 

15 Mas ele tem alguma coisa? Ele passa no especialista por quê? Mas ele está bem, não é? Me 
diz uma coisa, esta criança está tossindo?Você tem telefone? 

16 Deixa eu ver, para eu falar para o médico. E você não fez nada? (...) E não passou? Era pelo 
menos para melhorar um pouco. [criança com “carocinhos”, mãe passou no Hospital e tem 
receita de pomada] 

17 Deixa eu ver... está ruim meu bem? Teve febre? Que horas medicou? Ele já teve a garganta 
assim? [criança com queixa de infecção na garganta] 

18 A professora pediu? E ele tem dor de cabeça? Trouxe carteira de vacina? Você é a mãe 
dele? [mãe solicita declaração para passar no oftalmologista] 

19 Ela fez exame para ver? E quando foi isso? E você não levou para o pronto socorro? Nunca 
é tarde, ou ela eliminou e você não percebeu ou está alojada dentro do corpo dela. [mãe 
refere que criança engoliu duas moedas há 6 anos] 

20 E ele está com quantos anos? E ele está bem hoje? [mãe solicita acompanhamento porque 
faz tempo que a criança não passa] 

23 Além da febre, ela tem alguma coisa? [mãe relata febre alta que não baixava] 
Você foi ao hospital? 

24 E ele está bem? [avó queria marcar consulta médica e relata que criança está chiando e que 
leva sempre no hospital] Mas ele ainda passa no hospital? 

29 Ela está com dor na barriga hoje? [mãe relata ter sido orientada a ir ao serviço devido dor 
abdominal da criança] 

33 O que foi mãe? E ele está evacuando bem? E ele reclama de alguma coisa? [acriança está 
com assadura perineal] 

34 E você deu alguma coisa para ela? [mãe solicita passar no “fora de dia” porque a criança 
apresenta febre] 

 
     37 

O que ele tem, vó? [avó solicita vaga no “fora de dia” porque neto passou mal à noite e 
reclama de dor na barriga] O que você tem meu bem? O que dói (nome da criança)? [a 
criança mostra vários lugares do corpo] 

38 E ela está bem? [mãe relata ter perdido consulta na greve] Cadê o cartão dela? [mãe não 
trouxe cartão] Qual o nome? 

41 [pai fala que veio marcar consulta médica] Veio só para isso? Ela só passou em janeiro? 

42 [mãe pergunta se marcação de consulta é por telefone] Por quê? E ele está bem? [mãe 
relata castigar filho porque não come] Castiga como? [mãe relata que não deixa brincar 
porque tem que aprender]  

 

Quadro 6. Investigação ampliada (n=15) 

Caso Fala 
4 [Criança retornou para avaliação de peso e ouvido. Havia sido prescrito amoxicilina mais 

associações, não disponíveis nos serviços públicos] Está amamentando? Ah, é aleitamento 
misto, né? E tomou a amoxicilina? E ela tá com febre ainda?  

5 [... ela ta com diarréia...].. Faz quantos dias? Como estão as fezes? 
E a alimentação? [...] põe  tudo para fora] E você hidratou?Deu alguma coisa para tomar?Só 
ela está assim em casa? Ela vai na creche? Será que ela agüenta um sorinho de 
reidratação? 
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8 Está tudo bem com você e com o bebê? Você está amamentando? Está tudo bem para 
amamentar? 
[o bico dói] 
E como tem lidado com isso? O que pretende fazer?[vou tentando, mas tenho que voltar ao 
trabalho porque estou ficando sem dinheiro para sustentá-la...] 
Mas no trabalho você não tem direito a amamentar? Não é registrada? Não recebe 
nada?Você tem família aqui, algum apoio?Tem outros filhos? 

14 Quando o bebê nasceu? E você não retornou ao médico? E o que ela tem? Quantos anos 
você tem? Mora sozinha?E o que ela está comendo?  Ah, que bom. Você está dando de 
mamar à noite?E ela mama bastante?[ mãe adolescente de bebê menor de 1ano, captada 
em visita domiciliária]  

21 E com quanto tempo ela está? E ela está bem? Está mamando no peito? Não está com 
nenhuma dificuldade para amamentar? [mãe relata que está com gripe] Tomou alguma coisa 
para isso? 

22 Por que você quer? [mãe quer passar os 2 filhos em consulta devido coceira no corpo] 
Coceira que nem sarna, escabiose? Ele vai para a creche? 

25 (....) mas ele já passa? [mãe quer saber sobre abertura de agenda de uma residente] E esse 
bebê aqui...? E esse aqui faz acompanhamento? [profissional pergunta sobre outros filhos] 

26 Trouxe a carteira de vacina? E o oftalmologista, tem passado? [a criança usa óculos]. Desde 
que ele colocou esses óculos, você não foi? [mãe trouxe devido queixa de micose na cabeça 
e fazia mais de um ano que criança não passava no serviço] 

27 E ela é pequeninha , né?E você trabalha o dia todo? Em período integral? E como vai ser, 
então? 
E ela está na creche?[mãe queria marcar uma consulta porque faz tempo que não passa] 

31 Quanto tempo ela tem? Cadê o cartão?[mãe queria marcar consulta para filha] 
E o cartão de vacina, tem?você já passa aqui? Era matrícula como RN ou o nome dela? E 
para quando é o outro bebê?[ mãe grávida] 

32 E para ele? Há quanto tempo ele não passa?[ mãe quer marcar consulta médica]O que 
aconteceu? [a criança estava com a mão no rosto]ele está com cárie?Ele faz 
acompanhamento para os dentes?E doce?[encaminha para saúde bucal 

35 Fala para mim então, você deu o amoxil certinho? E mesmo assim não melhorou? Vai ter o 
bebê hoje? [mãe grávida chega aflita para passar seu filho em consulta médica devido dor de 
ouvido e relata ter usado amoxil] 

36 Por que mãe?[ mãe solicita vaga FD devido febre e diarréia]E hoje, como ele está?E esta 
outra não foi na creche? [pergunta sobre outra criança]Mas e a vaga da creche não perde? E 
ele está acostumado a tomar o que? [criança apresenta febre e diarréia] 

39 Por que mãe? Por causa da catapora? [mãe quer marcar exames, mas criança tem várias 
cicatrizes sugestivo de catapora] E o outro, está bem? (refere-se ao outro filho). 

40 Quantos dias têm? (...) dá para vir na sexta? [mãe de criança de 18 dias que não tem como ir 
ao serviço na data indicada porque marido só recebe vale na sexta-feira] Eu vou ver se tem  
passe para você (...) Se eu der o passe, você vem.? E você tem outros filhos? Amamentou?  
(...) e quantos anos você tem? [:mãe adolescente de 18 anos] E está usando o que para 
evitar a gravidez? (...) usava alguma coisa antes? (...) e o que você pensa fazer agora? . 
Você não participou daquele grupo que explica sobre o que a pílula tem de bom, a 
injeção?Não tem retorno marcado? 

 

Considerou-se que em quatro casos o trabalhador não procedeu à 

investigação quando deveria tê-la feito (Quadro 7)  

   Quadro 7. Não realiza a investigação 

Caso  Fala 
3 Mãe quer passar criança em consulta porque está com assadura há mais de quatro 

meses e relata que não consegue marcar consulta . Encaminhada para FD sem 
investigação. 

10 [criança veio de Fortaleza, fazia tempo que não passava agendado Caso Novo] 
28 [criança com “bolinhas no corpo” passa em FD sem investigação] 
30 [pai queria saber sobre marcação de consulta médica é oferecido consulta de 

enfermagem ] 
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4.4 Respostas oferecidas pelo trabalhador na atividade de recepção 

As respostas dos trabalhadores foram classificadas em encaminhamento 

para consulta médica “fora de dia” (n=23), às ações programáticas (n=17), 

seguida de orientações relacionadas a adaptação às normas do serviço e 

ajuste às rotinas (n=15). Destaca-se que houve situações em que as respostas 

corresponderam a mais de uma categoria (Quadros 8, 9 e 10) . 

O Quadro 8 apresenta os casos de recepção encaminhados para 

consulta médica “fora de dia” (n=23; 54%). Praticamente não houve captação 

para ações programáticas. Apenas no caso 10, agendou-se a criança e a irmã 

de 1ano e sete meses para consulta médica (caso novo) e caso 14, que foi 

encaminhada para outro setor (caso já havia sido discutido com o funcionário 

do setor que aguardava mãe e bebê). 

 
Quadro 8. Respostas do trabalhador: Encaminhamento para consulta médica “fora de 

dia” (n=23) 
Casos Fala Resposta 

2 [criança que freqüenta creche, com tosse e vômito] 
Sabe que o horário do FD é às 7h? A essa hora 
vou ter que discutir com a médica. Pega o 
prontuário lá então, vou por ele hoje, mas da 
próxima vez, por favor, chega às 7h  

Reforça o horário de consulta médica FD 

3 Vamos passar ela hoje por causa da assadura, ta Poderia ter sido realizado atendimento de 
enfermagem 
Trabalhador de enfermagem orienta ligar ao 
serviço para agendar 

5 [criança está com diarréia] Como a senhora é o 
número 7 do “fora de dia”, será que ela agüenta um 
sorinho para reidratação? [profissional encaminha 
para sala de reidratação oral, outra funcionária 
administra a terapia de reidratação oral] 

Seguiu protocolo de Terapia de Reidratação 
Oral, antes da consulta  

9 [Foi tentar passar no FD] Tem vaga sim e o horário 
é esse mesmo, às 7h não é às 11h 

Reforça o horário de atendimento para o FD. 
Criança não tinha agendamento marcado 

10* [Mãe recém chegada de Fortaleza e que não passa 
a criança em atendimento há quatro meses] Então 
mãe quando você quiser passar ela em consulta 
não marcada, o horário é às 7h. Como você não 
conhece o serviço eu vou por.  

Reforça sobre o horário de consulta médica 
do FD. E agenda criança e irmã para 
consulta médica. 

12 [mãe relata que tenta ligar e não consegue vaga] 
[profissional orienta ligar para marcar consulta 
porque criança apresenta sangramentos nasais, 
porém como não está sangrando, pela queixa não 
há como encaminhar para consulta médica no “fora 
de dia”. Investiga se a criança está tossindo, 

Orienta ligar para marcar consulta e garante 
seu salário que há vagas. 
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porque ouviu...] Então vou pôr ela por isso (tosse), 
ta?Esta criança passou aqui a última vez em maio 
de 2005, de lá para cá garanto meu salário que 
muitas vagas foram abertas.  

13 [mãe solicita avaliação da criança e carta para 
entrada na creche] Você pode perder a vaga (da 
creche), não é? Faz assim, vai lá no fichário e pega 
o prontuário, porque eu vou discutir com a médica 
para ver o que é possível fazer 

Leva em consideração a perda de vaga na 
creche. Discute o caso com o médico e 
criança passa em FD 

14* [... estava com febre, tossia e vomitava] Então é só 
aguardar ali fora. Na verdade, sobe ali na clínica 
para você passar em consulta também e fala que a 
bebê vai passar aqui embaixo. 

Mãe captada em visita domiciliária em que é 
levado em consideração o puerpério imediato 
que não realizou .Encaminhada para outro 
setor para avaliação do puerpério. 

15 [mãe solicita consulta porque criança está fora do 
peso] Eu estou entendendo, mas ele precisa de 
consulta de rotina mesmo. Mas eu não tenho mais 
vaga, o horário da vaga é 7h ou 12h. Me diz uma 
coisa, esta criança está tossindo? [mãe refere que 
um pouco, mas está com dor de barriga] Esse está 
bom para mim. Vou pôr para passar, pega o 
prontuário para mim [criança passa no “fora de dia” 
devido tosse e dor de barriga e orienta mãe para 
ligar e marcar consulta de seguimento] 

Reforça o horário de atendimento FD 

16 E você sabe qual é o horário de “fora de dia”, não 
sabe? A (nome da criança) já passa aqui, não 
passa? Então, vou conversar com o médico para 
ver se ela passa hoje, mas não sei não. Vamos por 
 
ela para passar sim (...), mas é a última que entra 

Reforça sobre horário de atendimento sob 
pena de não ser atendido da próxima vez. 

17 [....esta com a garganta cheia de pus]Vai no balcão 
e pega prontuário 

Criança passa na consulta médica”fora de 
dia” 

18 [mãe solicita declaração para passar criança em 
oftalmologista porque não enxerga direito] A  
Senhora vai ter que passar ele no pediatra. Então  
  ele vai passar pelo pediatra hoje 

 
 
 

22 [criança apresenta coceira há mais de uma 
semana] Então pega o prontuário... É só aguardar 

 

23 [criança com febre há quatro dias] Então, por favor, 
vai ao fichário e pega o prontuário 

 

26 [mãe quer passar criança em consulta devido 
micose]... está meio seborréico mesmo. Vai no 
fichário, se liberarem prontuário passa hoje. 

Orienta que criança deve passar em 
seguimento uma vez ao ano e atualização da 
matrícula (matrícula antiga) 

28 [criança com queixa “bolinhas no corpo”] Eu vou 
por ele para passar no fora de dia hoje, pega o 
prontuário lá 

Orienta rotinas e horário para atendimento de 
consulta médica FD. Poderia ter sido 
agendado atendimento de enfermagem 

29 [criança com “dor de barriga”] Vai no SAMI, ali no 
balcão, e pega o prontuário. 

 

33 [criança com assadura perineal e vômito] Pega o 
prontuário lá no balcão. É só esperar 

Poderia ter sido realizado atendimento de 
enfermagem 

34 [criança com febre] Está sim com olhinho caído. 
Vai no balcão e pega o prontuário 

Criança não passava em atendimento desde 
2004 

35 [criança com dor de ouvido] Então, mãe, mesmo já 
sendo tarde, pega o prontuário lá para mim, vou 
discutir com a médica para ele passar 

 

36 Então, mãe, se ele tiver febre, eu vou conversar 
com a médica, que vai medicar e ele tem que 
esperar hoje o fora de dia... É, ele está com febre, 
38,5C. Eu já vou pesar 

Matriculado desde 2006 e com seguimento 
regular 

37 [avó com neto que passou mal à noite] E aqui tem 
vaga mesmo, mas às 7h e ao meio dia. Eu vou 
tentar, mas não garanto tá? Já pega o prontuário 
ali [profissional discute o caso com o médico e 
criança passa no FD]. 

Tinha consulta marcada em junho de 2007 e 
faltou 

39 [mãe foi para marcar exames] Mãe, você sabe que 
o horário de fora de dia é às 7h, mas eu vou pôr ela 

Criança havia faltado em atendimento 
anterior. 
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hoje. por causa da catapora [criança com lesões no 
corpo e couro cabeludo sugestivo de catapora] 
Pega o prontuário para mim 

 
 
 

Apresenta-se no Quadro 9 os casos de recepção, cuja respostas do 

trabalhador foram encaminhamentos para ações programáticas (n=17; 40,%). 

Predominaram os encaminhamentos para consulta de enfermagem (n=9), 

seguido de orientações de rotinas, agendamentos para consulta médica(n=4). 

 

    Quadro 9. Respostas do trabalhador: Ações programáticas (n=17) 

Classificação  Caso Fala 
Oferece consulta de 
enfermagem 

6 É em setembro, e só tem pela manhã, está bom? Se você não vier, por 
favor, avise, para darmos a oportunidade para outra criança. 

 20 Então, pela idade dele, dá para marcar atendimento de enfermagem... 
Então mãe, por isso mesmo, o atendimento de enfermagem é o 
começo deste seguimento e se precisar da pediatra no dia, as 
enfermeiras chamam. 

 21 Então vamos marcar uma consulta de enfermagem porque não tem 
caso novo. Neste atendimento, a enfermagem pesa, mede e, se 
precisar de pediatra, elas chamam. 
Depois, é bom trazer o comprovante para abrir a matrícula. 

 24 Nós não temos vaga de caso novo, mas temos o atendimento de 
enfermagem 

 27 O que eu posso oferecer para ela é o atendimento de enfermagem. 
Mas as enfermeiras têm a mesma capacidade para atender, viu? 
Se a agenda estiver aberta, nós marcamos, mas não se preocupe, 
porque o atendimento é igual, e aqui é um serviço escola. 
 

 30 Olha, a gente não tem vaga de pediatra, mas como faz tempo que ela 
não passa, a gente pode marcar consulta com a enfermeira. A consulta 
dela é igual à do médico e, no dia que ela vier, se tiver a agenda do 
pediatra aberta, a gente marca 

 31 Eu vou marcar atendimento de enfermagem porque não tem caso 
novo, ainda não abriu a agenda 

 32 Olha, nós temos o atendimento de enfermagem: é um atendimento 
onde pesa, mede, elas pedem exame, é bem legal. Agora, se você 
quiser consulta médica tem que ligar para tentar agenda. 
Mas é em setembro, tem de manhã e à tarde 
Aqui já está marcado 

 38 Olha mãe, eu posso oferecer para a senhora o atendimento de 
enfermagem, para esta avaliação, estamos sem vaga de pediatra, mas 
se o pediatra for necessário, as enfermeiras chamam. 
Então é só anotar isso no cartão: 20/09/07, às 9h (escreve em um 
papel). 

   
Orientações e 
agendamento para 
consulta médica 

4* [Resposta a queixa apresentada pela mãe que veio para uma 
reavaliação de ouvido, e não usou antibiótico prescrito usou similar 
devido ser caro].  Não esquece de falar isso para a médica. 

 08 Aqui no Brasil pode parecer nome masculino[nome da criança] (...) 
quando chamarem na sala de espera você já levanta. Se tiver algum 
problema pode me procurar. Sou T ou então falar para elas. 
Depois deste atendimento, na sexta, nós vamos abordar a 
amamentação e sua situação no trabalho. 
Quer dizer que hoje, que você está aqui, não recebe nada? 
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É bom perguntar se não pode levar seu filho 
[profissional marca caso novo, mostra o cartão e data para mãe 

 10 Deixa eu ver se tem agenda de caso novo 
Então, eu vou te explicar o que é o fora de dia: é uma consulta onde o 
médico avalia suas queixas, o problema da criança do dia, então vai 
pesar. Mas ela tem que agendar um caso novo, porque é lá que é feita 
a consulta completa. Vou ver se tem agenda. 
Porque nesta consulta vão querer saber, vai ser investigado até os  
dados do nascimento dela, então traz todos os documentos dela, 
cartão de vacina e, se puder, venha acompanhada. Tem que vir, então, 
no dia 14/09 e chegar ao meio-dia. 

 19 Ela não vai passar aqui no ginecologista, vai passar no pediatra, que 
faz os exames e, se precisar de ginecologista, ele encaminha[ mãe 
relata que filha de 11 anos já menstruou] 

 26 Ele tem que passar pelo menos uma vez ao ano(...) você precisa ver 
isso mãe 
[fazia mais de um ano que criança não passavas no serviço] Ele tem 
que passar pelo menos uma vez por ano, como ele é criança, isso 
muda muito. Às vezes, ele tem que voltar até de 6 em 6 meses. Você 
precisa ver isso, mãe, ele precisa. 

   
Encaminha para 
outro setor. 
Relaciona motivo de 
vinda com outras 
demandas. 

14 Sobe ali na clínica para você passar em consulta também e fala que a 
bebê vai passar aqui embaixo. Sobe e pega uma senha. [Profissional 
também orienta sobre amamentação]. É muito importante, viu? Se ela 
não acordar, coloca o despertador, pois ela tem que mamar bastante. 
[criança com febre, tosse e vômito captada na visita domiciliária 
programada para recém-nascidos: criança passa em FD e mãe passa 
no setor de adulto por ter perdido o puerpério imediato no Hospital] 

 32 [Ele está com dor de dente] Então tem que subir [ir à saúde bucal] 
Está vendo essa dor? Tem que escovar o dentinho sempre, para não 
ter dor, está bem? Agora você vai lembrar né? Tem que escovar e 
passar fio dental 
Aquele fiozinho que passa no dente. E doce?  
Não pode comer muito doce. Sobe lá na odonto, porque hoje tem 
muita urgência. Aqui já está marcado 

 40 Sobe então lá em cima.[encaminha para outro setor ] Não tem retorno 
marcado? Se for ter relação sexual, tem que usar camisinha [mãe 
adolescente 18 anos e já tem outro filho de um ano e dez meses e veio 
passar seu mais novo filho de 18 dias na saúde da criança] 

   
Oferece grupo de 
aleitamento 

40 Dá para vir sexta feira? Eu vou ver se tem passe para você. Se eu te 
der o passe, você vem? [resposta do profissional para negociar com 
usuário a oferta do serviço] 
Encosta a barriguinha dele no seu corpo. Lembra que esta cólica pode 
ser porque o intestino está se formando, se adaptando [A mãe, que 
estava com rosto sério, sisudo, começa a rir e a falar: [Ele está com 
cólica]. Põe ele de bruços, barriga na sua barriga e pode dar de 
mamar. Você vai ouvir que este leite é fraco, mas não é. É o que ele 
precisa e ainda vocês ficam perto, mais carinho 
Põe ele de bruços, barriga na sua barriga e pode dar de mamar. Você 
vai ouvir que este leite é fraco, mas não é 
. É o que ele precisa e ainda vocês ficam perto, mais carinho 
Sobe então lá em cima. [encaminha setor de adulto] Não tem retorno 
marcado? Se for ter relação sexual, tem que usar camisinha [mãe 
adolescente 18 anos e já tem outro filho de 1 ano e dez meses e veio 
passar seu mais novo  filho de 18 dias na saúde da criança] 

   
Atendimento de 
enfermagem 

11 Vai com ela que ela vai ver. [mãe veio para olharem o umbigo da bebê] 
Obs: realizado atendimento de enfermagem para avaliação do coto 
umbilical 

4*Resposta do trabalhador no âmbito da própria queixa. 

O Quadro 10 apresenta as respostas do trabalhador em relação à 
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categoria adaptação às normas do serviço e ajuste às rotinas (n=15). 

Observou-se principalmente o reforço para o cumprimento dos horários, sob 

pena de não atendimento. Entretanto, em várias dessas situações, após 

reafirmar ao cuidador, a importância de respeitar tais horários, os trabalhadores 

procederam à investigação das queixas biológicas e terminaram por remeter a 

criança para consulta médica “fora de dia”.  

  Quadro 10. Respostas do trabalhador: Adaptação às normas do serviço e ajuste às 
rotinas (n=15). 
 

Caso Fala 

1 Infelizmente, estamos sem agenda (...) E você pode trazer ele hoje? (...) Quando abre a 
agenda, acaba rápido, mas tenho uma vaga hoje, teve uma mãe que desistiu! ! E essa 
criança precisa [A criança estava na escola] (...) É pena que a senhora não consegue hoje, 
porque hoje teria uma vaga de consulta mesmo, que é o que ele precisa. Você então tenta 
trazer no fora de dia, mas o fora de dia é para problema do momento e tem que chegar às 
7h. Ou ligar para marcar consulta 

2 Então, mãe, você é paciente nossa e sabe que o horário do fora de dia é 7h. A essa hora, 
eu tenho que discutir com a médica pra ver se pode passar (...) Mas o que ele tem? 
[criança com tosse e vômito e freqüenta creche] .Sei desse jeito não deixam ele entrar. 
Pega o prontuário lá, então, vou pôr ele hoje, mas da próxima, por favor, chega às 7h ta? 

3 [quero passar ela porque ela tá com assadura...e com mancha no rosto]Então para esse 
caso é consulta e tem que marcar. Você está me entendendo? Eu sei que é um saco ligar 
sempre, mas é preciso e assim você não precisa vir, gastar dinheiro. 
Não pode parar de ligar, eu sei que é chato, mas é esforço teu, mãe, seu interesse. 

7  Então, agora o senhor vai ligar nestes números para marcar caso novo. Como sua esposa 
vem amanhã, ela pode perguntar se abriu agenda ta? 

9 [criança com muita dor abdominal e mãe informa que se não tiver vaga vai para o Hospital]  
Tem a vaga, sim. E o horário é esse mesmo, às 07h00min não é até as 11h00min. Então, 
se precisar outra vez, o horário é esse. Vai lá e pega o prontuário. 

10 [ mãe recém-chegada de Fortaleza que não passa a criança em consulta há 4 meses]  
Deixa eu ver se tem agenda de caso novo (...) Então, mãe, quando você quiser passar ela 
em consulta não marcada, o horário do fora de dia é às 07h00min da manhã. Como você 
não conhece o serviço, eu vou por (...) Então, eu vou te explicar o que é o fora de dia: é 
uma consulta onde o médico avalia suas queixas, o problema da criança do dia, então vai 
pesar. 
Mas ela tem que agendar um caso novo, porque é lá que é feita a consulta completa. Vou 
ver se tem agenda (...)Então, mãe, geralmente não marcamos o caso novo para as duas 
crianças no mesmo dia, mas como foi marcado, venha preparada para a demora porque 
nesta consulta vão querer saber, vai ser investigado até os dados do nascimento dela, 
então traz todos os documentos dela, cartão de vacina e, se puder, venha acompanhada. 
Tem que vir, então, no dia 14/09 e chegar ao meio-dia 

12 Mas tem que ligar nos horários marcados no cartão, e eu te garanto que tem vaga. Esta 
criança passou aqui a última vez em consulta, em maio de 2005, de lá para cá, garanto 
meu salário que muitas vagas foram abertas. Você tem que ligar para marcar, porque 
como não está sangrando não dá para passar no fora de dia. Investiga se a criança está 
tossindo, porque ouviu.Coloca para passar em FD]  

15 O horário de vaga é às 07h00min ou 12h00min 
[mãe relata que ele tem uns probleminhas especiais e passa no especialista e não 
consegue marcar] 
(...) eu sei que é chato, mas fica ligando para conseguir vaga 

19 [ mãe quer saber se filha de 11 anos, que  teve menarca ainda passa no setor]Até os 12 
anos é aqui mesmo, mas nós não temos vaga (...) tem que passar fora de dia (...) Tem que 
 
vir no fora de dia que é às 7h ou 12h. Então meio-dia e vem para perder a tarde com a sua 
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filha 
25 (...) Mas a agenda da M é quarta feira. Pula uma quarta e vem na outra. 
26 Mas deixa eu ver este cartão, acho que está desatualizado. Deixa eu mostrar e explicar 

uma coisa, olha aqui no cartão, está escrito que o fora de dia é às 7h00min e às 12h00min. 
Tem dia que às 7h:15min não tem mais vaga. Hoje, por sorte, tem, então, da outra vez, 
não adianta chegar nesse horário (chegou às 8h19min). Vai no fichário, se liberarem o 
prontuário, passa hoje. 
[então tem que passar pelo menos uma vez por ano?]  
Precisa, é importante. Bom, agora você vai pegar o prontuário e atualizar a matrícula. 

27 Deixa eu ver... olha, não tem vaga com pediatra, você tem que ser insistente, ligar sempre 
para marcar.  
Aqui, a gente marca por telefone. Na saúde do adulto é que tem que vir pessoalmente 

28 Você tem que trazer sempre às 7h, porque às 07h30min, às vezes, não tem mais vaga. Ou 
trazer quando as bolinhas estão inflamadas, para o médico ver [mãe relata que criança 
apresenta “bolinhas no corpo” e no momento não estão visíveis]. 
Eu vou por ele para passar no fora de dia hoje, pega o prontuário lá. 

41 Eu estou sem vaga, mas eu tenho atendimento de enfermagem, onde pesa, mede, 
acompanha o crescimento. Tem aqui para setembro, ta bom, pai? 
Mas espera aí, ela perdeu uma consulta na greve... eu vou conversar com a médica lá 
dentro para ver se dá para encaixar.[Agendado retorno médico devido criança ter perdido 
durante a greve]  

42 [Marcar aqui é só por telefone?] Também. Dá aqui a carteirinha para eu passar outro 
telefone e o ramal daqui [mãe relata que criança não está comendo] 
Então, mãe, castigo não é bom, você precisa é oferecer a comida em horários certos e não 
dar besteiras para ele comer fora do horário. O intervalo de uma refeição e outra podem 
ser pequenos e você pode dar o que ele aceitar, menos besteiras 

 

 

4.5 Supervisão da atividade de recepção 

Os poucos casos de recepção observados que demandaram supervisão 

foram encaixes de atendimentos para consulta médica, solicitação de carta 

para entrada de criança em creche, marcação de consultas e solicitação de 

prescrição de antitérmico. O supervisor realizou a investigação de forma restrita 

sem explorar quaisquer outras possíveis necessidades de saúde do usuário 

Verificou-se solicitação de encaixe de atendimento, tendo em vista as 

demandas terem se apresentado fora do horário estabelecido para entrada na 

consulta médica “fora de dia”. 

4.6 Queixas em relação ao serviço 

Constatou-se uma elevada freqüência de queixas relacionadas à 

dificuldade de acesso ao serviço, especialmente para marcação de consulta 

médica (n=10; 24%), além de queixas sobre horário de atendimento no setor 
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de saúde da criança, não compatível com o horário de trabalho dos 

responsáveis, como mostra o Quadro 11. 

Quadro 11 Queixas apresentadas pelos usuários em relação ao serviço (10 casos) 

Caso Fala 
1 [mãe quer marcar consulta para seu filho porque desmaia direto e não consegue marcar 

por telefone] 
Então, mãe, não é o caso de você tirar ele da escola e trazer? Esses desmaios são de 
agora? 
(...) não. Eu ligo, ligo, ligo e não consigo marcar e hoje tive que vim. 
(...), então eu vou ligar para marcar, você me dá os telefones que eu perdi.  
[não consegue marcar por telefone, porém solicita telefone porque perdeu ] 

3 (....) eu não consigo marcar, venho pessoalmente e não consigo. 
[Não pode parar de ligar, eu sei que é chato, mas é esforço teu, mãe, seu interesse.] 
(....)  ela não passa desde que tinha 6 meses, aqui tava em greve.  
[Você está me entendendo? Eu sei que é um saco ligar sempre, mas é preciso e assim 
você não precisa vir, gastar dinheiro].  

9 (...) eu tento ligar e não consigo consulta, então a moça falou para mim tentar passar fora 
de dia. 

12 (...) eu tento ligar e não consigo, nunca tem vaga. 
[Mas, tem que ligar nos horários que tem no cartão, e eu te garanto que tem vaga(...) 
garanto meu salário que muitas vagas foram abertas]  
(...) abriu... mas sabe o que é, eu trabalho o dia todo, saio às 23h00min . 

15 (...) eu não consigo marcar. (...) ele tem uns probleminhas especiais, ele passa no 
especialista, mas tem problema para vir (...)  ligo, ligo e não consigo. Eu tirei ele da escola 
hoje para vir.[mãe relata que ele está fora de peso e tem uns probleminhas especiais] 
[(...) se eu colocar fora de peso “eles não vão atender”(...)Está tossindo] 
(...) um pouco. [tá bom para mim. vou por para passar] 

19 (...) eu  trabalho, hoje estou de folga, mas faço plantão de 24 horas e não posso vir 
sempre. 
(...) 7h00min eu não posso, trabalho. 

27 (...) eu ligo, já liguei e falaram para eu vir pessoalmente.   
[aqui a gente marca por telefone. Na saúde do adulto que marca pessoalmente] 

37 [Oh, meu Deus, e eu sem vaga] 
 (...)a gente vai lá na USP e eles falam que tem que vir no posto] (...)[ Se eu falar para a 
senhora voltar amanhã cedinho, você vai ficar brava comigo?],  
(...)  mas a escola dele, não pode perder de novo 

38 (...) perdi uma consulta dela na greve, depois eu voltei, ainda estava em greve e, depois 
disso, não consegui mais vir marcar. 

42 [mãe pergunta se marcar consulta é só por telefone?] 
Porque eu não consigo marcar. 
[(..) aqui a carteirinha para eu passar outro telefone e ramal]. 
 

 
 
5 DISCUSSÃO 

O fato de não ter ocorrido cumprimento por parte dos profissionais em 

três quartos dos atendimentos observados é preocupante. Entretanto, esse 

elevado percentual poderia ser explicado pela forma como os usuários chegam 

na recepção dos serviços de saúde. Segundo Franco e Merhy (2005), a busca 

pelo serviço de saúde é realizada pela percepção que o usuário tem do que o 
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serviço pode oferecer. Assim, normalmente as demandas chegam prontas, 

muitas vezes de uma forma que não possibilita nem mesmo a oportunidade do 

cumprimento por parte dos trabalhadores. 

Entretanto, o cumprimento aproxima as pessoas, individualiza os 

atendimentos e favorece tanto o vínculo quanto o acolhimento. Dentre as 

diferentes formas de cumprimentos observadas por Matumoto et al. (2002), a 

maioria consistia em chamar o usuário pelo nome, e em alguns casos envolvia 

aperto de mão.  

Na unidade estudada, a recepção no setor de saúde da criança é feita 

em um espaço muito pequeno, que permanece o tempo todo com a porta 

aberta, e onde há um fluxo muito grande de pessoas que transitam. Assim, 

normalmente o usuário apresenta sua demanda em pé, de frente à mesa do 

profissional de saúde, em meio ao barulho, que compromete o diálogo. Para 

Silva (1996), a disposição de mobílias em frente às pessoas pode parecer uma 

situação de superior-subordinado, de forma que a autora recomenda um 

ambiente acolhedor que favoreça a troca de olhares e aproxime as pessoas 

para que a comunicação ocorra de forma efetiva. Miranda e Miranda (1994) 

destacam que para o estabelecimento de uma relação de ajuda, há que se 

valorizar o primeiro contato e há que se concentrar no que o usuário fala, sem 

distrações externas. 

Ademais, há que se considerar que não há privacidade alguma nos 

atendimentos prestados na recepção da unidade estudada, defendida por 

Fracolli e Zoboli (2004) como essencial para a construção de uma relação de 

confiança entre o usuário e o trabalhador. 
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O trabalhador que realiza a atividade de recepção configura-se em um 

elemento chave na acolhida do usuário, de forma que é importante dispensar 

um cumprimento mais atencioso e ter uma postura que não dificulte o acesso 

(Nery, 2006). Nesse sentido, há que se considerar a necessidade de se 

repensar, na unidade estudada, um espaço mais adequado, que proporcione 

privacidade e favoreça a escuta e o diálogo entre trabalhador e usuário. 

Ao avaliar as tecnologias leves como geradoras de satisfação, Ferri et al 

(2007) constataram que os usuários  

“... dão, sim, muita importância para o modo do ‘trato’, valorizando a incorporação 
dessas tecnologias nos espaços de produção em saúde. Eles demonstram 
estranhamento quando deixam de ser cumprimentados e chamados pelo nome 
(....).Na pesquisa também foi se tornando evidente que os usuários clamam para 
que o serviço disponibilize recursos tecnológicos para resolver problemas de 
ordem biológica; destacam insuficiências de recursos de ordem de pessoal e 
mesmo de ordem estrutural ...” (Ferri et al., 2007; p 526).  

 

No presente estudo, as queixas biológicas destacaram-se entre as 

demandas apresentadas pelos usuários. Os principais agravos foram os 

gastrintestinais, seguidos dos respiratórios, os quais representam os agravos 

mais prevalentes na infância.  

Demandas expressas na forma de queixa clínica constituem a forma 

mais comum de busca por atendimento de saúde, uma vez que os usuários, 

em geral, acabam por “aprender” a manifestar suas demandas de acordo com 

a interpretação que fazem do que o serviço de saúde pode oferecer (Dalmaso, 

1993). Assim, justifica-se que as demandas apresentadas relacionem-se a 

queixas biológicas, pois historicamente o modelo assistencial dos serviços de 

saúde centra-se na consulta médica, de forma que o fluxo voltado à consulta 

médica constitui a organização do trabalho (Merhy e Franco, 2003).  
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Entre os problemas gastrintestinais, predominaram as queixas de 

vômito, diarréia, “dor de barriga” e cólica. Vale salientar que geralmente são os 

problemas respiratórios que se sobressaem, uma vez que a freqüência da 

doença diarréica tem diminuído na população infantil da cidade de São Paulo 

para cerca de um episódio de diarréia por criança-ano, próxima à verificada nos 

países desenvolvidos. Entretanto a freqüência de diarréia entre crianças de 

famílias que vivem em extrema pobreza equiparam-se a de regiões menos 

desenvolvidas (Benício e Monteiro, 2000).  

Assim, há que se considerar as precárias condições de vida a que pode 

estar submetida às crianças atendidas na unidade estudada, uma vez que são 

as condições de trabalho e vida dos indivíduos que determinam as condições 

de saúde (Buss e Pellegrini Filho, 2007). Nesse sentido, Fracolli e Bertolozzi 

(2001) ressaltam que a prática cotidiana de assistência prestada aos indivíduos 

e comunidade é norteada pela visão que se tem de saúde, doença, vida e 

trabalho.  

Destaca-se, pois, a necessidade de que o profissional realize uma 

investigação mais ampliada, sendo relevante buscar associação com as 

condições de saneamento básico, abastecimento de água e rede de esgoto, 

destino dos dejetos e lixo, bem como com a freqüência da coleta de lixo, que 

pode ser posteriormente avaliada com visitas domiciliares para conhecer as 

reais condições de vida, higiene, moradia de forma a subsidiar ações de 

promoção à saúde (Sigaud e Resende, 2001).  

Embora a maior parte das investigações realizadas na recepção por 

parte dos trabalhadores de enfermagem de nível médio tenha se restringido ao 
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âmbito biológico, nos casos de diarréia, destacam-se algumas investigações 

que buscaram associação com determinantes sociais. 

A segunda maior demanda relacionou-se aos problemas respiratórios 

sem gravidade, tais como: tosse, nariz escorrendo, garganta inflamada, 

infecção do ouvido, chiado no peito e gripe. Entretanto, se tais problemas não 

forem tratados a tempo e de forma adequada, podem evoluir para infecções 

mais graves e resultar em internações e óbito, fato grave que expressa a 

inadequação da assistência esperada no nível local do sistema de saúde 

(Ministério da saúde, 2003; Vidal et al., 2003). 

As infecções respiratórias agudas (IRA) estão entre as três primeiras 

causas de óbito entre os menores de cinco anos, fato que as define como um 

problema de saúde pública. Esse grupo populacional apresenta algumas 

características fisiológicas e imunológicas que o torna mais suscetível a 

apresentar problemas respiratórios. Apesar das IRAs baixas demandarem 

maior atenção, por sua complexidade, custo do tratamento e complicações, são 

as IRAs altas que se apresentam com maior freqüência nas unidades básicas 

de saúde (Alvarez et al., 2008). 

No município de São Paulo, os agravos respiratórios, principalmente os 

de etiologia infecciosa, constituem cerca de 40 a 50% dos motivos de consulta 

na atenção básica e na emergência, sendo um dos principais motivos de 

internação hospitalar e de mortalidade (São Paulo, 2003). Assim, justificam-se 

as ações fundamentais do Ministério da Saúde com vistas à redução da 

morbidade e mortalidade infantil apresentada na “Agenda de Compromissos 

para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil” (Brasil, 
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2004). 

Em relação ao atendimento de crianças com os principais agravos 

encontrados, isto é, problemas gastrintestinais e respiratórios, a estratégia de 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), cujos 

protocolos clínicos descrevem como tratar crianças doentes que chegam ao 

serviço de saúde no nível primário representa um instrumento de suma 

importância, tanto para a primeira consulta como para as consultas de retorno. 

Estudo que avaliou a utilização da estratégia AIDPI no acolhimento realizado 

por profissionais de enfermagem a crianças menores de cinco anos de idade 

em uma unidade de saúde da família evidenciou que a equipe apresenta uma 

maior atuação na avaliação da criança, frente às queixas trazidas pela 

população. Ter essa estratégia como protocolo assistencial possibilitou o 

manejo adequado dos casos, proporcionou autoconfiança nos profissionais e 

satisfação, tanto nos profissionais quanto nos usuários, que tiveram sua queixa 

acolhida, mesmo sem ter passado por consulta médica (Pina, 2007).  

A maior resolubilidade do trabalho na área da recepção tem sido 

associada à elaboração de protocolos de conduta que orientem os 

procedimentos adotados pela equipe. Dessa forma, tal possibilidade poderia 

ser considerada para a unidade estudada.  

Outro grupo de demandas apresentadas relacionou-se a problemas de 

pele, que figura entre as três primeiras causas de demanda aos serviços de 

saúde, fato que determinou a publicação de um guia para o diagnóstico e o 

tratamento das principais dermatoses infantis pelo Ministério da Saúde (Brasil, 

2002b).  
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Chama atenção o fato de que queixas como assaduras perineais foram 

encaminhadas para consulta médica. Tais dermatoses infantis representam 

problema comum que pode decorrer do uso inadequado de fraldas e higiene 

precária, que poderiam ser minimizados com orientações básicas de higiene e 

troca de fralda (Brasil, 2002b). Esses problemas são passíveis de serem 

solucionadas com atendimento de enfermagem, porém essa atividade ainda 

não está incorporada nas ações programáticas do setor. Para que faça parte 

da rotina, é imprescindível que o local de realização da atividade de recepção 

seja readequado, inclusive para que o profissional possa avaliar o problema. 

Também neste caso, é importante a definição de protocolos técnicos, o 

treinamento para qualificação dos profissionais e a supervisão do enfermeiro 

do setor.  

A maioria das demandas relacionadas ao acesso às ações 

programáticas relacionou-se a solicitação de consulta médica. Essa era uma 

demanda esperada, pois o modelo médico-sanitário tem sido privilegiado desde 

a década de 30, de forma que a busca por atenção médica individual tem 

determinação histórica. Como discorre Dalmaso e Senna (1996), 

“... a porta aberta do sistema de saúde ganhou relevância a partir da década de 
70, conformada não só para atender a demanda crescente, mas especialmente 
pressionada pelo significado político da questão do acesso a consultas médicas, 
primeira forma do reconhecimento do direito à saúde. A porta aberta, 
especialmente à demanda por atenção médica individual, constituiu a base de 
organização das unidades básicas de saúde (UBS), em São Paulo, no final da 
década de 80”. (Dalmaso e Senna, 1996; p.83) 

Experiência sistematizada de recepção da clientela em uma UBS do 

município de São Paulo evidenciou, entretanto, que quase metade dos 

usuários se interessava por outros tipos de atividades, que não o atendimento 

médico individual, de forma que quando a instituição abre espaço para 
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interação com o usuário, possibilita-se apreender outras necessidades e 

demandas de saúde (Dalmaso e Senna ,1996).  

Apesar disso, ainda hoje predominam os encaminhamentos para a 

consulta médica. Análise da demanda espontânea em uma UBS do interior de 

Minas Gerais revelou que dois terços dos 1040 acolhimentos analisados foram 

encaminhados para o profissional médico, reiterando a manutenção do modelo 

biomédico, historicamente sedimentado (Esperança et al., 2006).  

Assim, é importante atentar que, embora a demanda aos serviços seja 

historicamente determinada, representa um pedido explícito do usuário e 

geralmente se expressa em necessidade de consultas, acesso a exames, 

consumo de medicamentos e realização de procedimentos (Marques e Lima 

2007). 

Entretanto, Dalmaso e Peduzzi (1997) apontam que, apesar dos 

usuários levarem ao serviço de saúde apenas uma necessidade isolada, essa 

é uma condição que na maioria das vezes é complexa e envolve sintomas 

físicos, emocionais, valores culturais, expectativas, relações familiares e 

sociais. 

Como Silva Júnior et al. (2003) afirmam, é preciso considerar, no 

entanto, que 

"... há uma dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com sofrimentos; 
preferem lidar com doença, na qual a racionalidade da biomedicina estabelece 
referência e pontos de intervenção sobre as ‘lesões’ e ‘disfunções’ detectadas.” 
(Silva Júnior et al., 2003p.123) 

 

Essa dificuldade certamente contribui para que o modelo tradicional 

ainda seja hegemônico, pautado em uma prática de atenção voltada para 



 58 

atender doenças, centrada na queixa-conduta e no ato prescritivo, sem 

interação entre trabalhador e usuário (Franco et al., 2004). 

Isso pode justificar as investigações simples que os trabalhadores 

realizam, praticamente restritas às queixas biológicas pontuais. Contudo, vale 

salientar que houve investigações que buscaram ampliar o entendimento das 

demandas para além do biológico, ou seja, consideraram as condições de vida 

e de trabalho do usuário, demonstrando admitir que estas incidem sobre as 

manifestações do processo saúde-doença. 

Destaca-se um caso em que aspectos relativos à vida e trabalho da 

usuária foram determinantes na conduta do trabalhador que variou entre apoio 

do serviço para garantir o retorno da criança, direitos trabalhistas e orientação 

sobre dificuldade materna em manter o aleitamento. O trabalhador de saúde se 

colocou pessoalmente disponível para o atendimento da mãe em qualquer 

necessidade. 

Outro caso de investigação ampliada referiu-se ao da mãe adolescente 

com um filho de um ano e dez meses e outro de 18 dias. Essa situação levou o 

trabalhador a investigar sobre contracepção e encaminhá-la a outro setor para 

o seguimento do puerpério. Também merece destaque o caso da mãe que foi 

ao serviço apenas para marcar consulta médica e a profissional de 

enfermagem, ao observar que a criança estava com a mão no rosto, investigou 

sobre possível dor nos dentes, confirmada pela criança. Orientou higiene e 

escovação dentária e encaminhou a criança para o setor de saúde bucal. 

Nesse e em alguns outros poucos casos, poderia se considerar que 

houve acolhimento por parte do trabalhador, entendido como uma postura 
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diante das necessidades do usuário, que pressupõe comprometimento em 

receber, escutar e tratar o usuário e suas necessidades, por meio de uma 

"relação de ajuda" (Camelo et al., 2000; Takemoto e Silva, 2007).  

Discutindo acolhimento e vínculo como prática de integralidade, Gomes 

e Pinheiro (2005) pressupõem que tal atitude está presente na conversa que 

busca reconhecer a necessidade dos usuários para além das demandas 

explícitas e na preocupação do profissional com o uso de técnicas de 

promoção e prevenção da saúde, tentando expandir a atenção à saúde. 

Takemoto e Silva (2007) destacam o acolhimento como postura diante do 

usuário e suas necessidades, a partir de contínua investigação e negociação, 

com a possibilidade de satisfazer tais necessidades com a oferta de diferentes 

ações. 

Assim, quando o serviço amplia seu cardápio de ofertas, há maior 

possibilidade para se atender as demandas dos usuários. Nesse cenário é 

importante considerar também a atuação de uma equipe multiprofissional. Há 

que se considerar que na unidade estudada, o atendimento da demanda 

espontânea se configura muito mais como um pronto-atendimento para as 

queixas agudas, sendo considerado apenas como "procedimento" de recepção. 

Essa é uma realidade constatada em diversos outros estudos (Camelo et al., 

2000; Ramos e Lima, 2003; Esperança et al., 2006; Campos et al. 2007). 

Mesmo em unidade do Projeto Paidéia de Saúde da Família, do município de 

Campinas, São Paulo, o acolhimento “configurou-se muito mais como um 

pronto-atendimento para as queixas agudas” e não como um novo 

procedimento de recepção (Takemoto e Silva, 2007). 
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Também em UBS de Belo Horizonte, com acolhimento implantado, 

constatou-se que essa prática constituía uma mera rotina de agendamento de 

consultas médicas, comprometendo a qualidade do serviço prestado (Campos 

et al., 2007). 

Seguindo essa lógica, era esperado que, dentre as respostas dos 

trabalhadores predominassem os encaminhamentos para consulta médica “fora 

de dia”. Dentre os 23 casos encaminhados para essa atividade, apenas dois 

casos foram captados para ações programáticas, de forma que permanece 

como desafio a integração da recepção à demanda espontânea às ações 

programáticas. A recepção da demanda espontânea articulada apenas ao 

encaminhamento às consultas médicas “fora de dia” torna-a ineficaz como 

instrumento de impacto nas condições de saúde, por tratar-se de um 

atendimento circunscrito ao motivo principal da demanda, que não garante a 

continuidade da atenção, ou seja, a integralidade da atenção (Dalmaso, 1994; 

1996).  

Dalmaso (1994) propõe que a porta de entrada do serviço não atenda 

apenas o problema imediato do usuário, mas que por meio de uma articulação 

entre trabalhadores de enfermagem e médicos busque se detectar outros 

problemas de saúde não relacionados ao motivo de vinda e que geralmente 

não são explicitados, com vista a se articular a demanda espontânea às ações 

programáticas.  

No caso da criança, é imprescindível incluí-la nas ações programáticas 

para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, valorizando o 

seguimento e a vinculação ao serviço, uma vez que essa ação deve constituir o 
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eixo referencial para todas as atividades de assistência à criança (Brasil 

2004a). 

Nesse sentido, há que se destacar que, apesar do predomínio dos 

encaminhamentos para consulta médica, 40% das respostas dos trabalhadores 

referiram-se a encaminhamentos para ações programáticas, destacando-se 

entre elas a consulta de enfermagem. Constatou-se um esforço do profissional 

de nível médio para esclarecer a população sobre a consulta de enfermagem e 

a validação da mesma, uma vez que essa atividade não faz parte da rotina 

diária, embora seja considerada uma ação programática. 

Foram poucos os casos que demandaram apoio do supervisor. Cabe 

destacar que na UBS estudada, a supervisão dos trabalhadores de 

enfermagem de nível médio é compartilhada com os médicos, pois se conta 

com um número expressivamente maior desse profissional em relação ao de 

enfermeiros. Essa forma de organização da atividade de supervisão é 

considerada adequada, dado o entendimento que se tem do trabalho 

multiprofissional. 

Segundo Takemoto e Silva (2007), a recepção em centros de saúde 

comumente é “um lugar difícil de trabalhar”, em decorrência da abrangência 

das demandas apresentadas, a responsabilidade do profissional em ter que 

oferecer uma resposta a um usuário que acredita que sua demanda merece 

resposta imediata. 

Assim, é certo que os trabalhadores terão muitas dúvidas quanto aos 

encaminhamentos e orientações de casos mais complexos, exigindo 
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retaguarda e apoio de um supervisor que deve proporcionar alternativas viáveis 

para a resolução do problema.  

Espera-se que além de assinalar os caminhos a serem percorridos, o 

supervisor busque uma construção coletiva que valorize a percepção do 

trabalhador e a autonomia do usuário e que a supervisão ganhe destaque 

como um instrumento de desenvolvimento das equipes (Peduzzi e Palma, 

1996). Matumoto et al. (2005) ressaltam que é nessa perspectiva que se deve 

tomar a supervisão no programa saúde da família, como um trabalho conjunto 

de equipes, em que a equipe de supervisão tem o papel de facilitar a equipe de 

trabalhadores. 

Apesar de não ter sido objeto deste estudo, verificou-se uma elevada 

freqüência de queixas, especialmente relacionadas ao agendamento de 

consulta médica por telefone e horário de atendimento no setor de saúde da 

criança. Tais dificuldades relacionam-se diretamente à dificuldade de acesso 

ao serviço. 

Para Dalmaso e Carneiro-Júnior (2006)¹ acesso integral às ações de 

saúde de maneira satisfatória e resolutiva, é um importante desafio na gestão 

do SUS. Assim, um sistema de saúde que tem como princípio a universalidade 

da atenção necessariamente deve dispor de recursos para facilitar o acesso 

dos usuários. 

Obter acesso aos serviços é a primeira etapa a ser vencida pelo usuário 

para satisfação de suas necessidades de saúde. Entretanto, os serviços não 

                                                 

1Dalmaso ASW, Carneiro Junior N. Atenção à demanda espontânea: considerações sobre a 
organização do trabalho na atenção primária em saúde [texto didático]. 2006. p.1-25 
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são tão acessíveis para população, de forma que muitos obstáculos ainda 

necessitam ser superados (Hortale et al., 2000). Dessa forma, Matumoto 

(1988) destaca a importância dos serviços terem disponibilidade e contarem 

com profissionais tecnicamente preparados.  
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6 CONCLUSÕES                                                                                                 

Constatou-se que a grande maioria das demandas apresentadas pelos 

usuários era de cunho biológico. Da mesma forma, a investigação por parte 

dos trabalhadores também se restringiu às demandas biológicas pontuais. 

Encaminhamento para consulta médica “fora de dia” foi a resposta mais 

expressiva, seguido de encaminhamento para ações programáticas. Nesse 

item, destacou-se esforço do trabalhador em oferecer a consulta de 

enfermagem como alternativa para a resolução da demanda apresentada, além 

da tentativa de garantir a entrada das crianças para consulta médica, a partir 

da investigação de queixas biológicas.  

Apesar de ter se verificado um certo equilíbrio entre encaminhamentos 

para consulta médica “fora de dia” (55%) e para ações programáticas (40%), 

pode se considerar que a recepção da demanda espontânea no setor de saúde 

da criança da unidade estudada configura-se mais como um pronto-

atendimento às queixas agudas, com os trabalhadores de enfermagem de nível  

médio, na maioria das vezes, encaminhando os casos para consulta médica. 

Mantém-se, assim, uma unidirecionalidade do fluxo para o profissional médico, 

reiterando o modelo biomédico historicamente sedimentado. 

Embora o ‘acolhimento’ esteja relacionado a uma postura de escuta, 

responsabilização, vínculo e difundido na estratégia de saúde da família, a 

equipe de enfermagem no desempenho da atividade de recepção deve acolher 

os usuários em suas diversas demandas e sofrimentos, buscando entender o 

processo saúde-doença como socialmente determinado, e reconhecer o 

contexto em que o usuário está inserido por meio da escuta, vínculo e co-
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responsabilidade. Assim, há que se refletir sobre a forma como tem sido 

realizada a recepção da demanda espontânea na unidade estudada, no sentido 

de melhorar a qualidade da escuta, ter outras atividades no cardápio de 

ofertas, captar as crianças para as ações já implementadas no programa de 

forma a vincular o usuário ao serviço e assegurar que todos sejam acolhidos. 

Coloca-se também a necessidade de recorrer a supervisão para situações mais 

difíceis e complexas.  

Especificamente no setor estudado, vale apontar a importância da 

estratégia AIDPI na capacitação dos profissionais de nível médio, destacando-

se o módulo que inclui a habilidade comunicativa entre o profissional e o 

usuário, além da identificação de sinais precoces de gravidade, mesmo que 

estes não sejam o principal motivo de queixa e de procura do serviço. Essa 

pode ser uma das possibilidades de melhor preparo dos profissionais que são 

responsáveis pela recepção das crianças em uma unidade básica de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alvarez MC, Castro RA, Abdo AR, Orta SDH, Gomes MM, Alvarez MPC. 
Infecciones respiratorias altas recurrentes: algunas consideraciones. Rev Cuba 
Med Gen Integr [periódico na Internet]. 2008 [citado 2009 abr. 07];24(1). 
Disponível em: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v24n1/mgi11108.pdf. 

Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977. 

Benicio MHA, Monteiro C A. Tendência secular da doença diarréica na infância 
na cidade de São Paulo (1984-1996). Rev. Saúde Pública, 2000; 34(6 sup1): 
83-90. 

Bomtempo E. Observação: um método para estudo do comportamento. In: 
Witter GP. Ciência, ensino e aprendizagem. São Paulo: Alfa-Omega; 1975. 

Brasil. Ministério da Saúde. Assistência integral à saúde da criança: ações 
básicas. Brasília; 1984. (Série B: Textos Básicos de Saúde, 7). 

Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado; 1988. 

Brasil. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário 
Oficial da União. 20 set 1990; Seção 1: p.18055. [acesso em 10 abr 2009]. 
Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/LEI8080.pdf  

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação 
de Saúde Materno –Infantil. Assistência e Controle das Doenças Diarréicas. 
Brasília; 1993. 

Brasil. Ministério da Saúde. AIDPI Atenção Integrada às Doenças Prevalentes 
na Infância: curso de capacitação: introdução: módulo 1. 2ª ed. Brasília; 2002a. 

Brasil. Ministério da Saúde. Dermatologia na atenção básica. Brasília; 2002b. 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos; n. 174). [acesso em 10 abr 2009]. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guiafinal9.pdf 

Brasil. Ministério da Saúde. Programas e projetos da saúde da criança: 
responsabilidades compartilhadas em benefício das crianças brasileiras. Rev 
Bras Saude Mater Infant. 2002c;2(2):193-200. 

Brasil. Ministério da Saúde. Agenda de compromissos para a saúde integral da 
criança e redução da mortalidade infantil. Brasília; 2004a. (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos). 

Brasil. Ministério da Saúde. HumanizaSUS Política Nacional de Humanização: 
a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e gestão em 



 67 

todas as instâncias do SUS. Brasília; 2004b. (Série B. Textos Básicos de 
Saúde). [acesso em 10 abr 2009]. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 

Brasil. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: Acolhimento com avaliação e 
classificação de risco: um paradigma ético-estético no fazer em saúde. Brasília; 
2004c. [acesso em 10 abr 2009]. Disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/impressos/folheto/05_0050_FL.pdf 

Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da Família: avaliação da implementação em 
dez grandes centros urbanos: síntese dos principais resultados 2. ed. atual. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2005.210 p  

Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 [legislação na internet]. Brasília; 2007 [citado 
2007 jun. 20]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm 

Brasil. Ministério da Saúde. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2. 
ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 44 p. (Série B. Textos Básicos de 
Saúde). [acesso em 10 abr 2009]. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_producao_sa
ude_2ed.pdf 

Buss PM, Pellegrin Filho A. A saúde e seus determinantes sociais. Physis. 
2007;17(1):77-93. 

Cabral IE, Aguiar RCB. As políticas públicas de atenção à saúde de criança 
menor de cinco anos: um estudo bibliográfico. R Enferm UERJ 2003; 11(3): 
285-91 

Camelo SHH, Angerami ELS, Silva EM, Mishima SM. Acolhimento à clientela: 
estudo em unidade básica de saúde no município de Ribeirão, São Paulo. Rev 
Latino-Am Enfermagem. 2000; 8(4): 30-7.  

Campinas. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal da Saúde. Paidéia 2001. 
Protocolo de acolhimento, maio 2002 [texto na internet]. Campinas; 2002 
[citado 2007 abr. 10]. Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br. 

Campos GWS. Considerações sobre a arte e ciência da mudança: revolução 
das coisas e reforma das pessoas: o caso da saúde. In: Cecílio LCO, 
organizador. Inventando a mudança na saúde. 2ª ed. São Paulo: Hucitec; 1997. 
p. 29-87. 

Campos MD, Mendes MSF, Abreu GRS, Bessas DEC, Soares GN, Vieira LJ. 
Reflexões acerca do acolhimento em uma unidade básica de saúde de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Saúde em Debate 2007; 31(75/76/77): 157-68. 



 68 

Cecilio LCO. Modelos tecno-assistenciais em saúde: da pirâmide ao círculo, 
uma possibilidade a ser explorada. Cad. Saúde Pública 1997; 13(3): 469-78. 

Chompré RRS,Leite JCA, Maia CCA, Gonzaga RL,Santos FCO.O acolhimento 
como mecanismodo cuidado de enfermagem. Cogitare Enf.2000;5(2):51-57 

Coimbra VCC, Kantorski LP. Acolhimento em centro de atenção psicossocial. 
Rev Enferm UERJ. 2005;13(1):57-62. 

Dalmaso ASW. O atendimento não programático: o pronto atendimento nas 
ações programáticas de saúde. In: Schraiber LB. Programação em saúde hoje. 
São Paulo: Hucitec; 1993. p. 227-43. 

Dalmaso ASW. Oferta e consumo de ações de saúde:como realizar o projeto 
da integralidade.saúde debate.1994; 44 p35-38. 

Dalmaso ASW, Senna DM. Desenvolvimento de alternativas para recepção da 
demanda espontânea em unidade básica de saúde. Saúde Deb. 
1996a;(49/50):83-7. 

Dalmaso ASW. Atendimento à demanda espontânea: pronto-atendimento e 
atividades programáticas. In: Scharaiber LB, Nemes MIB, Mendes-Gonçalves 
RB, organizadores. Saúde do adulto: programas e ações na unidade básica. 
São Paulo: Hucitec; 1996b. 

Dalmaso ASW, Sala A, Senna DM. Adscrição da população e recepção da 
clientela.  In: Schraiber LB, Nemes MIB, Mendes-Gonçalves RB. Saúde do 
adulto: programas e ações na unidade básica. São Paulo: Hucitec; 1996c. p. 
194-208. 

Dalmaso ASW, Peduzzi M. Demanda espontânea em UBS: o papel dos 
profissionais de enfermagem na recepção. In: Anais do 5º Congresso Brasileiro 
de Saúde Coletiva e 5º Congresso Paulista de Saúde Pública; 1997; Águas de 
Lindóia, BR. Rio de Janeiro: ABRASCO; 1997. p. 65. 

Daniel LF. A enfermagem planejada. 3ª ed. São Paulo: EPU; 1981. 

Esperança AC, Cavalcante RB, Marcolino C. Estudo da demanda espontânea 
em uma unidade da saúde da família de uma cidade de médio porte no interior 
de Minas Gerais, Brasil. REME Rev Min Enferm. 2006;10(1):30-6. 

Ferreira ABH. Dicionário Aurélio básico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira; 1988. 

Ferreira J.O programa de humanização da saúde: dilemas entre o relacional e 
o técnico. Saúde Soc. 2005; 14(3): 111-8.  

Ferri SMN, Pereira MJB, Mishima SM, Bava MCGC, Almeida MCP As 
tecnologias leves como geradoras de satisfação em usuários de uma unidade 
de saúde da família. Interface Comum Saude Educ. 2007; 11(23): 515-29 



 69 

Fracolli LA, Bertolozzi MR. A abordagem do processo saúde-doença das 
famílias e do coletivo. In: Brasil. Ministério da Saúde. Instituto para o 
Desenvolvimento da Saúde (IDS). Manual de enfermagem. Brasília; 2001. p. 4-
8. 

Fracolli LA, Zoboli ELCP. Descrição e análise do acolhimento: uma contribuição 
para o Programa Saúde da Família. Rev Esc Enferm USP. 2004;38(2):143-51. 

Franco TB, Bueno WS, Merhy EE. O acolhimento e os processos de trabalho 
em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais. Cad Saúde Pública. 1999;15(2):345-
53.  

Franco TB, Panizzi M, Foschiera M. O acolher Chapecó e a mudança de 
trabalho na rede básica de saúde. Divulg Saúde Debate. 2004;(30):30-5. 

Franco TB, Merhy EE. Produção imaginária da demanda. In: Pinheiro R, Mattos 
RA, organizadores. Construção social da demanda. Rio de Janeiro: ABRASCO; 
2005. 

Franco TB, Bueno WS, Merhy EE. O acolhimento e os processos de trabalho 
em saúde: o caso de Betim, Minas Gerais. In Merhy EE, Franco TB, Bueno 
WS, organizadores. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no 
cotidiano. São Paulo: Hucitec; 2003.   

Gomes MCPA, Pinheiro R. Acolhimento e vínculo: práticas de integralidade na 
gestão do cuidado em saúde em grandes centros urbanos. Interface 2005; 
9(17): 287-301. 

Hortale VA, Pedroza M, Rosa MLG. O acesso e a descentralização na análise 
de sistemas de saúde. Saúde Debate 2000;24(56):57-66. 

Leite JC, Maia CC, Sena RR. Acolhimento: perspectiva de reorganização da 
assistência de enfermagem. Rev Bras Enferm. 1999; 52(2):161-8. 

Lima MADS, Ramos DD, Rosa RB, Nauderer TM, Davis R. Acesso e 
acolhimento em unidades de saúde na visão dos usuários. Acta Paul Enferm. 
2007;20(1):12-7. 

Maciel-Lima SM. Acolhimento solidário ou atropelamento? A qualidade na 
relação profissional de saúde e paciente face à tecnologia informacional. Cad 
Saúde Pública. 2004; 20(2): 502-11.  

Malta DC, Merhy EE. A avaliação do Projeto Vida e do acolhimento no sistema 
único de saúde de Belo Horizonte. REME Rev Min Enferm. 2004;8(2):259-67. 

Mangia EF, Souza DC, Mattos MF, Hidalgo VC. Acolhimento: uma postura, 
uma estratégia. Rev Ter Ocup USP. 2002;13(1):15-21.  

Marques GQ, Lima MADS. Demandas de usuários a um serviço de pronto 
atendimento e seu acolhimento ao sistema de saúde. Rev Latino-Am 
Enfermagem. 2007;15(1):13-9.  



 70 

Mattos RA. A integralidade na prática (ou sobre a prática da integralidade). Cad 
Saúde Pública. 2004;20(5):1411-6.  

Mattos RA, organizador. Construção social da demanda. Rio de Janeiro: 
ABRASCO; 2005. 

Matumoto S, Fortuna CM, Mishima SM, Pereira MJB, Domingos NAM. 
Supervisão de equipes no Programa de Saúde da Família: reflexões acerca do 
desafio da produção de cuidados. Interface. 2005; 9(16): 9-24. 

Matumoto S, Mishima SM, Fortuna CM, Pereira MJB. A comunicação como 
ferramenta para o acolhimento em unidades de saúde. In: Anais do 8º 
Simpósio Brasileiro de Comunicação em Enfermagem; 2002 maio 02-03; São 
Paulo, BR. São Paulo; 2002. 

Matumoto S. O acolhimento: um estudo sobre seus componentes e sua 
produção em uma unidade da rede básica de serviços de saúde [dissertação]. 
Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade da São 
Paulo; 1998. 

Mendes-Gonçalves RB, Shraiber LB, Nemes MIB. Seis teses sobre a ação 
programática em saúde. In: Schraiber LB. Programação em saúde hoje. 2ª ed. 
São Paulo: Hucitec; 1993. p.37-63. 

Merhy EE, Franco TB. Por uma composição técnica do trabalho em saúde 
centrada no campo relacional e nas tecnologias leves. Apontando mudanças 
para os modelos técnicos –assistenciais. Saúde Debate. 2003; 27(65):316-23. 

Merhy EE, Queiroz MS. Saúde pública, rede básica e o sistema de saúde 
brasileiro. Cad Saúde Pública. 1993;9(2):177-84. 

Merhy EE. Em busca da qualidade dos serviços de saúde: os serviços de porta 
aberta para a saúde e o modelo tecno-assistencial em defesa da vida (ou como 
aproveitar os ruídos do cotidiano dos serviços de saúde e colegiadamente 
reorganizar o processo de trabalho na busca da qualidade das ações de saúde) 
In: Cecílio LCO, organizador. Inventando a mudança na saúde. 2ª ed. São 
Paulo: Hucitec; 1997. p. 117-60. 

Merhy EE. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em 
saúde. In: Merhy EE, Onocko R, organizadores. Agir em saúde. 2ª ed. São 
Paulo : Hucitec; 2002. p. 71-112. 

Merhy EE. A perda da dimensão cuidadora na produção da saúde ; uma 
discussão do Modelo Assistencial e da intervenção no seu  modo de trabalhar a 
assistência. In: Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte: reescrevendo o 
público. São Paulo: Xamã; 1998. 

Merhy EE, Cecilio LCO, Nogueira Filho RC. Por um modelo tecno-assistencial 
da política de saúde em defesa da vida: contribuição para as conferências de 
saúde. Saúde em Debate 1991; (33):83-9. 



 71 

Minayo MCS, Deslandes SF. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 
Petrópolis: Vozes; 1994. 

Miranda CF, Miranda ML. Construindo a relação de ajuda. 10ª ed. São Paulo: 
Hucitec; 1996. 

Monteiro FPM, Silva VM, Lopes MVO, Araujo TL. Condutas de enfermagem 
para o cuidado à criança com infecção respiratória: validação de um guia. Acta 
Paul Enferm. 2007;20(4):458-63. 

Nemes MIB. Ação programática em saúde: recuperação histórica de uma 
política de programação. In: Schraiber L. Programação em saúde hoje. São 
Paulo: Hucitec; 1993. Cap. 2. p. 65-116.  

Nemes MIB. Avaliação do trabalho programático na atenção primária à saúde 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 1995. 

Nemes MIB. Prática programática em saúde. In: Schraiber LB, Nemes MIB, 
Mendes-Gonçalves RB. Saúde do adulto: programas e ações na unidade 
básica. São Paulo: Hucitec; 1996. p. 48-65. 

Nery SR. O acolhimento no cotidiano dos profissionais das Unidades de Saúde 
da Família em Londrina- Paraná [dissertação]. Londrina: Universidade Estadual 
de Londrina; 2006. 

Oliveira A, Silva Neto JC, Machado MLT, Souza MBB, Feliciano AB, Ogata 
MN. A comunicação no contexto do acolhimento em uma unidade de saúde 
da família de São Carlos, SP. Interface. 2008;12(27): 749-762 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Fundo das Nações Unidas para 
Infância. Relatório da Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 
Saúde; 1978 set. 6-12; Alma-Ata. Brasília; 1979.. 

Peduzzi M, Palma JJL. A equipe de saúde. In: Schraiber LB, Nemes MIB, 
Mendes-Gonçalves RB. Saúde do adulto: programas e ações na unidade 
básica. São Paulo: Hucitec; 1996. p. 234-50. 

Pina JC. Acolhimento às crianças menores de cinco anos de idade em uma 
unidade de saúde da família: contribuições da estratégia às doenças 
prevalentes na infância[Dissertação] Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo;2006. 

Pinto IC, Rodolfho F, Oliveira MM. Pronto atendimento: a percepção da equipe 
de enfermagem quanto ao seu trabalho no setor de recepção. Rev Gauch 
Enferm. 2004;25(1):81-8. 

Prado SRLA, Escobar EMA, Fujimori E. As diretrizes da assistência à saúde da 
criança: do PAISC ao AIDPI. In: Cianciarullo TI, Gualda DMR, Silva GTR, 
Cunha ICKO, organizadores. Saúde na família e na comunidade. São Paulo: 
Robe; 2002. p. 198-214. 



 72 

Prado SRLA, Fujimori E. Conhecimento materno/familiar sobre o cuidado 
prestado à criança doente. Rev Bras Enf 2006; 59: 492-6. 

Prado SRLA, Fujimori E, Cianciarullo TI. A prática da integralidade em modelos 
assistenciais distintos: estudo de caso a partir da saúde da criança. Texto & 
Contexto Enferm. 2007;16(3):399-407. 

Presidência da República (BR), Casa Civil. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. [acesso em 2007 Jun 20]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm 

Queiroz MV, Jorge MS. Estratégia de educação em saúde e a qualidade do 
cuidar e ensinar em pediatria: a interação, o vínculo e a confiança no discurso 
dos profissionais. Interface Comun Saúde Educ. 2006;10(19):117-30.. 

Ramos DD, Lima MADS. Acesso e acolhimento aos usuários em uma unidade 
de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad Saúde Pública. 
2003;19(1):27-34.  

Reis EJFB, Santos FP, Campos FE, Acúrcio FA, Leite MTT, Leite MLC, et al. 
Avaliação da qualidade dos serviços de saúde: notas bibliográficas. Cad Saúde 
Pública. 1990;6(1):50-61.  

Riscos profissionais. Triagem clínica. Rev Coren. 2002;(14-5)..  

Saito RXS, Lacerda RA, Fracolli LA. Atenção primária: Análise de acesso ao 
primeiro contato em uma unidade básica de saúde do Município de São Paulo. 
Rev Paul Enferm. 2006;25(2):74-81. 

Santos AM, Assis MMA. Da fragmentação à integralidade: construindo e (des) 
construindo à prática de saúde bucal no Programa de Saúde da Família. Cienc 
Saúde Coletiva. 2006;11(1):53-61. 

Santos DLC, Superti L, Macedo MS. Acolhimento: qualidade de vida em saúde 
pública. Bol Saúde. 2002;16(2):31-49. 

Santos MP. Avaliação da qualidade dos serviços públicos de atenção a saúde 
da criança sob a ótica do usuário. Rev Bras Enferm. 1995;48(2):109-19. 

São Paulo. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal da Saúde. Caderno 
temático da criança [texto na internet] São Paulo; 2003 [citado 2009 abr. 07]. 
Disponível  
em:http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/saude/publicacoes/000
1/CadernoCrianca.pdf. 

Schimith D, Lima MADS. Acolhimento e vínculo em uma equipe do Programa 
Saúde da Família. Cad Saúde Pública. 2004;20(6):1487-94. 

Schraiber LB. Programação hoje: a força do debate. In: Schraiber LB. 
Programação em saúde hoje. 2ª ed. São Paulo: Hucitec; 1993. p. 11-35. 



 73 

Sena-Chompré RRS, Leite JCA, Maia CCA, Gonzaga RL, Santos FCO. O 
acolhimento como mecanismo de implementação do cuidado de enfermagem. 
Cogitare Enferm. 2000; 5(2):51-7. 

Sigaud CHS, Resende MA. Assistência de enfermagem à criança com diarréia 
aguda e desidratação. In: Brasil. Ministério da Saúde. Instituto para o 
Desenvolvimento da Saúde (IDS). Manual de enfermagem. Brasília; 2001. p. 
99-104. 

Silva CM. Da condição de patinho feio ao sonho da transformação em cisne: 
um estudo sobre a recepção aos pacientes ambulatoriais numa unidade de 
saúde do Rio de Janeiro, RJ [dissertação na internet]. Rio de Janeiro: Instituto 
de Medicina Social, Universidade Estadual do Rio de Janeiro; 2002 [citado 
2008 jul. 09]. Disponível em: www.tesesims.uerj.br.  

Silva Jr AGS, Mehry EE, Carvalho L. Refletindo sobre o ato de cuidar da saúde. 
In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Construção da integralidade: 
cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO; 2003. p. 
113-28 

 Silva Junior AG. Modelos Tecnoassistenciais em Saúde: debate no campo da 
saúde – coletiva – SP – Ed. Hucitec;1998 .143p..       

Silva MJP. Aspectos gerais da construção de um programa sobre comunicação 
não verbal para enfermeiros. Rev Latino-Am Enfermagem. 1996;4(n.esp.). 

Silva MJP. Comunicação tem remédio. A comunicação nas relações 
interpessoais em saúde. 4ª ed. São Paulo: Loyola; 2006. 

Silveira MFA, Félix LG, Araújo DV, Silva IC. Acolhimento no Programa de 
Saúde da Família: um caminho para humanização da atenção à saúde. 
Cogitare Enferm. 2004;9(1):71-8. 

Solla JJSP. Acolhimento no sistema municipal de saúde. Rev Bras Saúde Mat 
Infant. 2005;5(4):493-503. 

Souza AC, Lopes MJM. Acolhimento: responsabilidade de quem? Um relato de 
experiência. Rev Gauch Enferm. 2003;24(1):8-13. 

Souza ECF, Vilar RLA, Rocha NSPD, Uchoa AC, Rocha PM. Acesso e 
acolhimento na atenção básica: uma análise da percepção dos usuários e 
profissionais de saúde. Cad. Saúde Pública 2008; 24 (Sup 1): S100-S10.  

Souza MCOL, Silva LA, Fernandes SMGF. Resgatando a ética do serviço de 
enfermagem: questões do acolhimento aos usuários em Unidades de Saúde da 
Mata, Norte de Pernambuco [texto na internet]. Recife; 2005 [citado 2007 mar. 
28]. Disponível em: 
http://www.cpqam.Fiocruz.br/observarh/publicacoes/arquivos/eticaservicoenfer
magem.pdf 



 74 

Starfield B.Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços 
e tecnologia. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 

Takemoto MLS, Silva EM. Acolhimento e transformações no processo de 
trabalho de enfermagem em unidades básicas de saúde de Campinas, São 
Paulo. Cad Saúde Pública. 2007;23(2):331-40.  

Teixeira RR. O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede 
de conversações. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Construção da 
integralidade: cotidiano, saberes e práticas de saúde. Rio de Janeiro: Editora 
da UFRJ, Instituto de Medicina Social; 2003. p. 89-111. 

Unglert CVS. Territorialização em sistemas de saúde. In: Mendes EV, 
organizador. Distrito Sanitário. São Paulo: Hucitec; 1995. 

Vidal SA, Frias PG, Barreto FMP, Vanderlei LCM, Felisberto E. Óbitos infantis 
evitáveis em hospital de referência estadual do Nordeste brasileiro. Rev. Bras. 
Saude Mater. Infant. 2003; 3(3): 281-9. 

Villa TCS, Mishima SM, Rocha SMM. Os agentes de enfermagem nas práticas 
sanitárias paulistas: do modelo bacteriológico à programação em saúde (1889-
1983). Rev Latino-Am Enfermagem.  1994;2(2):73-85. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

ANEXO 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA BUTANTÃ 
 

CARACTERIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SETOR DE SAÚDE DO ADULTO 
NO CSE BUTANTÃ 2007 

INSTRUMENTO - SETOR DE SAÚDE DA CRIANÇA 

A.Dados gerais do usuário: 

Nº do prontuário/matrícula:____________    Nº do formulário:________. 

Sexo: � feminino � masculino      Idade:______     No. Senhas atendidas no período ______ 

Nome do acompanhante e vínculo com a criança ___________________________________ 

 

B.Tempo de espera: 

Data:____/____/_____. Dia da semana: � 2ª feira � 3ªfeira � 4ªfeira � 5ªfeira � 6ªfeira 

Horário de chegada no setor (perguntar ao responsável):_______________________ 

Horário de início do atendimento:__________ Horário do término do atendimento:__________ 

Período gasto com supervisão: das______às_______ 

 

C. Caracterização da atividade: 

1- O profissional saudou o paciente? �Sim � Não 

2- O profissional identificou-se? �Sim � Não � Não se aplica 

3- O profissional perguntou ao responsável pela criança o motivo da vinda deste ao serviço?  
�Sim � Não � Não se aplica 

4 A criança veio com encaminhamento externo? �Sim � Não. De onde?_______________ 

5- Solicitou supervisão médica:  � Sim � Não 

6- Solicitou supervisão de outro profissional: � Sim � Não. Qual? 
_______________________ 

7- Usou o guia de serviços? � Sim � Não 

8- Solicitou prontuário? � Sim � Não 

9- Registrou em prontuário � Sim � Não 

D. Descrever o mais fielmente possível tudo o que acontecer durante o atendimento do 
usuário pelo trabalhador  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA BUTANTÃ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Trabalhador de Saúde 

Meu nome é _____________________________________________ e estou coletando 

informações para uma pesquisa chamada “Recepção de usuários em uma unidade básica de 

saúde: ações de cuidado e organização do trabalho”. Essa pesquisa tem o objetivo de  identificar 

e analisar as necessidades de saúde e respectivas respostas oferecidas na atividade de recepção 

nos setores que compõem uma Unidade Básica de Saúde com a finalidade de contribuir com a 

organização do trabalho.  

Para tanto vou precisar observar o seu trabalho durante a atividade de atendimento na 

recepção e registrar algumas informações. Você tem todo o direito de se recusar em participar 

da pesquisa sem que isso interfira na sua avaliação como trabalhador do serviço. Também 

esclareço que os dados poderão ser divulgados, mas o seu nome não aparecerá. Esclareço ainda 

que nada será pago ou cobrado pela sua participação e que você poderá pedir a qualquer 

momento que as informações coletadas sejam retiradas da pesquisa. 

Diante de qualquer dúvida você pode ligar no telefone: (11-30667548 – secretaria do 

Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, 

SP, Capital). 

Desde já agradeço sua colaboração 

Obrigada 

 

Eu, 

______________________________________________________________________ 

concordo em participar da pesquisa “Recepção de usuários em uma unidade básica de saúde: 

ações de cuidado e organização do trabalho” 

São Paulo, ___ de _________________ de 2007 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA BUTANTÃ 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Usuário 
 

Meu nome é _____________________________________________ e estou coletando 

informações para uma pesquisa chamada “Recepção de usuários em uma unidade básica de 

saúde: ações de cuidado e organização do trabalho”. Essa pesquisa tem o objetivo de entender as 

necessidades de saúde das pessoas que procuram o serviço e a maneira como o Centro de Saúde 

atende a essas necessidades, com a finalidade de melhorar a assistência. Para isso vou precisar 

observar o seu atendimento aqui no CSE e fazer algumas anotações. O sr (a)  tem todo o direito 

de se recusar em participar da pesquisa sem que isso prejudique seu atendimento. Também 

esclareço que os dados poderão ser divulgados, mas o seu nome não aparecerá. Esclareço ainda 

que nada será pago ou cobrado pela sua participação e que o sr (a) poderá pedir a qualquer 

momento que as informações coletadas no seu atendimento sejam retiradas da pesquisa. 

Diante de qualquer dúvida você pode ligar no telefone: (11-30667548 – secretaria do 

Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, 

SP, Capital). 

Desde já agradeço sua colaboração 

Obrigada 

 

Eu, 

______________________________________________________________________ 

concordo em participar da pesquisa “Recepção de usuários em uma unidade básica de saúde: 

ações de cuidado e organização do trabalho” 

 

São Paulo, ___ de _________________ de 2007 
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