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RESUMO  
No cotidiano das ações do Serviço Social no âmbito hospitalar, o 
acolhimento é apreendido como exercício de prática democrática de 
apoio a usuários, familiares, visitantes e profissionais, favorecendo a 
informação e a comunicação, o conhecimento e o acesso a recursos 
disponíveis ao atendimento de necessidades e outras demandas. O 
acolhimento como estratégia de escuta e oferta positiva no ambiente 
hospitalar, é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, 
ouvindo os usuários, analisando as demandas e assumindo no serviço 
uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas adequadas aos 
usuários e sua rede social. Configura-se como procedimento operacional 
e do trabalho do assistente social em saúde, no contexto hospitalar, 
tendo como objetivo melhorar a qualidade da assistência direta aos 
usuários; ampliar a dimensão do atendimento integral, resolutivo e 
humanizado, com a participação e a valorização do usuário. 
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ABSTRACT 
In the daily routine of Social Service actions in the hospital environment, 
welcoming is understood as an exercise of democratic practice to 
support users, family members, visitors and professionals, favoring 
information and communication, knowledge and access to available 
resources to meet needs. and other demands. Welcoming as a listening 
strategy and positive offer in the hospital environment is a way of 
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operating health work processes, listening to users, analyzing demands 
and assuming in the service a posture capable of welcoming, listening 
and giving adequate responses to users and your social network. It is 
configured as an operational procedure and the work of the social 
worker in health, in the hospital context, aiming to improve the quality 
of direct assistance to users; expand the dimension of comprehensive, 
problem-solving and humanized care, with the participation and 
appreciation of the user. 

 
Keywords: Social service; Reception; Health Promotion.. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH), discute o acolhimento em saúde como 

estratégia de atendimento às necessidades, queixas, interesses e desejos de pessoas 

(usuários e profissionais), e que envolve postura ético-política no cuidado em saúde, de 

influência direta sobre a conduta dos profissionais na organização e na prática do trabalho. 

Desse modo, o acolhimento ocorre na relação entre os sujeitos, mediada por suas 

necessidades clínicas e sociais, desejos e interesses, constituindo-se espaços de troca, de 

escuta, processamento de demandas e de busca de solução. 

Logo, o acolhimento é uma estratégia de enfrentamento das expressões da questão 

social na saúde, espaço sócio-ocupacional que exige do profissional postura ética que implica 

na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo 

de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de 

compartilhamento de saberes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Mota et. al. (2009), asseveram que no trabalho do assistente social na saúde, em 

especial, no ambiente hospitalar, o acolhimento deve ser apreendido como um momento 

que possibilita o exercício de práticas democráticas para os usuários no sentido de “criar 

mecanismos e canais que facilitem o conhecimento e acesso aos recursos disponíveis e à 

organização dos usuários para pleitear recursos em atenção às suas necessidades e 

interesses não atendidos [...]” (MOTA, 2009, p. 267). 

Além disso, deve constituir-se como uma ação socioeducativa que contribua para 

promoção da saúde, prevenção de doenças, danos agravos e riscos e o tratamento, 

priorizando o sofrimento social, para o fortalecimento da consciência sanitária e do controle 

social (VASCONCELOS, 2001). Nesta concepção, o tempo que os sujeitos permanecem nas 

unidades de saúde deve constituir-se em um momento que possibilite conhecimentos que 
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contribuam para a efetivação dos seus direitos, visando o acesso e a qualidade dos serviços 

prestados (MOTA et. al, 2009). Portanto, o acolhimento prioriza as necessidades dos sujeitos, 

isto é, assume um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram os 

serviços de saúde (BVS, 2008). 

Nesta perspectiva, fortalecer a cultura do acolhimento no serviço de saúde, e 

especialmente no hospital, é expressão de valorização do usuário e do respeito a sua 

individualidade, além de contribuir para a construção e ampliação dos espaços de troca 

e de promoção de saúde, de modo acolhedor. Dentre as estratégias operacionais utilizadas, 

destacam-se as rodas de conversa e outras abordagens individuais e de grupo com usuários, 

acompanhantes e profissionais sobre temas atinentes ao acolhimento em saúde: normas e 

rotinas hospitalares, direitos dos usuários do SUS, serviços e benefícios assistenciais, 

atendimento humanizado, entre outros. 

A proposta de acolhimento nos serviços hospitalares responde à problemáticas 

diversas – expressões da questão social na saúde, atinentes à: relações estabelecidas entre 

os serviços de saúde e os usuários, direito constitucional de acesso aos serviços de saúde, 

dimensão do cuidado em saúde e outras, manifestadas sob a forma de: longas esperas, falta 

de medicamento, insuficiência/ausência de equipamentos, modelos de gestão, e, 

principalmente, a necessidade de potencializar a socialização de informações. Essas últimas, 

para facilitar o acesso de usuários, acompanhantes e visitantes aos serviços (informações 

relacionadas as normas que regulamentam o funcionamento do hospital); para traduzir o 

conhecimento clínico (sobre a doença e o tratamento); para explicar a situação de saúde-

doença à luz dos determinantes sociais; para esclarecer sobre o direito à saúde e sua relação 

com as políticas públicas; para dinamizar o cuidado na perspectiva do protagonismo do 

usuário, entre outras. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo apresentar reflexão crítica sobre o 

acolhimento como perspectiva de intervenção do e no trabalho do profissional de Serviço 

Social no âmbito hospitalar. Trata de um estudo que mescla teoria e prática, tomando-se 

como referência ilustrativa das afirmações teóricas pesquisadas, o processo desenvolvido 

em um hospital escola da rede EBSERH, a partir de um projeto de intervenção de estágio, 

sem, contudo, limitar a discussão a um estudo de caso. 
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2 O PROCESSO DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL EM HOSPITAL ESCOLA 

 

O trabalho do assistente social na saúde é respaldado pelos Parâmetros de Atuação 

de Assistentes Sociais na Política de Saúde, pela Política de Saúde e de Humanização, pelo 

Projeto Ético-Político profissional, que inclui o Código de Ética do assistente social e a Lei de 

regulamentação profissional nº 8.662 de 1993. 

O Serviço Social na área da saúde é caracterizado por ser uma profissão de caráter 

sociopolítico que desenvolve ações de caráter investigativo e interventivo no 

enfrentamento da questão social de forma articulada, crítica e organizada, possibilitando a 

participação, o acesso à informação, orientação e encaminhamentos necessários aos 

usuários na efetivação de seus direitos, na promoção da saúde. 

O profissional intervém sobre as expressões da questão social, visto que os usuários 

se encontram na maioria das vezes em situação de vulnerabilidade social e econômica 

marcada pela pobreza, desemprego, fome, miséria, analfabetismo que são determinantes 

para o seu processo de adoecimento. E ainda, o assistente social por meio de suas ações 

pautadas em procedimentos e técnicas, atua colocando-se entre a instituição e a população, 

a fim de viabilizar o acesso dos usuários aos serviços e benefícios (BRAVO; MATOS, 2007). 

O assistente Social desenvolve ações que visam “compreender os determinantes e 

condicionantes sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde- doença, 

bem como buscar estratégias políticas e institucionais de resposta às diferentes 

problemáticas que se apresentam no cotidiano do seu exercício profissional” (HU/UFPI, 

2016, p. 04). 

As ações estruturam-se em torno de quatro grandes eixos, que são: atendimento 

direto aos usuários (compreende ações socioassistenciais, ações de articulação 

interdisciplinar e as ações socioeducativas); mobilização, participação e controle social 

(compreende ações que visam mobilizar os diferentes atores – usuários, familiares e 

trabalhadores – em espaços de controle social e de democracia); investigação, 

planejamento e gestão (compreende ações voltadas para o fortalecimento da gestão 

pautada na participação e na democracia); e assessoria, qualificação e formação 

profissional (compreende ações com vistas à formação e qualificação profissional) (CFESS, 
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2010). No contexto do hospital escola, dentre as principais, destacam-se: Democratizar as 

informações sobre os direitos e deveres pior meio de orientações (individuais e coletivas) 

e realizar e encaminhamentos dos usuários/família para os serviços e benefícios da rede 

socioassistencial; 

● Conhecer a situação socioeconômica dos usuários; 

● Identificar, mapear e mobilizar a rede de serviços para referenciamento dos 

usuários e sua família; 

● Esclarecer as atribuições e competências do assistente social para os demais 

profissionais da equipe de saúde; 

● Realizar ações sistemáticas e continuadas de educação em saúde, orientando 

e sensibilizando os usuários acerca dos direitos sociais, princípios e diretrizes 

do SUS, rotinas e funcionamento institucional, prevenção de doenças e outros 

agravos de saúde através da formação de grupos, com vistas a assegurar o 

início e a continuidade do tratamento; 

● Estimular a participação dos usuários e familiares na luta por melhores 

condições de vida, de trabalho e de acesso aos serviços de saúde; 

● Colaborar com a ouvidoria do hospital com a preocupação de democratizar as 

questões evidenciadas pelos usuários; 

● Supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social e estabelecer 

articulação com as unidades acadêmicas, dentre outras (HU/UFPI, 2016). 

Para o desenvolvimento das ações no trabalho profissional, utiliza-se os instrumentos, 

técnicas e procedimentos metodológicos: 

● Autorização para troca de acompanhante fora do horário; 

● Autorização para visita fora do horário; 

● Autorização para visita estendida; 

● Entrevista social; 

● Encaminhamento do Serviço Social; 

● Reunião; 
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● Livro de registros; 

● Visita institucional; 

● Parecer social; 

● Escuta qualificada. 

 

No exercício do trabalho, conforme Trindade (2001), os instrumentos de trabalho - 

meios que caracterizam o fazer profissional, e o seu desdobramento - qualitativamente 

ocorrido através das forças produtivas (as técnicas), são os principais mediadores do 

desenvolvimento do exercício profissional, pois estão intrinsecamente vinculados ao 

trabalho deste, na medida em que implica na constituição e no desenvolvimento das ações, 

representando uma intencionalidade, sendo ela o meio onde os assistentes sociais 

modificam, transformam e alteram as condições objetivas, subjetivas, as relações 

interpessoais e sociais no espaço de trabalho. 

Contudo, a instrumentalidade somente é satisfatória, quando o profissional atua para 

além das demandas espontâneas, quando adota uma atitude investigativa no cotidiano, 

quando reflete criticamente sobre as problemáticas dos sujeitos e busca superar a 

imediaticidade nos atendimentos, dando respostas que vão além da orientação para facilitar 

o acesso a serviços sociais, mas que possibilite aos usuários uma emancipação social. Assim, 

quando realizamos ações voltadas para o acolhimento institucional propositamos ir além de 

ouvir as demandas dos usuários, mas dar, dentro das nossas possiblidades, respostas as suas 

problemáticas. 

 

3 O ACOLHIMENTO COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

Trabalhar o acolhimento no contexto hospitalar é de extrema relevância, pois é uma 

das estratégias que contribuem para efetivação do atendimento humanizado, fortalece as 

relações socioafetivas, relação gestão em saúde, escuta os usuários, suas queixas e busca 

respostas para as demandas advindas destes, mas vai além disso, pois deve ser trabalhado 

de modo interdisciplinar, reflexivo, como um espaço de troca de informações e experiências 

que contribua para a autonomia dos sujeitos. 
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Nesse sentido, o acolhimento é entendido como estratégia para recepção do usuário, 

responsabilização pela resolutividade de suas demandas, conforme prevê a Política Nacional 

de Humanização – PNH: 

 

Uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no 
reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na 
responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de 
saberes. Acolher é um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que 
procuram os serviços de saúde. (BVS, 2008). 

 

Ademais, o acolhimento também deve ser um espaço de reflexão que contribua para 

a emancipação dos sujeitos e consequentemente para uma mudança no espaço institucional. 

Nessa perspectiva, 

 

A prática reflexiva, envolvendo dois sujeitos sociais- usuário / profissional politiza a 

demanda dirigidas ao Serviço Social, ao democratizar informações necessárias e 

fundamentais quando do acesso dos usuários a serviços e recursos – como direito 

social – na busca da superação da práxis cotidiana [...] (VASCONCELOS, 2001). 

 

Assim, compreende-se que se deve criar espaços coletivas que possibilitem uma 

transformação na realidade dos sujeitos, entendendo estes como atores de direito que 

agem, reivindicam pela garantia de seus direitos. 

As ações socioeducativas e socioassistenciais do projeto “acolher+” desenvolvidas 

por meia das rodas de conversa foram materializadas em seis temáticas: acolhimento, 

Direitos e Benefícios sociais, Rede Sociojurídica, Prevenção de Quedas, Rede de Atenção 

Psicossocial, Direitos e Deveres dos Usuários do Sistema Público de Saúde – SUS, o 

desenvolvimento dessas ações, além de favorecer o acolhimento de usuários e profissionais 

no espaço hospitalar, amplia o conhecimento dos envolvidos na execução, consolidando o 

aprendizado da dimensão técnico-operativa, teórico- metodológica e ética-política no 

exercício profissional, dinamizando os processos de trabalho no espaço sócio-ocupacional. 

Desse modo, as ações desenvolvidas possibilitaram a discussão e problematização de 

questões abordadas para além de mera socialização de informações e orientações. 

As rodas de conversa desenvolvidas na perspectiva do acolhimento são momentos 

de reflexão, no qual os participantes interagem trazendo vivencias. Percebe- se de acordo 
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com os relatos que o acolhimento passou a ser entendido como um direito que contribui 

para melhorar as relações dos sujeitos no ambiente institucional, buscando por meio da 

integralidade respostas para as demandas dos usuários. 

No final das ações do projeto, os participantes avaliaram as rodas de conversa como 

satisfatórias (90%) e demonstraram interesse em participar de outras atividades do Projeto 

de Intervenção (80%). Ademais, observou-se a diminuição de demanda espontânea 

relacionada à orientação sobre direitos e benefícios sociais durante o período de execução 

do Projeto de Intervenção; outro ponto importante que merece destaque foi a quantidade 

de rodas de conversa propostas e a realizadas, no planejamento estavam propostas 10 rodas 

de conversa, mas ao final da execução do projeto de intervenção foram realizadas 18 rodas 

de conversa, logo, finalizamos o projeto com um saldo de 08 rodas a mais do proposto, tais 

resultados, favorece uma reflexão sobre análise do trabalho, sob o ponto de vista não apenas 

quantitativo, mas também qualitativo e crítico, quanto aos objetivos desenhados e 

alcançados; respondendo diretamente a um preceito do Código de ética (1993) que, no 

artigo 5º, que indica como deveres do assistente social na relação com os usuários, dentre 

outros: “contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária” e 

[...]democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. 

Portanto, o acolhimento é uma estratégia importante tanto na promoção de saúde, como 

na democratização de direitos e deveres contribuindo para construção da autonomia dos 

sujeitos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Entende-se que no serviço social o acolhimento é entendido como uma estratégia 

democrática de conhecimento, acesso aos recursos disponíveis e resolutividade das 

demandas dos usuários, promovendo ações de saúde de modo integral. 

Nesse sentido, para melhorar o acolhimento nos espaços de saúde e especificamente 

no HU/UFPI, é necessário ampliar a discussão sobre a ótica do atendimento humanizado, a 

valorização do usuário e o respeito a sua individualidade, de modo a favorecer a cultura do 

acolhimento, conforme prevê a Política Nacional de Humanização (PNH). No feedback, 

constatou- se que ações do projeto “ACOLHER+” provocaram um duplo-efeito: 
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primeiramente por ter contribuindo para fortalecer a cultura do acolhimento no HU-UFPI, 

bem como a melhoria dos serviços prestados na assistência direta aos usuários e para a 

promoção da saúde. E segundo, sensibilizou a equipe multiprofissional sobre para a 

importância do atendimento acolhedor no processo de cura. Com a realização das atividades 

do projeto acolher+, percebeu-se a importância de ações socioeducativas e 

socioassistenciais, pois possibilitam espaço coletivo de discussão, problematização, 

estimulando o exercício da autonomia dos participantes. 

No que diz respeito ao processo de trabalho do assistente social no HU-UFPI, no 

cotidiano de trabalho das assistentes sociais no HU-UFPI o eixo primordial está relacionado 

ao atendimento direto aos usuários (compreende ações socioassistenciais, ações de 

articulação interdisciplinar e as ações socioeducativas). O assistente atua colocando-se entre 

a instituição e a população, a fim de viabilizar o acesso dos usuários aos seus direitos. Além 

disso, tanto vivencias na assistência direta aos usuários como também a execução do projeto 

de intervenção “Acolher +” possibilitou a compreensão dos limites e possibilidades da 

atuação do assistente social, que possui uma autonomia profissional relativa, visto que é um 

profissional inserido na divisão social do trabalho. 

Portanto, a dinâmica de trabalho do Assistente Social perpassa a análise crítica, 

interventiva, propositiva e investigativa da realidade apresentada pelos usuários no 

cotidiano do exercício profissional que apresenta diferentes expressões da questão social, 

sendo essencial na formação e exercício profissional a articulação das dimensões teórico-

metodológica, ético-política e técnico-operativa e ainda reconhecimento dos limites e 

possibilidades do fazer profissional frente autonomia relativa deste profissional. 
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