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RESUMO 
A Política Nacional de Humanização (PNH) preconiza o diálogo entre 
gestores, trabalhadores e usuários dos serviços de saúde e estimula as 
práticas inclusivas e resolutivas e a corresponsabilidade como 
embasamento às transformações humanizadoras em saúde. Dentre as 
diretrizes da PNH, elegeu-se o “Acolhimento” como objeto da presente 
comunicação, cujo objetivo consistiu em revisitar a literatura para 
elucidar como o acolhimento cumpre sua função, enquanto diretriz da 
PNH, de promover a inclusão dos sujeitos nos processos de produção de 
saúde no contexto da COVID-19. Realizou-se estudo qualitativo com 
procedimento bibliográfico. O estudo revelou consenso dos autores 
quanto à relevância do acolhimento para a inclusão dos usuários no 
cuidar, caracterizando-o como prática de saúde indispensável nos 
atendimentos de saúde também na crise pandêmica do novo 
coronavírus. 
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ABSTRACT 
The National Humanization Policy (PNH) advocates dialogue between 
managers, workers and users of health services and encourages 
inclusive and problem-solving practices and co-responsibility as a basis 
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for humanizing transformations in health. Among the guidelines of the 
PNH, "Welcoming" was chosen as the object of this communication, 
whose objective was to revisit the literature to elucidate how the 
reception fulfills its function, as a guideline of the PNH, of promoting the 
inclusion of subjects in the production processes. health in the context 
of COVID-19. A qualitative study was carried out with a bibliographic 
procedure. The study revealed a consensus of the authors regarding the 
relevance of welcoming for the inclusion of users in care, characterizing 
it as an indispensable health practice in health care also in the pandemic 
crisis of the new coronavirus. 

 
Keywords: Reception. Pandemic. National Humanization Policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH), também denominada HumanizaSUS, propõe 

em suas prerrogativas o diálogo entre gestores, trabalhadores e usuários dos serviços de saúde 

e o estímulo às práticas inclusivas e resolutivas e a corresponsabilidade como embasamento às 

transformações humanizadoras. De maneira objetiva, constituem-se diretrizes da política de 

humanização do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015): 

 

•Acolhimento: realizado por meio de escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores 
às necessidades do usuário, viabilizando o acesso a tecnologias adequadas às suas 
necessidades, fato que amplia a efetividade das práticas de saúde; 
•Gestão Participativa e cogestão: representa a inclusão de novos sujeitos, o que se 
configura importante mudança nas práticas de gestão e de atenção à saúde; 
•Ambiência: trata da criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, 
conforme as necessidades de usuários e trabalhadores de cada serviço; 
•Clínica ampliada e compartilhada: ferramenta teórica e prática cuja finalidade é 
contribuir para uma abordagem que possibilite a tomada de decisões compartilhadas 
e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS; 
•Valorização dos trabalhadores: consiste na valorização da sua capacidade de analisar, 
definir e qualificar os processos de trabalho. Deve ser concretizada através de diálogo, 
intervenção e análise do que causa sofrimento e adoecimento dos profissionais. 
•Defesa dos direitos dos usuários: os serviços de saúde devem proporcionar aos 
usuários o conhecimento dos seus direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em 
todas as fases do cuidado (BRASIL, 2015). 
 

No contexto de enfrentamento da COVID-19 em meio as condições políticas, 

econômicas e sociais da sociedade brasileira, o atendimento humanizado e acolhedor constitui-

se um dos principais desafios para o Sistema Único de Saúde. 

O acolhimento compõe ferramenta fundamental do e no atendimento em saúde para a 

tomada de decisão no que concerne às tecnologias mais adequadas ao processo saúde-doença 
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de cada indivíduo e, ainda, considerando a importância da corresponsabilidade e o 

compromisso que o usuário deve assumir com o autocuidado, elegeu-se a diretriz 

“Acolhimento” como objeto do presente estudo, cujo objetivo consistiu em revisitar a literatura 

sobre o tema para elucidar como o acolhimento cumpre sua função, enquanto diretriz da PNH, 

de promover a inclusão nos processos de produção de saúde no contexto da COVID-19. 

Trata de estudo bibliográfico, definido como aquele que se utiliza de fontes secundárias, 

ou seja, de documentação indireta, especialmente através de livros e artigos científicos e retira 

o objeto de estudo do senso comum, possibilitando que este seja tratado teoricamente 

(MINAYO, 2014; MARCONI, LAKATOS, 2019).  Para tanto, utilizou-se a abordagem qualitativa, 

pois, conforme Gonsalves (2011), esse tipo de pesquisa visa à compreensão e à interpretação 

dos fenômenos, considerando o significado que os outros dão às suas práticas.  

 

2 ACOLHIMENTO: BASE CONCEITUAL 

 

No contexto de implementação do sistema Único de Saúde (SUS) nos anos 1990, a 

despeito dos princípios assegurados na Carta Magna de 1988 e da já vigência da Lei Orgânica 

da Saúde, a assistência em saúde ainda se dava marcada pela fragmentação de procedimentos, 

impessoalidade e forte apelo à hospitalização. Neste cenário ganham fôlego as discussões sobre 

o modelo de atenção de cunho hospitalocêntrico e gradativamente o debate avançou na 

direção da necessidade de promover-se mudanças nos papeis dos serviços públicos, que 

deveriam, então, preocupar-se em fazer crescer a capacidade de autonomia do indivíduo 

assistido, fato que só pode acontecer a partir de propostas terapêuticas individuais norteadas 

pela ideia de vínculo de acolhida e pela responsabilização de toda a equipe envolvida pelo 

cuidado integral. 

Segundo Campos (1994), a acolhida refere-se à possibilidade de acesso dos usuários aos 

serviços e à capacidade deste serviço adaptar suas estratégias de atendimento às variadas 

necessidades do seu público. O autor aponta como essencial praticar o acolhimento em todas 

as relações trabalhador-usuário e ressalta que a escuta, a produção de informações e a 

compreensão de direitos e deveres mútuos que caracterizam o acolher em saúde também 

devem compor as situações onde há recusa de atendimento – e o devido direcionamento ao 
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serviço adequado - bem como a saída do paciente de cada local de assistência, de maneira que 

o cuidado ali realizado possa ter efetiva continuidade. 

Dessa forma, o cuidar passa a ser uma atividade personalizada e o indivíduo cuidado sai 

da condição de objeto para assumir o estado de ator, com sua parcela de autonomia e 

responsabilidade pela qualidade dos resultados (MERHY, 2007; CAMPOS, 1994). 

Merhy (2007) argumenta contra a prática de os problemas de saúde serem identificados 

exclusivamente através da avaliação dos profissionais de saúde, sob o uso de seus 

conhecimentos estruturados e sem acolher as demandas que verdadeiramente causam 

sofrimento a cada usuário. Logo, deve-se pensar em novas formas de produzir saúde, com vistas 

à substituição dos métodos que objetificam o usuário por aqueles que priorizam a dignidade do 

indivíduo e a melhoria da qualidade de vida. 

Em experiência desenvolvida junto a uma rede municipal de saúde, Merhy (2007) define 

o acolhimento como essencial para a criação de vínculo entre o serviço de saúde e o usuário e 

para a execução do tratamento, além de constituir-se um direito inerente à cidadania. Portanto, 

segundo o autor, uma unidade de acolhimento deve apresentar como produto de suas ações 

em saúde: tratamento humanizado a todas as demandas; oferta de respostas a todos os 

usuários e às demandas individuais e coletivas; discriminação de riscos, urgências e 

emergências; produção de informação para o serviço de saúde; percepção das dimensões 

coletivas dos problemas e sugerir novas opções de intervenção. 

Nesse contexto, a experiência supracitada permitiu observar que a prática de 

acolhimento viabiliza a diferenciação dos riscos e, portanto, evita a banalização do pronto 

atendimento e potencializa a resposta adequada às situações de risco elevado, alcançando-se, 

assim, o objetivo maior de defesa da vida do usuário (Merhy, 2007). 

Admitindo a existência de lacunas no modelo de cuidado predominante no SUS e com 

vistas à aplicação prática dos seus princípios no cotidiano dos serviços de saúde, a Política 

Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003 para produzir mudanças nos modos de 

gerir e cuidar. O HumanizaSUS, como também é conhecida a PNH, estimula a comunicação 

entre gestores, trabalhadores e usuários, para a construção de processos coletivos e 

enfrentamento de relações e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a 

corresponsabilidade dos profissionais de saúde, em seu trabalho, e dos usuários no 

autocuidado. (BRASIL, 2015).  
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É pertinente ressaltar que, ao reconhecer as falhas e encarar o desafio de sofrer 

mudanças, o SUS passa a trilhar um caminho que pode, enfim, levar ao desenvolvimento de 

serviços de saúde com qualidade, à humanização e à devida resolutividade. Realizar alterações 

nas práticas de acolhida aos cidadãos-usuários e aos cidadãos- trabalhadores nas unidades de 

saúde é um destes desafios. 

Nesse sentido, a criação da PNH em 2003 consolidou os compromissos éticos do SUS de 

defesa da vida e de garantia do acesso à saúde e, contrariando toda ideia de atenção 

fragmentada, o Ministério da Saúde defende que todo processo de produção de saúde consiste 

em ação coletiva e cooperativa entre os sujeitos envolvidos, fazendo-se, então, indispensável a 

interação e a permanente observância às diversidades desses (BRASIL, 2010b). 

Essa Política corrobora com as percepções de Merhy (2007), previamente mencionadas, 

ao defender a valorização dos fatores apontados pelo próprio usuário como afecções à sua 

condição de saúde. Afinal, a construção de resposta às necessidades de saúde bem como a 

participação social passam pela prática comunicativa que inclui a perspectiva de participação 

dos usuários, família e comunidade (AGRELI, PEDUZZI e SILVA, 2016).  

Com o foco em vínculos profissionais-usuários, a PNH define a escuta qualificada como 

o modo de fazer o acolhimento, devendo então ocorrer em todos os espaços e momentos dos 

serviços de saúde, pois permite a identificação das necessidades individuais e os serviços e 

tecnologias demandadas em cada situação, respeitando-se e fazendo-se cumprir as prioridades 

a partir da vulnerabilidade, da gravidade e do risco. (BRASIL, 2015; BRASIL, 2010b). 

Em pesquisa realizada com trabalhadores e usuários de Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), Falk et al. (2010) identificaram o termo “indispensável” sendo usado repetidamente para 

qualificar o acolhimento, por ambos os grupos de participantes do estudo, bem como 

evidenciou-se a relevância dos encaminhamentos adequados resultantes dessa forma de 

conduzir as relações de cuidado. Os autores chamam a atenção para o fato de que não há 

necessidade de grandes investimentos estruturais, pois o acolher diz respeito ao modo de se 

conduzir a interação entre trabalhadores e usuários e isso repercute em promoção da saúde, 

em motivação profissional, em satisfação no trabalho e em redução do sofrimento. 

Essa relação de ganho mútuo também pode ser observada no ambiente hospitalar. 

Segundo Oliveira (2019), o acolher pode ser considerado indutor e ampliador de promoção da 
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saúde, tanto de usuários quanto de trabalhadores de saúde, fato que resulta em relações 

humanas potencializadas e em cuidado singular e multidimensional. 

A problemática dos serviços de pronto-socorro com atendimentos realizados por ordem 

de chegada foi sanada a partir da Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002. Seu anexo, que 

consiste no Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, afirma que 

a falta de uma triagem de risco acarreta, muitas vezes, prejuízos aos usuários, uma vez que 

pacientes com quadros mais graves do que aqueles de sofrimento / desconforto notório passam 

horas aguardando atendimento, mesmo dentro de um serviço de urgência.  

Visando sanar a referida situação, o Regulamento apresenta, dentre outras 

determinações, a obrigatoriedade de uma sala de triagem classificatória de risco, em unidades 

de atendimento de urgências e emergências, de maneira que os pacientes sejam avaliados e 

colocados em ordem de prioridade para o atendimento, segundo a gravidade de suas queixas. 

Tal processo deve ser realizado por profissionais de saúde, de nível superior, que tenham 

recebido treinamento específico e utilizem protocolo previamente estabelecido.  

Devido à intenção de não selecionar alguns indivíduos e excluir outros, dentre os que 

procuram um atendimento de urgência, e sem perder de vista a relevância do acolhimento em 

todos os níveis de atenção à saúde como diretriz humanizadora, o termo “triagem” tem caído 

em desuso, devendo ser substituído por “Acolhimento com Classificação de Risco” (ACCR).  

Entendendo a Classificação de Risco como um instrumento de organização do fluxo de 

pacientes, responsável por gerar um atendimento resolutivo e humanizado àqueles que 

procuram as portas de entrada de urgência/emergência, Servin et.al. (2010) estabelecem os 

objetivos desse instrumento, conforme descrito a seguir: 

 

• Escuta qualificada do cidadão que procura os serviços de urgência/emergência;  
• Classificar, mediante protocolo, as queixas dos usuários que demandam os serviços 
de urgência/emergência, visando identificar os que necessitam de atendimento 
médico mediato ou imediato;  
• Construir os fluxos de atendimento na urgência/emergência considerando todos os 
serviços da rede de assistência à saúde;  
• Funcionar como um instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo 
um sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência (SERVIN, 
2010, p. 6). 

 

Com esses objetivos, o sistema de ACCR busca cumprir seu papel enquanto membro das 

ações da PNH e, dessa forma, contribuir para o alcance dos resultados propostos por essa 
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política, quais sejam: (a) redução de filas e do tempo de espera, com ampliação do acesso; (b) 

atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco; (c) implantação de modelo 

de atenção com responsabilização e vínculo; (d) garantia dos direitos dos usuários; (e) 

valorização do trabalho na saúde; e (f) gestão participativa nos serviços (BRASIL, 2014).  

Há, entretanto, que se chamar a atenção para alguns fatores que ainda dificultam o 

alcance das metas citadas. Nesse sentido, Júnior, Torres e Rausch (2014) afirmam que os 

modelos de sistemas de saúde atuais não atendem adequadamente às mudanças no perfil 

demográfico da população, que envelheceu e, portanto, hoje apresenta maior propensão ao 

desenvolvimento de doenças crônicas, como o diabetes, as doenças cardiovasculares e o 

câncer. 

O resultado de não acompanhar o desenvolvimento humano, segundo os autores 

supracitados, é uma desastrosa superlotação nas unidades de urgência, tendo em vista que não 

se tem priorizado as estruturas integradas de atenção à saúde – mais adequadas ao novo 

cenário populacional, com sua nova faixa etária predominante e suas doenças crônicas.  

A almejada assistência integrada contempla ações destinadas a cada nível de atenção e, 

portanto, o ACCR deve estar presente não apenas nos serviços hospitalares de pronto-

atendimento, mas também nas UBS’s. Sendo assim, o classificador não dispensará sua atenção 

exclusivamente aos pacientes de maior gravidade, intervindo apenas no fluxo e prioridade de 

atendimento. Deve, ainda, munir os pacientes e familiares de informações acerca de todo o 

sistema, enfatizando as competências e responsabilidades de cada nível de atenção à saúde.  

Nessa fala, ressalta-se que os profissionais classificadores são responsáveis, também, 

por garantir a referência e a contrarreferência para os usuários que precisam de atendimento 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), e não por acolher somente os pacientes que necessitam 

de atendimento imediato (OLIVEIRA et. al., 2012).  

Brasil (2006) corrobora esse pensamento quando se refere aos parâmetros utilizados na 

validação de ações que estimulem a humanização no serviço de urgência e emergência da rede 

SUS. Os critérios vão desde um acolhimento adequado, com critérios protocolados de avaliação 

de risco – garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência – até a garantia de 

referência e contrarreferência, resolução da urgência e emergência – assegurando o acesso à 

estrutura hospitalar – e à transferência segura, conforme a necessidade dos usuários.  
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Silva e Alves (2008) asseguram que esse modelo de ação resulta em um atendimento 

humano, com resolutividade e responsabilização. Por sua vez, Junior, Torres e Rausch (2014) 

acrescentam à lista de benefícios de um ACCR bem estruturado: a redução do número de 

agravos e até de mortes, o aumento da satisfação dos usuários e dos profissionais de saúde e, 

ainda, a otimização de recursos. 

No que tange aos profissionais, o Ministério da Saúde determina como conduta do 

enfermeiro, que se dá a partir de escuta da queixa do usuário, observação de seus sinais e 

sintomas e condução / direcionamento a um atendimento imediato ou com um tempo de 

espera determinado, seguindo o protocolo da instituição. É relevante abordar que as condutas 

desse profissional devem ser respaldadas por níveis hierárquicos mais elevados e respeitadas 

por toda a equipe multiprofissional dos serviços de saúde (BRASIL, 2009, BRASIL, 2004). 

De acordo com Jimenez (2003), para que o acolhimento com classificação de risco atue 

efetivamente na melhoria de toda a rede, o modelo adotado deve ser dinâmico e de fácil 

entendimento e aplicação, além de ter um elevado índice de concordância entre os 

profissionais classificadores; o protocolo de classificação de risco adotado deve contemplar 

adequadamente a realidade da população assistida, característica essa que só se faz possível 

por meio da oferta de escuta qualificada aos indivíduos envolvidos. Além disso, é fundamental 

que os usuários sejam devidamente orientados quanto ao tempo de espera de cada grupo de 

risco, além de receberem informações claras e completas sobre as referências e 

contrarreferências, quando se aplicar. 

Observa-se, portanto, a importância do acolher para o estabelecimento e 

fortalecimento de vículo e corresponsabilidade entre todos os atores das ações de saúde, 

incluindo uma estreita relação entre os diferentes níveis de atenção, com vistas à promoção de 

um cuidado integral, conforme princípio doutrinário do SUS. 

 

3 ACOLHIMENTO NO CONTEXTO DA COVID-19 

 

Como em qualquer emergência sanitária, a COVID-19 traz enormes desafios à 

coordenação de políticas públicas no que diz respeito à elaboração de estratégias e provimento 

de instrumentos de coordenação visando à criação de coerência entre políticas e ações, de 

modo a reduzir redundâncias, lacunas e contradições em tempo oportuno. No Brasil, porém, 
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não há dúvidas de que o SUS já estava deficiente quando o coronavírus chegou, devendo-se, 

portanto, lançar mão de todos os recursos e estratégias que comprovadamente apresentem 

resultados positivos no combate à pandemia, que causou danos irreparáveis em todo o 

território.  

Conforme exposto na seção anterior, o acolhimento em saúde consiste em uma 

ferramenta de tecnologia relacional com potencial para construir vínculos e assegurar ao 

usuário o acesso e a resolutividade de suas demandas individuais, por meio de ações de saúde 

moldadas a essas necessidades e considerando os múltiplos saberes. Brasil (2010a) acrescenta 

que as mudanças nos serviços de saúde incluem a ampliação dos espaços democráticos e, 

portanto, é possível garantir acolhimento também aos usuários e trabalhadores, recorrendo-se 

à escuta de suas dificuldades. 

Na contramão desse processo evolutivo, segundo Cohn (2020), o Brasil enfrenta 

instabilidade política, econômica e social desde 2015, quando sutil e disfarçadamente vão 

sendo estabelecidas restrições orçamentárias de políticas e programas sociais, somadas à 

contratação de instituições públicas de direito privado para gerir tais ações e serviços 

Foi nesse cenário de desigualdades socioespaciais expressas em indicadores 

econômicos, sociais, de acesso à infraestrutura e a serviços públicos, incluindo os de saúde, que 

o país foi acometido pela pandemia da COVID-19, suas mazelas e necessidades de rearranjos 

nos serviços de saúde (LIMA, PEREIRA e MACHADO, 2020). 

As condições às quais a população foi submetida com as proporções alcançadas pela 

COVID-19 ampliou as angústias e incertezas da população e também dos serviços de saúde. 

Para exemplificar, pode-se mencionar a Recomendação nº. 036 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), publicada em maio de 2020, sugerindo ações de distanciamento social que poderia 

chegar a um confinamento mais radical ou bloqueio, usando como parâmetro as taxas de 

ocupação de leitos dos serviços de saúde (BRASIL, 2020). 

Em decorrência da COVID-19 e para priorizar a segurança coletiva, rapidamente foram 

realizadas significativas mudanças nas rotinas dos serviços de saúde, afetando diretamente os 

protocolos de humanização e o acolhimento (AGUIAR et al., 2021). Nesse sentido, torna-se 

premente promover discussões sobre as ferramentas do cuidado, tais como o acolhimento, e a 

integração entre todos os pontos da rede, com especial atenção à APS e aos serviços de 

urgência e emergência, por constituírem portas de entrada do SUS extremamente necessárias 
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para assegurar a manutenção de suas atividades e ampliar a efetividade do cuidado no contexto 

pandêmico (SILVA et al., 2021; FACCHINI, 2020). 

Diante das transformações necessárias nesse contexto e considerando a urgência com 

a qual foram realizadas, outro aspecto relevante é que se estabeleça uma clara e eficaz 

comunicação quanto aos fluxos dos serviços de saúde. Ou seja, deve-se fornecer informações 

de maneira que a população compreenda quando se direcionar às unidades de saúde e qual 

destas ofertas o serviço recomendado a cada circunstância. 

Situações de crises sanitárias podem induzir à ideia equivocada de que o acolhimento 

deve ser ignorado, ainda que momentaneamente. Entretanto, Grabois (2011) já defendera que, 

quanto maior a complexidade de um contexto, mais particularmente relevante se torna a 

gestão efetiva do cuidado, com a devida articulação entre todos os tipos de tecnologias em 

saúde, desde a escuta qualificada no acolhimento, seguindo protocolos, até um procedimento 

de maior densidade tecnológica. 

O enfrentamento da pandemia da COVID-19 exigiu a reorganização e inovação das 

práticas e rotinas desenvolvidas nos serviços de saúde, o que só é alcançável a partir de muito 

esforço técnico, afetivo e criativo dos trabalhadores da saúde (SILVA et al., 2021). Para Santos 

e Giovanella (2016), toda mudança nas formas de produzir saúde também exige o uso de 

ferramentas que favoreçam as práticas integrais de cuidado em saúde. Dessa maneira, o 

acolhimento se mantem primordial diante dos desafios da pandemia, uma vez que visa à 

reorientação da atenção e produção de saúde, priorizando o protagonismo dos sujeitos 

(RODRIGUES E IBANHES, 2019). 

Belfort, Costa e Monteiro (2021) afirmam que o acolhimento praticado durante a 

pandemia resulta em eficácia da prestação de serviço aos usuários e fortalece as instituições de 

saúde e os seres humanos envolvidos nos processos de cuidar. 

Diante disso e reconhecendo uma maior fragilidade da população, o Ministério da Saúde 

recomenda que, mesmo nas condições adversas, em todos os níveis de atenção à saúde seja 

garantido o acolhimento aos pacientes, seguido da intervenção mais adequada a cada condição, 

incluindo a referência e/ou a contrarreferência, quando necessário (BRASIL, 2021).  
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4 CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstra que não há divergência entre os autores no que concerne à 

relevância do acolhimento para produzir um cuidado verdadeiramente eficaz, uma vez que a 

escuta qualificada permite acessar as demandas de cada indivíduo, correlacionadas às diversas 

condições que integram seu processo saúde-doença e, consequentemente, embasa a decisão 

compartilhada acerca das tecnologias necessárias para atender às necessidades individuais. 

Logo, o acolher integra um modelo de atenção à saúde cujo serviço não é pré-

estabelecido e engessado. Uma vez que o usuário tem seus saberes, queixas, limitações e 

potencialidades valorizadas, é o cuidar que se molda à sua complexidade apresentada, pois este 

usuário não consiste em um objeto de implementação de ações. 

Além disso, vale reforçar que a produção de saúde com a participação ativa do usuário 

constitui respeito à sua condição de cidadão, detentor de direitos e responsabilidades, dentre 

as quais aqui se destaca a participação das tomadas de decisões sobre sua saúde e o 

compromisso de assumir sua função em seu processo de cuidar. Para tanto, esse indivíduo deve 

ser incluído através do acolhimento em todas as etapas desse processo, em todos os níveis de 

complexidade. 

A ampliação das angústias e as recomendações de rearranjos nos serviços de saúde em 

caráter de emergência resultantes da pandemia da COVID-19 poderiam ser argumentos para 

abandonar as práticas de acolhimento. Porém, o presente estudo permite inferir que nenhuma 

situação justifica considerar o usuário na obsoleta condição de objeto. Ao contrário, a escuta 

qualificada, como forma de acolhimento, viabiliza a identificação das subjetividades 

anteriormente presentes e também as inerentes a condições adversas, fato indispensável à 

inclusão do indivíduo e ao atendimento das suas múltiplas necessidades. 
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