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1- INTRODUÇÃO                

 

Em latim, “sejam bem vindos” pode ser dito como grata sunt, ou seja, “estás aqui em 

boa oportunidade”, “”sua chegada me é agradável”. No entanto, ao adentrar no serviço 

de saúde a chegada do usuário nem sempre se dá de forma agradável ou acolhedora, 

contando-se principalmente pelo fato de que, na maioria dos casos, ele também não está 

ali por um motivo animador: a doença. Nas recepções, esses problemas são agravados 

pela falta de orientação, superlotação dos espaços, falta do direcionamento dos serviços 

e, principalmente, pela ausência de acolhimento.  

É nesse sentido que surge o projeto “Sejam bem vindos” desenvolvido para ser 

aplicado nas 45 unidades de saúde da família e no hospital de pequeno porte 

Desembargador Fernando Franco, todos localizados no município de Aracaju.  

Baseado na Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, o 

Sejam bem vindos visa integrar o município de Aracaju e inserir Sergipe entre os 23 

estados brasileiros que atualmente já aplicam a PNH nos seus planejamentos anuais.  

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe 
desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no 
cotidiano das práticas de atenção e gestão, 
qualificando a saúde pública no Brasil e 
incentivando trocas solidárias entre gestores, 
trabalhadores e usuários. 

 

Embora a PNH seja considerada um desafio para os gestores ela além de reforçar a 

saúde como direito de todos e dever do estado, já formalizado na Constituição de 1988, 

propõe a execução de um modelo de SUS voltado à estimular a produção de novos 

modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho, beneficiando a todos os atores 

do SUS. 



 

 

 

 

2- OBJETIVOS                   

2.1- OBJETIVO GERAL                    

 Inserir a Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde 

no município de Aracaju, melhorando o fluxo de atendimento nas 45 unidades de 

saúde da família (USF) e hospital de pequeno porte Des. Fernando Franco, 

através da escuta qualificada do usuário.  

  

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFÍCOS                     

• Promover um atendimento humanizado e acolhedor para a população, 

seguindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização. 

• Incluir o município no Programa “HumanizaSUS” do Ministério da Saúde. 

• Melhorar o fluxo de atendimento das portas de unidades de saúde da 

família (USF) e hospital de pequeno porte Des. Fernando Franco, 

principalmente quando essa entrada se dá de maneira mais tensa. 

• Tornar o atendimento das unidades de saúde mais ágil, informativo e 

direcionado, utilizando o método de escuta qualificada. 

• Empoderar o cidadão ao exercício da co-gestão, em conjunto com o 

segmento de trabalhadores, gestão e conselhos locais de saúde.  

• Entender o contexto dos usuários inseridos em cada local de saúde, criando 

uma referência para estudos e direcionamento das ações de saúde.  

• Estabelecer o vínculo entre os estudantes universitários, sobretudo aos da 

área da saúde, ao Sistema Único de Saúde do Município de Aracaju, 

incentivando-os como futuros profissionais atuantes no município.   



 

 

 

 

3- JUSTIFICATIVA                 

 

 Todo lugar tem sua porta de entrada e nos serviços de saúde ela também 

se dá através da Ouvidoria, um componente importante da gestão estratégica e 

participativa do SUS, reforçando a participação popular e o controle social. A 

Ouvidoria do município de Aracaju foi criada em 2004 e informatizada a partir de 

2009 com recursos do Ministério da Saúde e vem, nos últimos anos, aumentando 

significativamente suas demandas, com uma média de 600 ouvidorias mensais, 

por seu canal de comunicação do usuário, trabalhador e reforçando o seu 

pioneirismo no fortalecimento do diálogo dos conselhos locais com a gestão, 

seguindo o princípio da transversalidade.  

 Por ser um canal de comunicação o seu maior quantitativo de registros se 

dá por telefone (156) em busca de informações dos serviços ofertados nas USF e 

hospitais ou reclamando da sua ausência que, muitas das vezes, conseguimos 

reverter a insatisfação desses usuários e direcioná-los para a oferta desejada. No 

entanto, grande parte dessas demandas poderiam ter resolutividade na própria 

USF mas isso não ocorre devido à falta de acolhimento nesses locais. 

  O “Sejam bem vindos” surge, nesse sentido, como forma de acolher e 

direcionar o cidadão, através da escuta qualificada e humanizada, nas portas das 

recepções de unidades de saúde e hospital, visando diminuir a problemática da 

qualidade dessa recepção e, consequentemente, reduzindo a quantidade de 

demandas registradas e tornando o atendimento mais rápido e eficiente. 

 



 

 

 

 

 

         4- METODOLOGIA                   

 

Coordenado pela Ouvidoria, Rede de atenção primária (REAP) e Rede 

especializada de urgência e emergência (REUE) da Secretaria Municipal da Saúde 

de Aracaju, em parceria com as Universidades, através de convênio já existente 

de estágios, o “Sejam bem vindos” consistirá em inserir o acolhimento e a 

humanização, através da interlocução dos estagiários advindos das universidades, 

em todos os serviços de saúde de acolhimento. Com a escuta qualificada realizada 

por eles, ou seja, uma escuta do usuário e transformação daquilo num serviço de 

saúde, o atendimento e o fluxo de usuários na rede será mais dinâmico e 

humanizado.  

Ao adentrar nos serviços de atendimento em saúde oferecidos pela SMS, o 

usuário será abordado por alguém da equipe do “Sejam bem vindos” que, baseado 

no sistema AEE (Abordar, Escutar e Encaminhar) (ANEXO 1), ouvirá sua demanda 

dentro daquele local de saúde e assim poderá orientar e direcionar para os 

serviços, servindo assim como um canal de informação e comunicação com o SUS 

Aracaju.  

Durante a escuta, o estagiário do “Sejam bem vindos” necessita ouvir sua 

queixa, considerando suas angústias e preocupações e ao, realizar a escuta 

qualificada, tentar se responder as seguintes perguntas: Por que ele veio até aqui? 

Por que ele veio agora? Por que ele ainda está aqui? Por que esse processo é 

importante? Assim, como prevê a Política Nacional de Humanização (PNH), o 



 

 

 

 

contexto social, socioeconômico, aspectos culturais e emocionais daquele usuário 

devem ser entendidos como fator chave durante a abordagem do estagiário do 

“Sejam bem vindos”, servindo como muitas vezes respostas dessas perguntas. 

Com isso, será garantido um atendimento integral, resolutivo e responsável, 

acionando as redes internas do SUS Aracaju. 

Um exemplo prático a ser dado e que torna-se realidade recorrente no 

Sistema de Saúde de Aracaju é a aplicação de vacina e entrega de medicamentos 

psicotrópicos nas USF.  Ao adentrar numa Unidade de Saúde da Família um 

usuário pode ficar ali durante horas esperando sua vez por uma determinada 

vacina ou entrega de dado medicamento e, quando é sua vez, descobre que 

nenhum destes está sendo aplicado ou entregue naquele local. É nesse sentido 

que o usuário vai até a ouvidoria com sua demanda que poderia ser resolvida e 

direcionada pela equipe do “Sejam bem vindos” na própria USF e sem causar 

desassistência ao usuário e superlotação de um atendimento que nem estava 

sendo oferecido.  

Além disso, a inserção de uma equipe estagiários do “Sejam bem vindos” 

advindo de cursos de saúde das universidades naquele local de saúde incentiva a 

promoção de saberes entre diversos agentes construtores do SUS, fortalecendo, 

principalmente, o vínculo do estudante e futuro profissional ao nosso Sistema. 

Ademais, ao agregar o estudante àquela unidade ou hospital, em parceria com 

estudos e práticas de Saúde da Comunidade já realizadas na universidade, torna-

se mais fácil mapear e discutir, em reunião de colegiado com todos os agentes  

(trabalhadores, estagiários e conselhos locais) envolvidos naquela USF ou 

hospital, como forma de detectar e contextualizar as necessidades exclusivas 



 

 

 

 

daquela área, seguindo o princípio de Clínica Ampliada e processos de co-gestão 

presentes na PNH.   

 

         5- RESULTADOS                    

 

Como resultados, espera-se a integração plena do município de Aracaju na 

Rede HumanizaSUS do Ministério da Saúde, trazendo benefícios a todos os 

setores da SMS envolvidos na construção do SUS Aracaju e, principalmente, ao 

usuário, que poderá ter seu atendimento com diretrizes de humanização, 

acolhimento, valorização e participação no processo de construção do Sistema 

Único do município de Aracaju, fortalecendo suas linhas de cuidado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ANEXO 1 – SISTEMA AEE 

 

ANEXO 2 – LOGOMARCA SEJAM BEM VINDOS 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 – COLETE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS 

 

 


