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INTRODUÇÃO

A humanização se constitui em um processo de exercício de cidadania,

que valoriza o subjetivo do ser humano. Não é algo moderno, mas é

evidenciada como necessidade inerente à condição humana desde os

primórdios da história. A humanização é a essência da razão e se faz pela

educação, construção e transformação do processo cultural e tecnológico

através do dialogo, portanto é um processo transversal. Pode ser considerada

como a inviolabilidade dos indivíduos à sua autonomia e justiça, assim sendo

considerada como uma questão ética, estética e política.

A ética implica em atitudes dos sujeitos, desencadeando co-

responsabilidades, tornando a defesa da vida como eixo de suas ações. A

estética relaciona o processo de saúde e subjetividade humana pela autonomia

e pelo protagonismo, voltada para invenções das normas que regulam a vida.

Constitui-se em uma abordagem centrada na intersubjetividade humana e

constrói uma relação de dependência e independência, concomitantemente. A

política se refere à organização social e institucional  e por ser na polis, que se

formam as relações entre os homens, e que é nas relações sociais e de poder

que o mundo se constrói (BRASIL, 2006a).

Neste sentido, considerei como relevante no Curso de Mestrado

aprofundar, construir e adquirir mais conhecimentos para melhor produzir

saúde. Utilizando como referencial teórico a Política Nacional de Humanização

(PNH), que é focada na autonomia e no protagonismo dos sujeitos, ancorado
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em uma visão sistêmica4. O presente estudo está centrado em uma das

diretrizes da PNH, que é o acolhimento, vislumbrando sua característica de

formação de redes e vínculos, influenciando os processos de trabalho na área

da saúde (BRASIL, 2006c).

Ao observar que na área da saúde ainda impera uma cultura de

fragmentação da assistência, que normalmente os colaboradores5, são

compreendidos apenas como trabalhadores6, as atitudes e queixas dos

usuários e gestores, provocou a reflexão que o fazer-se presente deste modelo

nas práticas de saúde pode estar ligado a forma das relações individuais e

coletivas, com o modo de ser, de fazer e com a construção moral7 de cada ser

humano. (SILVEIRA, 2006). Assim emergiu a questão problema: Qual é o
entendimento dos usuários, colaboradores e gestores de um Hospital
Universitário sobre o acolhimento e a humanização da assistência à
saúde no SUS?

Assim apresento como objetivo deste estudo - Conhecer o
entendimento dos usuários, colaboradores e gestores sobre acolhimento
como estratégia da PNH.

A PNH atua construindo relações transversais e interconectadas para

aumentar a comunicação intra e intergrupos, ampliando as fronteiras do saber

e desestabilizando os territórios de poder instituídos nas relações de trabalho.

Promove a intersetorialidade, representa uma política do/no coletivo. Amplia o

entendimento de humanização, através de uma construção coletiva emergente

de atitudes e compromissos ético-políticos, de forma sistemática e

interdependente (BRASIL, 2006a).

O acolhimento  envolve ações interligadas como o acesso aos serviços,

formação de vínculos e resolutividade. Assim, o acolhimento tem por objetivo

ampliar e qualificar o acesso dos usuários do SUS, assumindo a condição de

reorganizador do processo de trabalho, promovendo a humanização da

assistência à saúde. É construído por trocas solidárias e comprometidas com a

4È a visão contextual,  defende a totalidade integrativa das partes em um todo integral. As propriedades das partes não são intrínsecas, mas só podem ser entendidas no contexto
maior. Tem como critério a interdependência das partes através de interconexões  relacionais descritas por uma rede. È a expansão da percepção, da maneira de pensar e dos
valores atribuídos à vida (CAPRA, 2006).
5 Colaborador: quem trabalha com uma ou mais pessoas, em equipe, que atuam em conjunto, que coopera quem contribui (SACCONI, 2001).
6 Trabalhador: quem aplica força física ou mental na realização de algo, exercer atividade em, quem funciona, aplica esforço humano para produzir riqueza, desenvolve
atividades, operário (SACCONI, 2001).
7 A construção moral tem sua composição nas atitudes das pessoas influenciadas pelos processos familiares, pelo próprio contexto de trabalho, pela formação profissional e
pessoal, no âmbito individual e coletivo (SILVEIRA, 2006).



produção de saúde, ao articular as práticas em saúde. Almeja contagiar por

atitudes e ações humanizadoras da rede do SUS. É um dos dispositivos da

PNH que influencia diretamente os princípios do SUS. Acolher significa

transpor a individualidade e o verticalismo, é uma atitude de inclusão, que

implica estar em relação com algo ou com alguém. É um “estar com” e “estar

perto de”. Portanto, é uma das diretrizes de maior relevância

ética/estética/política da PNH (BRASIL, 2006c).

A Enfermagem tem um grande potencial para perceber os aspectos

subjetivos da vida e gerenciar situações complexas. Fator que lhe possibilita a

condição de facilitadora e agregadora de ações, aproximando os diversos

atores que atuam na promoção da saúde. Assim, vem demonstrando um

grande interesse e engajamento para discutir as questões da humanização na

saúde. (BRASIL, 2001; SIQUEIRA, 2001; MEZZONO, 2003; MOTTA, 2004).

METODOLOGIA

Este estudo tem seu foco principal nos sujeitos, em sua integralidade e

suas redes relacionais sendo  seguida a Resolução 196/96. É de caráter

exploratório, descritivo com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi

realizada por meio de dinâmica de grupo e, após, os dados foram organizados,

categorizados e analisados através de análise temática.

Desenvolveu-se no período de novembro de 2008 a março de 2009 em

um Hospital Universitário da região sul. Participaram  vinte e cinco sujeitos,

sendo oito usuários, quatorze colaboradores e três gestores. Foram

identificados com letras para as categorias sendo “U” para usuário, “C” para

colaborador e “G” para gestor e números para identificações individuais. Para

os pareceres coletivos foi utilizada a abreviatura PC do grupo Nº x de X.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capitulo, apresenta-se a discussão dos resultados por meio de

diálogo entre os dados obtidos, as contribuições do referencial teórico e

percepções e reflexões dos participantes sobre o tema.



5.1 O acolhimento e a humanização na assistência à saúde na concepção
dos usuários

Nesta categoria, tivemos oito participantes que apresentaram como

predominante ensino fundamental incompleto.

5.1.1. A satisfação com os serviços prestados versus os diferentes
significados de acolhimento

Demonstraram a percepção que a assistência à saúde ainda está

centralizada na doença, sendo essencialmente realizada e de responsabilidade

dos profissionais que atuam em atividades fins. Assim, com esta visão eximem

outros profissionais que desempenham atividades meio e gestores e até

mesmo a si próprios da responsabilidade do processo de promoção e

manutenção da saúde. Prova desse entendimento é a associação existente de

acolhimento ou ser bem acolhido como sendo, “quando se está doente, ser

bem atendido... é ser bem atendido pelos médicos e enfermeiros” (U3); “é  o

médico acertar a medicação” (U4).

Entretanto, a percepção conceitual descrita de forma consensual pelos

usuários sobre acolhimento na assistência à saúde enfatizou ações baseadas

no diálogo, nas relações interpessoais e necessidades de resoluções: “acolher

é ter atenção com o outro” (U1); “é educação e respeito mútuo... cordialidade,

saber ouvir.. orientar corretamente” (U3). Estas compreensões corroboram a

PNH que preconiza que colher significa ouvir as queixas, garantir o direito de

expressão e  externalização das ansiedades, buscar soluções dentro dos

limites do respeito e da responsabilidade de si mesmo, do outro e do sistema

buscar a  assistência de forma integral e resolutiva (BRASIL, 2006a).

5.1.2. A efetivação dos princípios do SUS como condição para a
humanização

Os usuários salientaram a necessidade de uma maior efetivação dos

princípios do SUS ao definirem humanização, através dos desejos manifestos

nas seguintes falas: “humanização é a valorização das pessoas como seres

humanos... É resolver os problemas... Dar informações corretas, evitando que

as pessoas fiquem indo e vindo sem respostas certas” (U1); “é diminuir a



demora na espera por cirurgias” (U6); “é agilizar o atendimento, ter acesso

mais fácil aos serviços” (U5); “é que, nos serviços de urgências, o atendimento

seja mais rápido” (U4)”.

Os usuários também verbalizaram alguns dos possíveis fatores que

contribuem para a desumanização da assistência à saúde em um contexto

geral, ao relatarem que humanização “é ter mais enfermagem para atender nos

serviços de urgência... Faltam pessoas para atender as situações mais críticas

com mais rapidez” (U7); “há necessidade de atenção aos trabalhadores para

que estejam bem, para que possam atender melhor os usuários” (U8).

Apontaram alternativas para a humanização da assistência que vão ao

encontro das propostas da PNH, tais como “desenvolver um programa de

gestão” (U8); “melhorar as relações pessoais entre os pacientes e

trabalhadores” (U7).

Com estes depoimentos fica evidenciada a necessidade de discutir a

humanização da assistência, expressa pelo pedido de afeto, vínculo solidário e

respeito por parte de todos.

5.2. O acolhimento e a humanização na assistência à saúde na concepção
dos colaboradores

Nesta categoria, tivemos quatorze participantes que atuavam na

instituição há cinco anos ou mais, nos diversos setores e profissões da

instituição, o nível de escolaridade predominante foi o ensino médio completo.

5.2.1. Sistema Único de Saúde de todos e para todos

Os colaboradores, em geral, demonstraram interesse pelo tema e

satisfeitos em poder contribuir: “Me sinto valorizada, por ser convidada a

participar deste estudo, pois quem faz serviços administrativos, na área da

saúde, é pouco reconhecido. Às vezes, até passa despercebido” (C9); “discutir

acolhimento e humanização na saúde traz a oportunidade de inserção de todos

os atores envolvidos no processo, de buscarem novos modos de produzir

saúde“ (C13). Muitos mostraram-se mais otimistas, pois consideraram que

participar deste estudo fosse importante, pois “é um momento que todos



podem ter vez e voz, independentemente de sua cor, credo, posição social,

raça... É um SUS  de todos e para todos” (PC do grupo 3 de C).

A sobrecarga de trabalho, recursos humanos e materiais insuficientes,

alguns objetivos de um hospital Universitário, o regime estatutário, podem ser

fatores desumanizantes na assistência à saúde. Essas assertivas aparecem e

nos relatos dos participantes quando dizem que, em tempos anteriores, os

comportamentos dos colaboradores de um modo em geral, eram diferentes,

que as pessoas eram mais comprometidas e envolvidas com as questões do

outro, mais humanas, mas que estas atitudes se perderam, apresentando

como justificativas que, “talvez, seja a frieza do hospital de ensino e a

estabilidade do emprego” (C4), pois consideram que “a estabilidade do serviço

público modifica os comportamentos dos trabalhadores. Deixa-os menos

comprometidos... menos humanos” (C1).

É interessante ressaltar que os colaboradores verbalizaram que a

descaracterização da subjetividade e da integralidade da assistência à saúde

nesta instituição veio com o distanciamento das relações com os professores e

que, quando estes eram mais presentes no ambiente assistencial “as

características do atendimento eram outras. Era diferenciado, mais humano.

Mais voltadas para o ensino, de forma geral, dos alunos e dos colaboradores e

não somente para atender as necessidades da cidade” (PC do grupo 2 de C).

Em outras palavras, “como se, agora, tivesse acontecido uma separação

entre a academia e o hospital. Professores, alunos e trabalhadores não falam

mais a mesma língua. Não estão mais focados nas pessoas e sim no ensino,

na patologia e em dar conta do volume de trabalho. Assim, a assistência perde

seu aspecto humano, apesar de ser realizada por seres humanos” (PC do

grupo 1 de C). Entende-se que este distanciamento entre ensino e o fazer

possa ter ocasionado mudanças nas características assistenciais do

atendimento, gerando alterações nos comportamentos dos colaboradores:

“somos... Estamos muito científicos, mecânicos, pouco humanos...” (C2).

Talvez, tenham surgido sentimentos de desvalorização, ao perceberem-

se como ocupantes de espaços apenas do “fazer” e terem seus espaços de

“ser” reduzidos, em decorrência desta dicotomia. Desse modo, entendem que



“é necessário, urgentemente, resgatar o aspecto humano das pessoas, em

geral, tanto dos trabalhadores como dos usuários” (C3).

O acolhimento foi descrito como sendo ações e ou atitudes necessárias

para os usuários, profissionais e gestores produzirem saúde em um processo

de participação, colaboração e responsabilidades mútuas. É baseado em

relações interpessoais, portanto depende de condutas e comportamentos

individuais e coletivos. O assunto precisa ser discutido e debatido,

proporcionando espaços e momentos de reflexão para a sua construção e

aprimoramento que é um processo permanente e contínuo.

Há o seu reconhecimento como um processo transversal, ao

expressarem que “o acolhimento é efetivado pelo diálogo, que é um meio de

fazer as pessoas se aproximarem” (PC do grupo 4 de C); “acontece pelo

dialogo e pelo entendimento entre profissionais e chefias. É expresso pelo

amor e respeito ao próximo. Para acolher, é preciso sentir-se acolhido, ou seja,

reconhecido, valorizado” (PC do grupo 1 de C). Assim, as ações que permeiam

atitudes de valorização, reconhecimento, responsabilidade e estabelecimento

de vínculos precisam ser desenvolvidas e construídas através de processos de

educação, participação, conscientização com e para todos (MACIEL, 2008).

Por sua vez, “acreditamos que o fazer em equipe possa ser a base para

um bom trabalho. Assim, teremos e ofereceremos qualidade de vida a todos os

seres humanos presentes no ambiente” (PC do grupo 3 de C). O acolhimento é

postura individual e coletiva, expresso por atitudes e ações, ou seja, o

“acolhimento é conscientização, dedicação e satisfação das pessoas que

oferecem e que recebem atendimento” (C13); “é um olhar por parte da equipe

que perceba a integralidade dos sujeitos” (C14).

Desse modo, a humanização das ações dos profissionais que prestam

assistência à saúde transpõe  técnicas e tecnologias, compondo um cenário

complexo, estabelecendo relações focalizadas nas pessoas, envolvidas e

comprometidas entre si e com os outros como seres humanos e com a vida.

Para humanizar a assistência é preciso humanizar-se, revendo conceitos,

respeitando as relações com a vida (MEZZOMO, 2003; CAPRA, 2006).



A concepção de humanização na assistência à saúde surge a partir do

entendimento da integralidade dos seres humanos em que humanização é “a

valorização do todo, ou seja, do paciente, da equipe, dos funcionários, dos

ambientes” (PC do grupo1de C); “é representada pela atenção, pelo cuidado

com o outro, com o físico, o emocional e o espiritual. É carinho, amor pelos

semelhantes, mesmo que diferentes. As atitudes e os gestos valem mais que

as palavras” (C8).

Assim, ao percebemos o outro de forma integral, estamos prestando

uma assistência mais humanizada e também nos percebemos como parte

integrante  desta rede, através das interconexões e interdependências

promove, protege e recupera a vida (BACKES, 2004; BENEVIDES, 2005).

Há o entendimento de que “as pessoas preocupam-se apenas consigo.

É preciso acabar com este isolamento e desenvolver os sentimentos de

responsabilidades. Um sentimento... que todas as pessoas precisam

desenvolver para não perderem sua essência” (C6). Portanto, a humanização

também foi expressa como “a necessidade da quebra do individualismo e o

reforço de compromisso social e coletivo com a vida. (...) É participar das

decisões que vão direcionando a vida” (C2), porque “a humanização engloba a

tudo e a todos,” (C3). Assim a prerrogativa de co-responsabilidade e de co-

participação dos sujeitos envolvidos no processo de saúde, inclusive dos

usuários, aparece nas assertivas que humanização “é respeitar valores,

culturas, compartilhar conhecimentos para melhor assistir” (C12); “deve ser

bidirecional, possibilitando uma troca de saberes entre os indivíduos” (PC do

grupo 5 de C).

Os colaboradores que atuavam apenas com outros profissionais,

verbalizaram preocupações com os usuários, mas não demonstraram sentir-se

responsáveis pelos outros. Talvez, não se percebam como integrantes da rede

que é o processo de promoção à saúde e expressaram claramente que o

acolhimento e a humanização são de responsabilidade dos profissionais que

atuam junto aos usuários, sendo principalmente da enfermagem e da medicina.

Assim com esta percepção, não se visualizam inseridos na equipe

multiprofissional e, portanto, não desenvolvem o entendimento e o sentimento

de que todos  são co-responsáveis, têm importantes papéis e valores iguais, ao



justificarem que a responsabilidade por um atendimento mais acolhedor e

humano seja do outro e não sua: “não vejo a necessidade de participar dos

trabalhos, pesquisas e eventos realizados, pois já tenho minhas tarefas

definidas e cumpro com elas” (C11). Nestes casos, parecem não compreender

a relação, a interdependência dos diferentes trabalhos realizados nem a

interferência de um trabalho no desenvolvimento do trabalho do outro e,

consecutivamente, no produto final que é a promoção da saúde

5.3 O acolhimento e a humanização na assistência à saúde na concepção
dos gestores

Nesta categoria, tivemos três participantes que atuavam na instituição há

quinze anos ou mais, em serviços considerados fins. O nível de escolaridade

predominante foi especialização seguida de doutorado.

5.3.1 Fragilidades no preparo dos servidores públicos frente às
políticas de saúde e gestão

Os gestores demonstraram dificuldades em expressarem-se sobre o

assunto e pouco domínio do tema. Foi observado que um dos participantes

demonstrou mais interesse e domínio, buscando interagir e motivar os demais:

“é um assunto importante. Somos um hospital de ensino. Temos que estar

sempre refletindo nossa prática, nossos comportamentos” (G1).

O grupo gestor mostrou-se muito focado no fazer, em assegurar o

recebimento de verbas e satisfação dos usuários e pouco valorizar as possíveis

contribuições da PNH no auxilio do alcance destas metas. O acolhimento e a

humanização da assistência à saúde incluem de forma igual a todos. Os

colaboradores precisam sentir-se reconhecidos, valorizados, responsáveis para

participar mais dos processos, sugerindo alternativas (BRASIL, 2006a).

5.3.2 Atuação em equipe, um exercício contínuo a ser aprendido e
praticado por todos

Estes participantes demonstraram ter mais desenvoltura para

expressarem de forma individual seus entendimentos sobre o assunto. Ao

serem solicitados para construir um parecer sobre o assunto, de forma coletiva,



demonstraram dificuldades em entrosarem-se e exporem suas idéias,

interconectando-se de forma consensual. O entendimento coletivo sobre o

assunto foi descrito de forma sucinta, apesar da magnitude dos esforços

empreendidos.

Não houve uma separação entre o entendimento de acolhimento e

humanização, tendo sido feita e estabelecida uma visão integrativa entre os

dois termos: “acolhimento é estar aberto para ouvir, dar atenção, carinho, afeto;

ter interesse em receber bem, atender as expectativas e ter respeito e

consideração pelos usuários e colegas. Ao acolher desta forma, estaremos

atendendo com humanização” (PC do grupo G).

A atuação em equipe pode ser um dispositivo para a construção de um

elo forte entre gestores e colaboradores para a construção de uma identidade

institucional (MELLO, 2006). Para tanto, se faz necessário  os gestores atuem

em equipe, para suas práticas serem exemplos e influênciem os colaboradores,

incorporando verdadeiramente estes esforços em seus fazeres cotidianos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Usuários, colaboradores e gestores demonstraram compreender a

essência do significado do acolhimento na assistência a saúde e também como

seria uma assistência mais humanizada, contemplando em vários aspectos a

PNH, embora não compartilhem da mesma concepção sobre o tema. Usuários

e colaboradores salientaram a necessidade de compreender o ser humano em

sua integralidade e melhorar as relações interpessoais. Os gestores estão mais

focados na obrigação de garantir a viabilidade da assistência, através de

recursos materiais, condições financeiras e condições de ambiências.

Para os usuários, o acolhimento e a humanização são expressos pela

resolutividade dos problemas que atingem sua condição de saúde. Salienta-se

que a maioria dos entrevistados demonstram-se pouco politizados ao

contentarem-se com ações objetivas e pontuais para a manutenção de sua

saúde, e desconhecem as leis e os mecanismos para garantem seus direitos.

Parece exercem sua cidadania apenas em nível de sobrevivência. Por estes

motivos, usam pouco ou nem usam sua autonomia, mesmo quando está em



discussão a sua condição de saúde,  e assim não conseguem visualizar sua

condição de participantes nas diferentes esferas que definem as ações de

saúde de sua região.

Para os colaboradores, o foco principal são as questões de

relacionamentos pessoais com os diferentes atores. Percebem-se como

equilibristas, entre as prerrogativas dos usuários e as dos gestores, e que, ao

desequilibrarem-se, muitas vezes, têm suas condições de  trabalho e de saúde

alteradas. Os que atuam em atividades fins ou em contato direto com os

usuários têm uma concepção diferente daqueles que atuam em setores que

atendem apenas um público interno. Todos almejam mudanças nas relações

interpessoais, mas nem todos se percebem como atores que compõem e

constroem os cenários em que estão inseridos e que, portanto, podem

modificar este contexto, se atuarem em equipe.

Vejo como desafio envolver os profissionais que exercem atividades

meio e sem contato direto com o público a ponto de sentirem-se parte do

processo de promoção à saúde a perceberem-se também co-responsáveis

pelas ações de humanização e acolhimento na instituição, englobando as

relações usuários x profissionais x gestores e vice-versa e as relações e suas

dependências entre os próprios profissionais dos diferentes setores e funções.

Outro fator de grande grau de dificuldade é envolver os profissionais médicos,

que apesar de desenvolverem atividades fins, considerar, perceber o subjetivo,

parece não ser o centro deste universo.

Construir outras percepções é um processo lento e precisa ser feita com

e pelos sujeitos envolvidos,  desenvolvendo outra forma de ver a vida. A

medicina ainda encontra-se focada  na assistência individualista, centra em

especialidades ao invés de ser nos sujeitos e seus contextos, se incluindo em

ações multiprofissionais.

Baseado nos relatos e condutas das enfermeiras participantes deste

estudo, reforço a idéia que a enfermagem possa ser o elo agrega e aproxima

os diferentes profissionais para implementar a PNH na instituição. A

enfermagem consegue atuar em equipe multiprofissional, tornando a

assistência menos reducionista e mecanizada, provendo o trabalho de



elementos humanizadores, focando as pessoas como sujeitos singulares e

integrais que influenciam e são influenciados por suas vivências e experiências.

Para os gestores, o entendimento sobre o tema está mais centrado na

necessidade da garantia da oferta da assistência à saúde e preocupam-se

pouco com a forma como ocorre. Buscam assegurar o funcionamento do

sistema através de ações pontuais, objetivas, visando à satisfação das

necessidades quantitativas dos usuários. Assim, a subjetividade, a autonomia,

a participação e a co-responsabilidade não são trabalhadas no âmbito dos

usuários e são pouco exploradas no âmbito dos colaboradores.

Com esta postura, assumem uma sobrecarga de responsabilidades que

poderiam ser compartilhadas, aumentando as possibilidades de resoluções das

problemáticas da instituição, beneficiando a todos com a melhora na qualidade

do atendimento prestado e das condições de trabalho Quando os sujeitos

participam da construção da história dos contextos em que estão inseridos,

saem da condição de sujeitados, passam a ser integrantes destes contextos e,

portanto, sentem-se mais responsáveis pelos resultados obtidos.

Foi observado durante a coleta de dados que nem sempre a teoria foi

seguida pelos colaboradores e gestores. É como se a realidade sufocasse o

desejo de atuar de outra forma, em alguns momentos, condicionando-os a uma

prática objetiva, centralizada na doença e limitada ao fazer rotineiro de cumprir

metas e vencer demandas quantitativas. A subjetividade dos diferentes atores

parece estar espremida, em meio a fatores da instituição, do município, das

políticas e do próprio sistema de saúde nacional, fazendo com que as pessoas

entendam o que é acolhimento, mas não se percebam e não se sintam

acolhidas e, consecutivamente, não consigam acolher o outro também. Assim,

cada vez mais a assistência à saúde fica limitada ao objetivo de tratamento da

doença, se possível, de cura, reduzindo as pessoas a portadores e tratadores

de patologias e em muitas vezes esvaziando estes atores de suas essências

humanas.

Todos clamam por mudanças. Alguns já compreendem que as

mudanças no sistema dependem e interdependem das ações, relações e

comportamentos dos sujeitos envolvidos no processo de promoção da saúde.



Estes sujeitos, que já se reconhecem como responsáveis e co-responsáveis e,

também, como parte desta rede, talvez, possam ser multiplicadores deste

entendimento, para que permaneça a construção da compreensão que a vida é

uma experiência coletiva, que as pessoas fazem parte de um contexto amplo e

que envolve o universo.

As atitudes, ações e comportamento dos diferentes atores nos diferentes

cenários é como se fossem fios, sendo amarrados uns aos outros, formando

uma gigantesca rede, interconectada, interdependente e compondo o todo a

partir das partes. Assim, não é possível entender o todo sem olhar as partes e

não é possível entender as partes sem conhecer o todo, pois a vida não pode

ser fragmentada, ela é integrante e integral.

O acolhimento provoca reflexões acerca dos comportamentos dos

diferentes atores em seus contextos, ultrapassando a teoria e se

estabelecendo nas ações. Fortalece e auxilia a efetivar o SUS e precisa estar

introjetado, não somente em nosso conhecimento, mas, também, em nossos

comportamentos  e condutas.
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