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1 INTRODUÇÃO 
 

Este documento apresenta o produto da dissertação de Mestrado intitulada 

“SUS para Todos: Estudo das ações de acolhimento a imigrantes nos hospitais do 

município de São Paulo”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação Ensino 

em Ciências da Saúde, oferecido pelo Centro de Desenvolvimento de Ensino 

Superior em Saúde – CEDESS, da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP. O estudo investigou a percepção dos profissionais de saúde sobre o 

acolhimento à população imigrante nos hospitais das unidades hospitalares do 

município de São Paulo.   

O objetivo geral da pesquisa foi identificar a percepção dos profissionais de 

saúde em relação ao acolhimento à população imigrante nos hospitais da 

Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo. Buscamos reconhecer ações de 

acolhimento nas unidades hospitalares na caracterização de práticas que 

promovessem o envolvimento das equipes no acolhimento aos imigrantes.   

As peculiaridades da população imigrante, o fluxo migratório e o 

acolhimento foram temas desenvolvidos no decorrer do trabalho, com a finalidade 

de fornecer elementos que pudessem amparar a percepção dos profissionais de 

saúde. 

A pesquisa pôde identificar que os profissionais de saúde compreendem as 

particularidades e necessidades da população imigrante para o acolhimento nos 

atendimentos no hospital. Entretanto, apesar dessa compreensão, não foi 

possível identificar práticas que promovam o envolvimento das equipes no 

acolhimento aos imigrantes, o que permitiu, a partir dos dados levantados, a 

elaboração do produto da pesquisa, o Protocolo de Acolhimento à População 

Imigrante no Âmbito Hospitalar. 

Corrobora com a implementação do produto a iniciativa da Prefeitura de 

São Paulo, que instituiu o I Plano Municipal para os Imigrantes para os anos de 

2021-2024, que contempla ações a serem efetivadas nas diversas áreas do setor 

público, com enfoque na diversidade cultural, proteção dos direitos humanos, 

combate à xenofobia e intolerância religiosa.  
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Acreditamos que a instauração do I Plano Municipal para os Imigrantes e 

os resultados desta pesquisa abrem novos estudos e possibilidades sobre a 

temática do imigrante na área da Saúde.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Na Contemporaneidade, a migração tem características motivacionais 

diversificadas, as notícias mais frequentes veiculadas pela mídia são de 

clandestinidade, fronteiras fechadas, ilegalidade, perseguições, preconceitos e 

xenofobia. As motivações mais citadas pelos imigrantes para o deslocamento são 

decorrentes de mudanças climáticas, catástrofes naturais, guerras, perseguições 

políticas e/ou religiosas, de gêneros, de etnias, problemas econômicos e miséria, 

procura por oportunidades de trabalho e/ou estudos e refúgio (PAIVA, 2013). 

Segundo Dantas et al. (2010), as sociedades que recebem os imigrantes 

sofrem transformações culturais, que podem ser positivas, como a ampliação e 

enriquecimento cultural, ou negativas, de enrijecimento e acirramento de 

preconceitos e fronteiras nacionais e de políticas públicas que abarcam essa 

população. O Boletim São Paulo – Ceinfo (2015) apontam para a diferença de 

rotas e motivações de migração na atualidade, com prevalência de imigrantes e 

refugiados bolivianos, chineses, haitianos, africanos e sírios, residindo em São 

Paulo.   

São Paulo é um município que recebe um grande contingente de 

imigrantes, com predominância de bolivianos, evidente crescimento de haitianos 

e, recentemente, os venezuelanos (SÃO PAULO, 2015).  

A rede de atenção em saúde está pautada no SUS, tendo suas ações 

orientadas pela Política Nacional de Humanização. A humanização traduz-se 

como um campo de práticas derivadas do SUS, como rede de assistência, 

evitando-se a compartimentalização de ações, integrando os diferentes atores no 

processo saúde-doença, dos usuários, dos gestores e dos servidores do sistema 

de saúde (GOULART; CHIARI, 2010), de modo que as condutas no âmbito da 

saúde perpassam pelas diretrizes da PNH. 

 O acolhimento é uma ferramenta da humanização, implica no exercício da 

escuta qualificada, tem como modelo mental a integração do lado racional e do 
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simbólico e como referência o pensamento complexo, em espiral, no qual somos 

produtos-produtores; é o pensamento que procura unir conceitos, se não for 

possível operar as diferenciações (PENA-VEGA, 2010). A forma de pensar não é 

estanque, não existe uma valorização ou destaque para um aspecto do 

pensamento, que se encontra em contínuo movimento e reflexão diante dos 

estímulos.   

A inclusão dos diferentes é um desafio nos programas de acolhimento e a 

população imigrante tem demandas próprias, que precisam ser incluídas no 

sistema público na assistência universal, respeitando-se as diferenças em todas 

as necessidades de saúde e níveis de complexidade.  

O fluxo migratório encontra-se em crescimento no mundo, sendo 

necessário realizar e aprimorar atitudes que respondam às demandas dos 

imigrantes junto aos serviços públicos, como a Saúde, instrumentalizando os 

profissionais da área nesta assistência. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 
 
 O estudo foi realizado em quatro hospitais do município de São Paulo, sob 

gestão direta da AHMSP. A coleta de dados foi concluída em duas etapas, sendo 

a primeira um grupo focal com a participação dos representantes dos GTH's das 

unidades, que tem como função planejar e organizar ações de humanização nas 

unidades hospitalares; a segunda constitui-se pela execução de doze entrevistas 

semiestruturadas com profissionais de saúde que exerciam assistência direta aos 

usuários dos serviços. 

 A maioria dos participantes foi do sexo feminino e exercendo funções de 

especialistas em saúde, com média de idade de 45 anos e de tempo de 

experiência na área hospitalar superior a 10 anos.  

A partir da pesquisa, identificamos as percepções e necessidades de 

acolhimento à população imigrante nos hospitais, por meio do grupo focal, 

realizado com os representantes do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), e 

entrevistas semiestruturadas realizadas com os profissionais de saúde que 

prestam assistência direta aos usuários dos serviços, onde foram levantadas as 

categorias apresentadas nos quadros abaixo. 
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   Quadro 1. Grupo Focal: Núcleos Temáticos, Categorias e Subcategorias 

GRUPO FOCAL 
 NÚCLEO TEMÁTICO 1:  ASSISTÊNCIA COM FOCO NA HUMANIZAÇÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
 
1. Percepção dos Profissionais 
de Saúde na Acolhida aos 
Imigrantes no Hospital 

1.1 Aspectos de Acolhimento Aos Imigrantes 
1.2 Percepção dos Sentimentos dos Imigrantes 

1.3 Contexto Sociocultural dos Imigrantes 

1.4 Sentimentos dos Profissionais de Saúde 

1.5 Prejulgamentos dos Profissionais de Saúde 

 
2. Comunicação 

2.1 Idioma como Barreira nos Atendimentos 

2.2 Ausência de Placas de orientação na área 
Hospitalar 
GRUPO FOCAL 

NÚCLEO TEMÁTICO 2: CUIDADO NA ATENÇÃO HOSPITALAR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
 
 
1. Processo de Trabalho 

1. Ausência de Protocolo no Atendimento aos 
Imigrantes 
1.2 Falta de Integração de Equipe Multiprofissional 

1.3 Divergências entre Profissionais da Equipe 

1.4 Falta de Apoio da Gestores 

 
 
 
2. Políticas Públicas 

2.1 Políticas Públicas para os Imigrantes 

2.2 Ações Pontuais em relação aos Imigrantes 

2.3 Redes de Atenção 

2.4 Sistema de Referências para Encaminhamentos 

GRUPO FOCAL 
NÚCLEO TEMÁTICO 3: ABORDAGEM DE PROCESSOS EDUCATIVOS 

CATEGORIA 

1. Práticas Educativas 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir do grupo focal, pudemos conhecer a percepção dos profissionais 

sobre o acolhimento nas unidades hospitalares, que reconheceram dificuldades 

no atendimento com a população de imigrantes e demonstraram disponibilidade 

para o cuidado com essa população. 

Nas entrevistas emergiram categorias semelhantes às do grupo focal, 

como é possível verificar no quadro abaixo. 
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Quadro 2. Entrevistas: Núcleos Temáticos, Categorias e Subcategorias 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar da semelhança entre os posicionamentos do grupo focal e 

entrevistas, algumas questões tiveram pontos de vista complementares ou 

diferentes, mas todos concordaram que o acolhimento ainda se trata mais de uma 

iniciativa do que prática instituída. Identificamos que todos os profissionais 

entendem que o imigrante é uma população que requer cuidado no acolhimento e 

na assistência. 

 

4 A DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

 O trabalho de pesquisa resultou no Protocolo de Acolhimento à População 

Imigrante no Âmbito Hospitalar (Apêndice A), com a finalidade de padronizar as 

ações de acolhimento nas unidades hospitalares, na atenção aos imigrantes.  

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 
NÚCLEO TEMÁTICO 1:  ASSISTÊNCIA COM FOCO NA HUMANIZAÇÃO 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
 

1.  Percepção dos Profissionais de 
Saúde na Acolhida aos Imigrantes 
no Hospital 

1.1 Aspectos de Acolhimento aos Imigrantes 
1.2 Percepção dos Sentimentos dos Imigrantes 
1.3  Prejulgamentos dos Profissionais 
1.4 Ajustamento às Rotinas do serviço pelos Imigrantes 

 
2. Cenário Social dos Imigrantes 

2.1 Contexto Sociocultural 
2.2 Diversidade Cultural 
2.3 Violência como Contexto Familiar e Social 

 
3. Comunicação 

3.1 Idioma como Barreira nos Atendimentos 
3.2 Habilidades para o Enfrentamento das Dificuldades 
com Idioma 

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 
NÚCLEO TEMÁTICO 2: CUIDADO NA ATENÇÃO HOSPITALAR 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 
1. Processo de Trabalho 

1.1 Ausência de Protocolo no Atendimento aos Imigrantes 
1.2 Integração de Equipe Multiprofissional 
1.3 Protocolo Médico 

2. Políticas Públicas 2.1 Políticas Públicas para os Imigrantes 
2.2 – Redes de Atenção 

ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 
NÚCLEO TEMÁTICO 3: ABORDAGEM DE PROCESSOS EDUCATIVOS 

1. Categoria: Práticas Educativas 
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 A necessidade de um protocolo de atendimento foi identificada a partir da 

análise dos dados, no Núcleo Temático 2, Cuidado na atenção hospitalar. A 

categoria Processos de trabalho, que emergiu no grupo focal e nas entrevistas, 

evidenciou a ausência de documentos que orientassem as ações e condutas junto 

à população imigrante, em relação ao acolhimento, que tivessem caráter 

institucional e fossem de abrangência a todos os profissionais de saúde, na 

premissa de que acolher não se restringe a um ou outro profissional.  

 Os protocolos assistenciais promovem a uniformização das condutas, de 

maneira que os profissionais das categorias envolvidas, de qualquer plantão ou 

ponto de atendimento, conhecem as recomendações para o atendimento, a 

abordagem e os encaminhamentos. Esse documento é validado por equipe 

técnica e pelos gestores da unidade e o seu teor revela a cultura e a ética da 

instituição.  

 Para Baduy et al. (2011), a integralidade, como princípio do SUS, está 

ligada a atitudes da gestão na produção do cuidado e trabalho em saúde, como 

objetos de ação, políticas públicas, na implementação de informação, 

fluxogramas, protocolos e normas, de maneira que sejam efetivas no cotidiano e 

na interação entre os diversos serviços. 

4.1  APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE ACOLHIMENTO À POPULAÇÃO 

IMIGRANTE NO ÂMBITO HOSPITALAR 

 O produto resultante da pesquisa, o Protocolo de Acolhimento à População 

Imigrante no Âmbito Hospitalar, foi desenvolvido segundo modelo utilizado nas 

unidades hospitalares das AHM. Padronizado pelo setor de Qualidade Hospitalar 

e Gerência da Tecnologia da Informação, a matriz utilizada foi do HMACN.   

 Com a finalidade de validar este protocolo de acolhimento, foi encaminhado 

para cinco profissionais da AHMSP, que realizaram a revisão deste produto.  

 A seguir, descreveremos o escopo do protocolo, para uma ideia geral do 

documento (Apêndice A).  

O Protocolo de Acolhimento à População Imigrante no Âmbito Hospitalar 

tem como objetivo padronizar as ações de acolhimento nas unidades 

hospitalares de São Paulo, em relação à população imigrante, visando qualidade 
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e efetividade dos serviços prestados aos pacientes hospitalizados, com base na 

PNH. 

 O produto, o instrumento e o resultado têm como aplicação as unidades 

de atendimento de pronto-socorro, em geral a entrada para o serviço hospitalar; 

unidades de internação e unidades de terapia intensiva (UTI). A descrição do 

Protocolo foi realizada de forma ampla, para que cada unidade hospitalar possa 

ajustar a aplicação para suas clínicas de especialidade, podendo, portanto, 

ocorrer alterações quanto à organização dos protocolos, mas não em relação aos 

objetivos estabelecidos, firmando-se o conceito de acolhimento às características 

da população imigrante.  

 Em relação à abrangência, aplica-se a todas as unidades hospitalares da 

AHMSP, de maneira que o documento deve ser divulgado para todos os 

profissionais de saúde, o acolhimento implementado como conduta básica, 

considerando que o paciente imigrante, seus familiares e acompanhantes são os 

agentes para intervenção do protocolo. 

 A equipe multiprofissional é essencial no acolhimento aos imigrantes, 

devido à amplitude de demandas que podem resultar do atendimento hospitalar, 

inclusive com a possibilidade de intervenção em rede externa à da Saúde.  O 

olhar multiprofissional promove a integralidade e equidade da assistência; todos 

os servidores das unidades são profissionais da saúde do SUS, com preparo para 

a atenção na avaliação do cuidado e do acolhimento.  

 O foco deste protocolo foi ponderar sobre o acolhimento como prática na 

assistência ao imigrante e por isso, não descreve as atividades de cada classe 

profissional que compõe essa equipe multiprofissional. Além disso, cada uma 

dessas profissões tem seu próprio protocolo, no qual deve estar incutido o 

acolhimento.  

 As características no atendimento aos imigrantes foram descritas para 

situar os profissionais sobre as condições de vulnerabilidade que sofre o imigrante 

e as possíveis dificuldades que poderá encontrar nessa interação, reforçando os 

aspectos de relação de acolhida. 

 As unidades descritas como de atendimento neste protocolo foram os 

Prontos-socorros, que têm suas particularidades na recepção e orientação do 

paciente imigrante. É um momento de estabelecer a confiança no serviço, 
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garantindo, assim, a adesão dos pacientes aos tratamentos e procedimentos 

propostos, como a compreensão e aceitação do diagnóstico.  

As condutas das unidades de internação estão descritas a partir da 

admissão na enfermaria, momento no qual o paciente é informado sobre as 

normas da instituição, momento em que se insere a equipe multiprofissional no 

acompanhamento do paciente e sua família. Conforme a estrutura hospitalar, é 

possível, neste momento, estabelecer um profissional de referência para tratar 

das decisões da equipe junto aos pacientes e familiares. 

Pela restrição de acesso, as Unidades de Terapia Intensiva, devido à 

condição de saúde dos pacientes, requerem a presença de um 

familiar/acompanhante na admissão do paciente, minimizando ocorrências 

inoportunas durante o tempo em UTI. 

O protocolo prevê as atuações na Unidade Materno-infantil, em razão de 

destacar-se como unidade que atende grande volume de pacientes e por 

reconhecer que a gestação, parto, aleitamento materno e cuidados pós-parto 

mãe-bebê são temas carregados de mitos e crenças, comportamentos culturais 

que podem interferir na hospitalização e na saúde mental das pacientes.  

 Diante das dificuldades identificadas no estudo, foram elencadas algumas 
estratégias possíveis de execução no âmbito hospitalar, que podem ser 

ampliadas na revisão do documento e a partir da sua implantação.  

As estratégias nascem da própria pesquisa, nas categorias que emergiram 

a partir dos discursos dos informantes da pesquisa. 

Em relação às estratégias acerca das “Dificuldades com o idioma”, estas 

fazem menção ao conteúdo que emergiu no grupo focal e entrevistas 

semiestruturadas, Núcleo Temático 1, Assistência com Foco na Humanização, 

categoria comunicação. 

As estratégias “Identificar indícios de vulnerabilidade” e “Diversidade 

cultural” surgiram em função da categoria Percepção dos profissionais de Saúde 

na acolhida aos imigrantes no Hospital, do Núcleo Temático 1, com aspectos 

semelhantes no grupo focal e entrevistas.  

As estratégias “Redes de apoio” emergiram a partir do Núcleo temático 2, 

Cuidado na atenção hospitalar. Os dois grupos de participantes mencionaram a 

ausência de protocolos e políticas específicas para o acolhimento e 
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encaminhamentos à população imigrante, seja em rede de Saúde, seja em rede 

intersetorial.   
 Em referência às condutas, o protocolo descreve-as, inicialmente, de 

maneira ampla, no intuito de sensibilizar as práticas de acolhimento e, em 

seguida, as possibilidades de conduta nos momentos da hospitalização, 

ressaltando a escuta qualificada como lógica do comportamento assistencial.  

Ao final do protocolo, foram registrados os contatos de algumas 
associações em São Paulo, que oferecem serviços para os imigrantes.  

O Protocolo de Acolhimento à População Imigrante no Âmbito Hospitalar, 

como produto da pesquisa, caracteriza-se como instrumento de reflexão e 

transformação no trabalho, configurando-se como construção coletiva, e será 

compartilhado com os gestores das unidades e representantes dos GTH’s e 

profissionais de Saúde que participaram da pesquisa. A expectativa, portanto, é 

de que este protocolo possa ser discutido e aprimorado nas unidades 

hospitalares, em razão da otimização das ações de humanização no I Plano 

Municipal de Atenção à População Imigrante.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O trabalho de pesquisa possibilitou conhecer o panorama do acolhimento à 

população imigrante nos hospitais de São Paulo, no qual ficou evidente que  os 

profissionais de saúde percebem a necessidade de criar estratégias e ações 

sistematizadas que acolham os imigrantes em suas particularidades. A 

elaboração do   Protocolo de   Acolhimento à População Imigrante no Âmbito 

Hospitalar configura-se como um dos passos para a concretização destas 

estratégias.  

Com a implementação do protocolo nos hospitais, esperamos que as 

reflexões e discussões acerca do tema sejam incrementadas e envolvam a equipe 

multiprofissional e a rede assistencial, numa visão de interculturalidade, 

efetivando-se assim a Política Municipal de Atenção à População Imigrante. 

Essa estratégia, do protocolo, apesar do configurar-se como avanço no 

conhecimento da prática, não abrange os desafios em sua totalidade no 

acolhimento ao imigrante, uma vez que o tema é complexo e requer a assimilação 

de novas referências na abordagem aos pacientes, por isso acreditamos que a 

temática demanda mais estudos a partir dos atores envolvidos no campo da 

Saúde e dos demais setores que correspondam ao tema da Migração.  
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OBJETIVO 
Padronizar as ações de acolhimento nas unidades hospitalares de São Paulo, em 

relação à população imigrante, visando qualidade e efetividade dos serviços 

prestados aos pacientes hospitalizados, com base na PNH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO 

Unidades de atendimento nos hospitais como: Pronto Socorro, Enfermarias 

(unidades de internação) e Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s). 
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I. INFORMAÇÕES GERAIS 

O principal objetivo do acolhimento nas unidades hospitalares é promover 

suporte aos pacientes hospitalizados e familiares e/ou acompanhantes durante o 

período de hospitalização. Este protocolo diz respeito ao acolhimento aos 

imigrantes que acessam o serviço, por compreender que a abordagem a essa 

população tem características particulares que requerem atenção específica e 

envolver a equipe multiprofissional no acolhimento.  

 Os atendimentos à população imigrante tem apresentado aumento no 

número de acesso aos serviços de Saúde, o Censo 2010, constatou que o 

número de imigrantes que fixou residência no município de São Paulo aumentou 

nas últimas três décadas, tendo como população de maior prevalência, os 

bolivianos, e crescimento dos haitianos e angolanos (São Paulo, 2015). 

Em algumas regiões do município existe maior concentração de uma ou 

outra nacionalidade, de maneira que seria interessante observar o território no 

qual está inserida a unidade hospitalar, com o intuito de melhorar a assistência 

local e a partir desse retrato elaborar estratégias para implantar condutas de 

acolhida.  

 Os imigrantes encontram-se em situação de vulnerabilidade pela situação 

de deslocamento, pelas diferenças socioculturais e dificuldades no aprendizado 

da língua portuguesa, além de enfrentarem a xenofobia. Os imigrantes 

indocumentados sofrem ainda mais para a incorporação no campo social. Este 

quadro pessoal e social acarreta danos à saúde podendo dificultar o acesso aos 

serviços públicos.  

 Por outro lado, o acolhimento em saúde, é prerrogativa da Política Nacional 

de Humanização/SUS, se traduzindo em ações práticas que promovam a 

inserção nos serviços de saúde e garantam a assistência em todos os pontos e 

abordagens da rede de atenção em saúde, em todos os níveis de complexidade 

(LACERDA, 2016). 
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O acolhimento está pautado nas diretrizes do SUS, da Universalidade, 

Integralidade e Equidade da assistência, sendo competência de os profissionais 

de saúde atender a estas prerrogativas.  

 

2. ABRANGÊNCIA  
Unidades hospitalares da AHMSP. 

2.1. Caracterização das Unidades: 
 A Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo realiza a gestão direta de 

onze unidades hospitalares no munícipio de São Paulo, sendo cinco de grande 

porte, dentre estes, um é exclusivamente maternidade, quatro de médio porte e 

três de pequeno porte.  

 As unidades hospitalares atendem como serviços de porta aberta, por meio 

do pronto socorro ou UPA’s agregadas, portanto, atendem demanda espontânea 

e por serviços de urgência.  

 A estrutura básica dos hospitais é composta por unidade de pronto socorro 

(choque, sutura, observação, exames e medicação), internação, dividida por 

especialidades, (enfermarias coletivas, podendo variar de dois a quatro leitos por 

quarto) e UTI’s (unidades de terapia intensiva). 

           A Portaria Nº 3.390, 30/12/2013 - PNHOSP estabelece que a equipe de 

saúde seja integralmente responsável pelo usuário, do momento de sua chegada 

até sua saída, devendo proporcionar um atendimento acolhedor e que respeite as 

especificidades socioculturais.  

Neste protocolo o usuário é o paciente imigrante e seus familiares e/ou 

acompanhantes, que devem ser acolhidos durante sua permanência no hospital.  

 

2.2.  – UNIDADES DE ATENDIMENTO  
2.2.1. PRONTO SOCORRO 

 O serviço de Pronto Socorro refere-se ao atendimento das urgências e 

emergências em saúde de pessoas de todas as faixas etárias, que geralmente 
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apresentam sintomas agudizados, por doença, acidentes ou outros sinais de 

desconforto relacionados ao processo saúde-doença. O atendimento inicial em 

P.S., como forma de acolhimento, é realizado de acordo com a “Classificação de 

Risco”, priorizando as situações de maior gravidade. No Pronto Socorro as salas 

de atendimento são: Sala de Choque, Sala de Sutura, Observação Masculina, 

Observação Feminina, Observação Infantil, Serviços de Apoio para Exames e 

Sala de Medicação. Essa configuração dos serviços oferecidos em P.S. pode 

variar conforme a complexidade da unidade hospitalar.  

  

2.2.2. UNIDADES DE INTERNAÇÃO 
As unidades de internação hospitalar estão estruturadas por enfermarias 

coletivas, femininas ou masculinas, infantis e distribuídas por clínicas de 

especialidades, portanto o tempo de permanência depende da patologia, dos 

procedimentos, da clínica e da resposta ao tratamento de cada paciente. Na 

internação a presença de acompanhantes é definida pela legislação, permitida 

quando se tratar de menor de 18 anos, idosos ou pessoa com deficiência e nas 

unidades de maternidade o acompanhante pode permanecer no pré-parto, parto e 

pós-parto.  

Cada unidade hospitalar tem autonomia para a liberação em outras 

situações que não as previstas em lei, qualquer profissional da saúde que esteja 

em contato com o paciente pode liberar a presença do acompanhante quando 

acordado pela equipe multiprofissional.   

 

2.2.3. UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
 As unidades de terapia intensiva (UTI’s) são divididas em adultos e 

pediátrica, é possível que estas reservem espaço para semi-intensivas, 

organização que se alterna pela estrutura hospitalar. A UTI destina-se a prestar 

assistência aos pacientes que requerem monitoramento e assistência contínua da 

equipe de saúde, em geral são pacientes de maior gravidade. Nessas unidades a 
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presença de acompanhantes é avaliada pelas unidades equipes, pois o acesso é 

mais restrito.  

 

 

2.2.4 UNIDADE MATERNO INFANTIL 
 A unidade materno infantil corresponde ao centro obstétrico, alojamento 

conjunto e unidade neonatal. A assistência é dada as gestantes, parturientes e 

recém-nascidos. A presença do acompanhante às mulheres no pré-parto, parto e 

pós-parto, é garantida por lei, por pelo menos um acompanhante à escolha da 

paciente. Na unidade neonatal, alguns hospitais mantêm o programa de iniciativa 

amigo da criança, que permite a permanência dos pais junto aos bebês em tempo 

prolongado, entretanto não é regra comum para todas as unidades hospitalares. 

* Em todas as unidades de atendimento devem ainda compor salas de 
isolamento, destinadas às doenças infectocontagiosas. 
 
 
3. EQUIPE MULTIPROSSIONAL 
 A equipe multiprofissional é composta, geralmente, por profissionais de 

intervenção técnica, que atuam nas unidades de atendimentos articulados entre 

si, com o propósito de oferecer assistência de qualidade, cada profissional tem 

sua participação assegurada na discussão e condução dos casos clínicos.  

A PNHOSP define como profissionais da equipe multiprofissional o médico, 

o enfermeiro, a assistente social, o educador físico, o fisioterapeuta, o 

fonoaudiólogo, o farmacêutico, o psicólogo, a nutricionista e a terapeuta 

ocupacional.   

Entretanto para elaboração deste protocolo serão consideradas as 

categorias que minimamente compõem acolhimento à população imigrante, 

devido ao quadro funcional da AHMSP, sendo: médicos, enfermeiros, assistentes 

sociais, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ocupacionais, acrescentando-se os 

agpp’s (pessoal administrativo).  
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O rol destes profissionais não é fator limitante para a composição de 

equipe multiprofissional, ao contrário, outros profissionais podem e devem compor 

a equipe.  

Cada profissional da equipe multi realiza sua avaliação, fornece um 

diagnóstico (um parecer), um programa de recuperação, que contribua para a 

assistência ao paciente. Ao se trabalhar de acordo com as especificidades de 

suas formações, busca-se integrá-las no atendimento, de modo que a conduta 

seja um resultado coletivo e represente a equipe, possibilitando a atuação de 

acordo com a singularidade dos diferentes sujeitos que procuram os serviços de 

saúde.  

Segundo Peduzzi (2001) quanto à divisão técnica do trabalho, ao mesmo 

tempo em que a equipe multiprofissional introduz um fracionamento nos 

processos de trabalho, apresenta aspectos de complementaridade e 

interdependência sobre a mesma área ou assunto de interesse.  A comunicação é 

ponto chave para a efetivação de ações práticas em equipe, devendo ser 

constante, pautada no respeito, na horizontalidade das relações e na troca 

produtiva.   

A abordagem em equipe multiprofissional para a população imigrante se 

justifica pela complexidade e vulnerabilidade da migração, das dificuldades em 

relacionar-se com o imigrante devido às diferenças de idioma, sociais, culturais e 

de religião, que podem interferir a qualquer tempo no cuidado hospitalar. 

Para o acolhimento ao imigrante deve-se ter em mente a busca da 

integralidade e equidade da assistência e articulação em rede de serviços.  

 

4. CARACTERÍSTICAS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IMIGRANTE 
 As dificuldades observadas com mais frequência em relação ao 

acolhimento à população imigrante são a dificuldade de compreender o idioma, a 

diversidade cultural (hábitos costumes, religião, alimentação), o contexto 

sociocultural e a xenofobia. Os imigrantes são pessoas em condição de 
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vulnerabilidade em razão das condições de vida, moradia e trabalho, portanto a 

necessidade de atenção específica para suprir as suas demandas na assistência.  

 O acolhimento como estratégia da humanização, se efetiva pela escuta 

qualificada, que tem a finalidade de compreender a narrativa do imigrante, 

buscando dar respostas à suas dúvidas e ansiedade, promovendo a inserção no 

SUS.  

 O imigrante é uma pessoa que saiu de seu lugar de origem e por 

motivações diversas encontra-se em ambientação no país de acolhida, muitas 

vezes em estado de sofrimento pelo deslocamento. Na atualidade muitos 

deixaram seu país por motivos diversos, como perseguições políticas e religiosas, 

para fugir da miséria e da fome, outros devido a desastres da natureza, além das 

guerras e suas consequências.  

 Muitos imigrantes encontram um lugar de morada, mas nem sempre um 

lugar de acolhida, podendo sofrer pela discriminação, pelo modo de vida e 

encontra-se em trabalhos precários.  

 No acolhimento a esta população, os profissionais de saúde, precisam 

levar em consideração este conjunto de fatores, desenvolvendo a empatia, com 

valores éticos, buscando recursos e práticas que se adéquem à condição do 

imigrante.   

 Alguns pacientes imigrantes podem estar sujeitos às doenças endêmicas 

de seus países, principalmente considerar essa questão em se tratando de 

recém-chegados. 

 Na avaliação dos sintomas considerar as condições de trabalho e moradia, 

característicos de algumas ocupações de imigrantes, por exemplo, do trabalho em 

oficinas de costura, sem ventilação, que servem de lugar de residência e 

execução das atividades laborais, que podem estar associados a sintomas 

respiratórios.   

 

5. ESTRATÉGIAS NO ACOLHIMENTO AO IMIGRANTE 
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DIFICULDADES 

COM O IDIOMA 

- Organizar um banco de intérpretes com servidores 

voluntários (nome, horário disponível, idioma). 

- Disponibilizar aplicativo para conversação com 

imigrante 

- Estabelecer contato com o Centro de Referência de 

Atendimento ao Imigrante (CRAI), para auxiliar na 

comunicação.  

- Mapear as UBS, do território que dispõem de agente 

de saúde imigrantes.  

- Mapear na região a existência de lideranças 

comunitárias ou religiosas que estejam em contato 

com os imigrantes do território. 

- Providenciar sinalização no ambiente hospitalar, como 

por exemplo, inserir cartazes (em outros idiomas, 

figuras), em lugares comuns, com sinais e cores que 

possam facilitar a comunicação e a circulação dentro 

da unidade.  

 

 

IDENTIFICAR 

INDÍCIOS DE 

VULNERABILIDADE 

  

- Identificar a existência de indicativos sobre situações 

de violência e/ou sofrimento psíquico e físico do 

paciente. O olhar atento, a percepção destes 

aspectos são competências de todos os profissionais 

de saúde (capacidade empática). 

-  Observar a relação do paciente e acompanhante, no 

sentido de dependência extrema do acompanhante. 

- Quando ocorrer recusa de continuidade de 

atendimento, esclarecer junto ao paciente os motivos 

desse comportamento.     
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- Atenção para situações como: paciente omitir 

informações pessoais, apresentar tensão entre 

paciente e acompanhante, somente o acompanhante 

fornece as informações. 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

  

- Identificar a questões que envolvem a diversidade de 

cultura (vestimentas, hábitos e comportamentos, 

crenças e mitos, religiosidade, alimentação) e na 

medida do possível incorporá-las durante o 

atendimento, quando solicitado.  

-  Respeitar as posições religiosas, a realização de 

rezas e ritos quando não interferirem no tratamento do 

paciente imigrante ou dos demais pacientes 

internados. 

- Em termos de alimentação avaliar a possibilidade de 

trocas de alimentos. Em algumas situações procurar 

identificar a relação alimento-doença-cura e auxiliar o 

paciente imigrante na compreensão da evolução 

clínica. 

- Compreender e buscar adequar hábitos de cuidado 

pessoal, nas implicações da saúde física, emocional e 

mental do paciente imigrante. 

- Permitir o uso de vestimentas e turbantes quando 

estes não implicarem em campo cirúrgico ou de 

contaminação.  

- Considerar o tempo de acomodação e o processo de 

aculturação do imigrante no país de acolhida. 

 

REDES DE APOIO - Mapear na região instituições, centros de referência, 
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que atendam a população imigrante.  

- Verificar na UBS de referência a atuação de agentes 

comunitários imigrantes.  

 
 
6. DESCRITIVO DE CONDUTAS 
6.1. ACOLHIMENTO INICIAL: PRONTO SOCORRO 
 
 
 
 
 Seja qual for a unidade de atendimento, o acolhimento inicial ao imigrante 
poderá ser realizado pelo primeiro profissional que estiver em contato com o 
paciente e ou familiar, para proceder aos encaminhamentos ou orientações 
iniciais, de maneira que o imigrante possa compreender o funcionamento da 
unidade de atendimento (PS, internação ou UTI). 
 No pronto socorro, geralmente, o primeiro profissional a atender o imigrante 
é o AGPP, profissional administrativo, que está na recepção do serviço.   
          Considerar os aspectos abaixo no acolhimento ao paciente imigrante no 
PS:  
        
OBJETIVO do 
ACOLHIMENTO  

- Agilizar o atendimento com atenção para a adequação da 
conduta, a partir das respostas do imigrante encaminhar 
ou prestar atendimento de modo seguro e eficaz.  

AVALIAR - O que deve ser feito diante da queixa, em que tempo 
deve ser feito e quais os profissionais envolvidos.  

OBSERVAR - De imediato, é possível observar algum aspecto de 
vulnerabilidade? 

 
 
DIFICULDADES 
INICIAIS COM 
IDIOMA 

- Identificar o nível de compreensão do imigrante. 
Identificar, quando acompanhado, o nível de 
compreensão do acompanhante. 

- Incluir na Ficha de Atendimento/Prontuário: Dificuldade 
com o idioma Português.  

- A unidade tem algum responsável no acolhimento, para 
direcionar a demanda? 

ACOLHIMENTO INICIAL: PRONTO SOCORRO 
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- A unidade tem banco de intérpretes? 
- A unidade tem algum sistema ou aplicativo para 

conversação com o imigrante? 
- Sugestão: implantar balcões de informações na entrada 

dos serviços, instrumentalizado com os recursos para 
atendimento em idiomas ou acesso aos recursos para tal. 

 
 

ACOLHIMENTO INICIAL EM PRONTO SOCORRO 
 
 
 
 
Paciente 
com bom 
nível de 
consciência 
clínica.  

Conduta 1 - Recepção e Identificação do imigrante 
Conduta 2 - Esclarecer a demanda, a necessidade do 

imigrante: O que motivou a busca do serviço de 
Saúde - queixa. 

 - Preenchimento da Ficha de Atendimento.  
- Quando necessário solicitar a presença de um 

acompanhante ou profissional da unidade que 
consiga se comunicar com o paciente e equipe.  

- Colher dados pessoais conforme ficha de 
atendimento, atenção para alguns dados na 
coleta das informações, como telefone e 
endereço, anotar contato do acompanhante.  

- Mesmo que o imigrante não tenha documento 
deve ser preenchida a ficha com as informações 
fornecidas pelo imigrante, como o nome, idade, 
entre outros dados (não coloque desconhecido na 
identificação, pela falta de documento).  

- Caso seja necessário e possível cadastrar Cartão 
SUS. 

- Incluir Nacionalidade. 
- Incluir Campo de identificação do responsável 

pelo paciente. 
Conduta 4 - Comunicar a equipe multiprofissional da presença 

de paciente imigrante em atendimento para 
acompanhamento do paciente (escuta 
qualificada).  

Conduta 5 - Encaminhar para atendimento na Classificação de 
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Risco, permitindo o acompanhante em todos os 
seguimentos do atendimento, principalmente se 
este for o intérprete. 

Conduta 6  - Quando liberado do pronto atendimento um 
profissional da equipe multiprofissional realizará 
contato com a UBS do paciente imigrante, na 
garantia da continuidade do tratamento.  

Conduta 7 - Se paciente imigrante em situação de acolhida, 
comunicar a casa de acolhida na alta hospitalar. 

Conduta 8  - Havendo situação de violência, privação de 
direitos, afronta à manutenção de direitos 
humanos, um profissional da equipe 
multiprofissional realizará contato e/ou 
encaminhamentos para órgãos competentes, bem 
como as devidas notificações.  

 Conduta 9  - Quando necessário realizar visita domiciliar, 
preferencialmente com mais de um profissional da 
equipe.  

 
 
Paciente grave, 
inconsciente. 

- Encaminhar paciente diretamente para médico ou 
enfermagem. 

- Realizar a ficha com o acompanhante. 
- Acionar equipe multiprofissional para 

acompanhamento escuta qualificada com 
familiares/acompanhantes. 

- Assim que possível realizar a escuta do paciente.   
- Seguir as condutas indicadas para acolhimento 

inicial em P.S. 
 

 
 
6.2 ACOLHIMENTO:  UNIDADE DE INTERNAÇÃO  
 
 
 
 
 

ACOLHIMENTO: UNIDADE DE INTERNAÇÃO  
(INCLUSIVE OBSERVAÇÃO PRONTO SOCORRO)  
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Seja qual for a unidade de atendimento, o acolhimento inicial ao imigrante 

poderá ser realizado pelo primeiro profissional que estiver em contato com o 

paciente e ou familiar, para proceder aos encaminhamentos ou orientações 

iniciais, de maneira que o imigrante possa compreender o funcionamento da 

unidade de atendimento (PS, internação ou UTI). 

Em todo tempo considerar: 

 

 
 
OBJETIVO  

- O objetivo do acolhimento nas clínicas de 
internação é favorecer o tratamento do paciente 
no ajustamento à situação de hospitalização, 
baseada na capacidade empática, ética, 
compreendendo suas diferenças e organizando o 
serviço nos procedimentos e planejamento de alta 
hospitalar.  

AVALIAR - Avaliar possíveis entraves durante internação em 
relação ao idioma, diversidade cultural/religiosa, 
interação com equipe e 
familiares/acompanhantes.  

OBSERVAR - É possível observar algum aspecto de 
vulnerabilidade? 

- Existe rede de apoio social?  
- O paciente e acompanhante apresentam sintonia 

no discurso e relacionamento? 
 
 
DIFICULDADES 
INICIAIS COM 
 IDIOMA 

- Identificar o nível de compreensão do imigrante. 
Identificar, quando acompanhado, o nível de 
compreensão do acompanhante.  

- Incluir na Ficha de Atendimento/Prontuário: 
Dificuldade com o idioma Português  

- A unidade tem algum responsável no acolhimento, 
para direcionar a demanda? 

- A unidade tem banco de intérpretes? 
- A unidade tem algum sistema ou aplicativo para 

conversação com o imigrante? 
- Buscar contato com a UBS de referência, para 
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auxiliar na comunicação por meio de agentes de 
saúde imigrantes, líderes comunitários. 

- Buscar recursos de intérpretes no Centro de 
Referência de Atendimento ao Imigrante CRAI. 

 
 
ACOMPANHAMENTO 
DE EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

- Considerar as demandas do paciente imigrante, 
na garantia dos direitos à saúde, oferecer suporte 
psicossocial, avaliar situação social, avaliar 
acesso aos serviços públicos e organizações não 
governamentais. 

- Abordar aspectos da cultura, hábitos, cuidados 
pessoais, de alimentação conceito de saúde, 
condições de realizar seguimento no cuidado 
após a alta hospitalar, realizar encaminhamentos 
quando necessário.  

- Mediar ações de inserção da cultura do imigrante 
junto à equipe de saúde, evitando-se 
interpretações errôneas.  

- Se observada situação de violência ou privação 
de direitos realizarem os encaminhamentos 
necessários, além das notificações.   

 
 
CONCEITO SAÚDE 
DOENÇA 

- Sempre considerar que os conceitos de saúde e 
de doença variam culturalmente 

- Respeitar as alternativas de tratamento de cada 
país 

- Intervir a partir da compreensão cultural e 
religiosa, quando necessário, solicitar intervenção 
de organismos e instituições voltadas para o 
tema, recorrer aos familiares e 
acompanhamentos. 

- Observar que algumas doenças são mais 
prevalentes em alguns locais, doenças 
endêmicas.  

 
 
DIVERSIDADE 
CULTURAL/ 

- Compete aos profissionais da equipe 
multiprofissional avaliar a diversidade cultural e 
religiosa, para acenar sobre as possibilidades de 
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RELIGIOSA ajustes na rotina hospitalar, em termos de 
realização de ritos, hábitos, uso de vestimentas, 
alimentação, de modo que todos tenham 
conhecimento nas alterações e cada avaliar as 
consequências de acordo com a especialidade 
que representam.  

 
TERRITÓRIO 

- Mapear no território, UBS com agentes 
comunitários imigrantes, organizações não 
governamentais ligadas ao tema, grupo de 
imigrantes no território. 

- Compreender qual população de imigrantes tem 
maior abrangência na região, antecipando 
estratégias que resultem na inserção do imigrante 
no serviço.  

Todos os profissionais da equipe multiprofissional são responsáveis pela 
abordagem ao paciente. 
 

ACOLHIMENTO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
 
Conduta 1  

- Realizar a admissão na clínica de internação, com o 
paciente e acompanhante, inclusive quando o 
paciente não tiver possibilidade de se comunicar com 
a equipe, permitir a presença do acompanhante, com 
anuência da equipe multiprofissional.  

* Na Clínica de internação quem faz a admissão do paciente 
é o enfermeiro, no caso do imigrante com dificuldades de 
comunicação, é recomendável que outro profissional da 
equipe esteja presente.   
** A admissão deve abarcar as questões das rotinas da 
hospitalização, momento no qual é possível questionar o 
imigrante sobre hábitos da cultura que possam interferir nas 
condutas do tratamento.  

Conduta 2  - Acionar equipe multiprofissional para a escuta 
qualificada (acolhimento) e acompanhamento durante 
a internação, um membro da equipe poderá ser o 
profissional de referência junto ao paciente e 
familiares/acompanhantes.   
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Conduta 3  - Em procedimento de visita diária, solicitar a presença 
de acompanhante, quando o paciente imigrante 
apresentar dificuldades de comunicar-se, para que 
possa compreender diagnóstico, prognósticos e 
tratamentos propostos pela equipe de saúde.   

Conduta 4  - Todos os profissionais devem realizar o registro em 
prontuário, em ordem cronológica, facilitando a 
visualização das ocorrências, mantendo-se o sigilo a 
questões de ordem intima do paciente e que não se 
relacionam à evolução do quadro clínico. 

Conduta 5  - Todos os membros da equipe multiprofissional devem 
realizar o contato com o paciente, com o familiar ou 
com o acompanhante no sentido de avaliar a 
condução da categoria e levantar subsídios para a 
discussão em equipe multiprofissional construindo 
condutas em equipe na condução do PTS. 

Conduta 6  - Permitir a presença do acompanhante, principalmente 
quando houver dificuldades de comunicação.  

Conduta 7 - Quando em programação de alta hospitalar, realizar 
contato com a UBS do paciente imigrante, na garantia 
da continuidade do tratamento.  

Conduta 8 - Se paciente imigrante estiver em situação de acolhida, 
comunicar a casa de acolhida na alta hospitalar, para 
as orientações de alta, acolhimento e seguimento em 
ambulatórios de especialidades.  

Conduta 9  - Havendo situação de violência, privação de direitos, 
afronta à manutenção de direitos humanos, um 
profissional da equipe multiprofissional realizará 
contato e/ou encaminhamentos para órgãos 
competentes.  

Conduta 10  - Quando necessário realizar visita domiciliar, 
preferencialmente com mais de um profissional da 
equipe, discutir com UBS de referência do paciente 
imigrante.  

(1) Se o paciente não tiver condições de compreender o idioma português, ou 
por condição clínica, realizar o acolhimento com o familiar e/ou 
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acompanhante, para esclarecer as condutas durante a internação e 
orientações de alta hospitalar.  

(2) Na Pediatria, é necessário considerar a presença de um familiar ou 
intérprete, na visita médica, na realização de exames externos, na 
indicação de especialista ou cirurgia (procedimentos mais complexos) 
quando a mãe/pai/acompanhante não compreender o idioma Português. 

(3)  Na Saúde Mental, considerar a clínica da interculturalidade, nos 
diagnósticos e atendimentos, com o cuidado de realizar diagnósticos 
diferenciais neste sentido.  

 
 
6.3.  ACOLHIMENTO: UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 
 
 
 
 

Seja qual for a unidade de atendimento, o acolhimento inicial ao imigrante 
poderá ser realizada pelo primeiro profissional que estiver em contato com o 
paciente e ou familiar, para proceder aos encaminhamentos ou orientações 
iniciais, de maneira que o imigrante possa compreender o funcionamento da 
unidade de atendimento (PS, internação ou UTI). 
Em todo tempo considerar:  
 
 
OBJETIVO  

- O objetivo do acolhimento nas UTI’s é favorecer 
o tratamento do paciente no ajustamento à 
situação de hospitalização, baseada na 
capacidade empática, ética, compreendendo 
suas diferenças e organizando o serviço nos 
procedimentos e planejamento de alta 
hospitalar.  

AVALIAR - Avaliar possíveis entraves durante internação 
em relação ao idioma, diversidade 
cultural/religiosa, interação com equipe e 
familiares/acompanhantes.  

OBSERVAR - É possível observar algum aspecto de 
vulnerabilidade? 

- Apresenta rede de apoio social.  
- Identificar familiares e/ou acompanhantes que 

ACOLHIMENTO: UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 
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possam fornecer informações sobre os 
pacientes, bem como receber as orientações na 
visita médica.  

 
 
DIFICULDADES 
INICIAIS COM IDIOMA 

- Identificar o nível de compreensão do imigrante. 
- Identificar, quando acompanhado, o nível de 

compreensão do acompanhante. Incluir na Ficha 
de Atendimento/Prontuário: Dificuldade com o 
idioma Português.   

- A unidade tem algum responsável no 
acolhimento, para direcionar a demanda? 

- A unidade tem banco de intérpretes? 
- A unidade tem algum sistema ou aplicativo para 

conversação com o imigrante? 
- Buscar contato com a UBS de referência, para 

auxiliar na comunicação por meio de agentes de 
saúde imigrantes, líderes comunitários. 

- Buscar recursos de intérpretes no Centro de 
Atendimento ao Imigrante (CRAI). 

 
ACOMPANHAMENTO 
DE EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

- Considerar as demandas do paciente imigrante, 
na garantia dos direitos à saúde, oferecer 
suporte psicossocial, avaliar situação social, 
avaliar acesso aos serviços públicos e 
organizações não governamentais.  

- Abordar aspectos da cultura, hábitos, cuidado 
pessoais, de alimentação conceito de saúde, 
condições de realizar seguimento no cuidado 
após a alta hospitalar, realizar 
encaminhamentos quando necessário.  

- Se observado situação de violência ou privação 
de direitos realizar os encaminhamentos e 
notificações.   

CONCEITO SAÚDE 
DOENÇA 

- Sempre ter em mente que os conceitos de 
saúde e de doença variam de cultura para 
cultura, respeitar as alternativas de tratamento 
de cada povo, intervir a partir da compreensão 
cultural e religiosa, quando necessário solicitar 
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intervenção de organismos e instituições 
voltadas para o tema, recorrer aos familiares e 
acompanhamentos. 

- Observar que algumas doenças são endêmicas.  
 
 
DIVERSIDADE 
CULTURAL/RELIGIOSA 

- Compete aos profissionais da equipe 
multiprofissional avaliar a diversidade cultural e 
religiosa, para acenar sobre as possibilidades de 
ajustes na rotina hospitalar, em termos de 
realização de ritos, hábitos, uso de vestimentas, 
alimentação, de modo que todos tenham 
conhecimento nas alterações e cada avaliar as 
consequências de acordo com a especialidade 
que representam.  

TERRITÓRIO - Mapear no território, UBS com agentes 
comunitários imigrantes, organizações não 
governamentais ligadas ao tema, grupo de 
imigrantes no território. Compreender qual 
população de imigrantes tem maior abrangência 
na região.  

 
 

ACOLHIMENTO EM UTI 
 
 
Conduta 1 

- Realizar a admissão na Clínica de UTI com o paciente, 
quando este estiver consciente, ou com o 
acompanhante.  Quando o paciente, mesmo 
consciente, não tiver possibilidade de se comunicar 
com a equipe, quando possível, permitir a presença do 
acompanhante, com anuência da equipe 
multiprofissional. 

- Utilizar “pranchas de comunicação” como possibilidade 
de comunicar-se com o paciente 
imigrante/acompanhante.    

Conduta 2  - Acionar equipe multiprofissional para a escuta 
qualificada (acolhimento) e acompanhamento durante a 
internação, um membro da equipe poderá ser o 
profissional de referência junto ao paciente e 
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familiares/acompanhantes.   
Conduta 3  - Em procedimento de visita diária, solicitar a presença 

de acompanhante, quando o paciente imigrante 
apresentar dificuldades de comunicar-se, para que 
possa compreender diagnóstico, prognóstico e 
tratamentos propostos. 

 
Conduta 4  - Todos os profissionais devem realizar o registro em 

prontuário, de ordem cronológica, facilitando a 
visualização das ocorrências, mantendo-se o sigilo a 
questões de ordem intima do paciente e que não se 
relacionam à evolução do quadro clínico. 

Conduta 5  - Todos os membros da equipe multiprofissional devem 
realizar o contato com paciente, com familiar e a/ou 
acompanhante no sentido de avaliar a condução da 
categoria e levantar subsídios para a discussão em 
equipe multiprofissional construindo condutas em 
equipe na condução do PTS. 

Conduta 6  - Permitir a presença do acompanhante ou intérprete, 
principalmente na comunicação diária do quadro clínico 
do paciente.  

Conduta 7 - Havendo situação de violência, privação de direitos, 
afronta a manutenção de direitos humanos, um 
profissional da equipe multiprofissional realizará 
contato e/ou encaminhamentos para órgãos 
competentes e notificações.  

Se o paciente não tiver condições de compreender sua condição clínica, seja por 
conta do idioma, ou pela própria condição clínica, realizar o acolhimento com o 
familiar e/ou acompanhante, permitir sua entrada para receber durante as visitas 
médicas. Assim que possível abordar o paciente. 

 
 
6.4 ACOLHIMENTO: UNIDADE MATERNO INFANTIL 

Seja qual for a unidade de atendimento, o acolhimento inicial ao imigrante 
poderá ser realizada pelo primeiro profissional que estiver em contato com o 
paciente e ou familiar, para proceder aos encaminhamentos ou orientações 
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iniciais, de maneira que o imigrante possa compreender o funcionamento da 
unidade de atendimento (PS, internação ou UTI).  

A unidade materno infantil, apesar de clínica de internação, foi separada na 
descrição em relação aos cuidados com o acolhimento devido às características 
em relação à maternidade, a respeito de mitos e crenças que envolvem o tema 
nos diversos países.  
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO  

- O objetivo do acolhimento na unidade materno infantil é 
favorecer o tratamento do paciente no ajustamento à 
situação de hospitalização, baseada na capacidade 
empática, ética, compreende suas diferenças e 
organizando o serviço nos procedimentos e 
planejamento de alta hospitalar. 

-  Considerar os mitos e crenças acerca da gestação, do 
parto, aleitamento materno e vínculo mãe-bebê.  

AVALIAR - Avaliar possíveis entraves durante internação em 
relação ao idioma, diversidade cultural/religiosa, 
interação com equipe e familiares/acompanhantes, 
além de crenças que possam implicar no cuidado com a 
gestante, mãe ou bebê.  

OBSERVAR - É possível observar algum aspecto de vulnerabilidade? 
- Observar vínculo mãe-bebê, exercício da maternagem, 

dificuldades no aleitamento materno.  
- Identificar a presença de rede de apoio familiar e social. 

 
 
DIFICULDADES 
INICIAIS COM 
IDIOMA 

- Identificar o nível de compreensão do imigrante.  
- Identificar, quando acompanhado, o nível de 

compreensão do acompanhante. 
- Incluir na Ficha de Atendimento/Prontuário: Dificuldade 

com o idioma Português.   
- A unidade tem algum responsável no acolhimento, para 

direcionar a demanda? 
- A unidade tem banco de intérpretes? 

ACOLHIMENTO: UNIDADE MATERNO INFANTIL 
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- A unidade tem algum sistema ou aplicativo para 
conversação com o imigrante? 

- Buscar contato com a UBS de referência, para auxiliar 
na comunicação por meios agentes de saúde 
imigrantes, líderes comunitários. 

- Buscar recursos de intérpretes no CRAI. 
 
ACOMPANHAMENTO 
DE EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL 

- Considerar as demandas do paciente imigrante, na 
garantia dos direitos à saúde, oferecer suporte 
psicossocial, avaliar situação social, avaliar acesso aos 
serviços públicos e organizações não governamentais.  

- Abordar aspectos da cultura, hábitos, cuidado pessoais, 
de alimentação conceito de saúde, condições de 
realizar seguimento no cuidado após a alta hospitalar, 
realizar encaminhamentos quando necessário.  

- Se observado situação de violência ou privação de 
direitos realizar as orientações, encaminhamentos e 
notificações necessárias.  

CONCEITO SAÚDE 
DOENÇA 

- Sempre ter em mente que os conceitos de saúde e de 
doença variam de cultura para cultura, respeitar as 
alternativas de tratamento de cada povo, intervir a partir 
da compreensão cultural e religiosa, quando necessário 
solicitar intervenção de organismos e instituições 
voltadas para o tema, recorrer aos familiares e 
acompanhamentos. 

- Observar que algumas doenças são endêmicas.  
 
 
DIVERSIDADE 
CULTURAL/ 
RELIGIOSA 

- Compete aos profissionais da equipe multiprofissional 
avaliar a diversidade cultural e religiosa, para acenar 
sobre as possibilidades de ajustes na rotina hospitalar, 
em termos de realização de ritos, hábitos, uso de 
vestimentas, alimentação, de modo que todos tenham 
conhecimento nas alterações e cada avaliar as 
consequências de acordo com a especialidade que 
representam.   

- Em relação à clínica materno infantil, é necessário 
conduzir o acolhimento na compreensão de mitos, 
crenças acerca do parto e pós-parto, como hábitos 
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comuns após o parto em algumas nacionalidades.  
- Ter atenção para atitudes invasivas, ou que podem 

prejudicar a relação mãe e bebê, ou ainda que possam 
desenvolver problemas em saúde mental, quando se 
viola alguma crença.  

- Compreender a maternidade a partir do ponto de vista 
da imigrante.  

TERRITÓRIO - Mapear no território, UBS com agentes comunitários 
imigrantes, organizações não governamentais ligadas 
ao tema, grupo de imigrantes no território.  

- Levantar qual população de imigrantes tem maior 
abrangência na região para estabelecer estratégias 
eficazes durante a hospitalização.  

 
ACOLHIMENTO UNIDADE MATERNO INFANTIL 

 
Conduta 1 

- Realizar a admissão na Clínica com a paciente e 
seu acompanhante, se nenhum deles tiver 
possibilidade de comunicar-se, a equipe deve 
avaliar a permanência de um terceiro para auxiliar 
na comunicação.  

Conduta 2  - Acionar equipe multiprofissional para a escuta 
qualificada (acolhimento) para acompanhamento 
durante hospitalização.  

Conduta 3  - Em todas as intervenções certificar-se que a 
mulher compreende as orientações e 
procedimentos propostos. 

Conduta 4  - Na avaliação e história gestacional, observar se 
houve acompanhamento em UBS de referência, 
se a mulher tem em mãos o Plano de parto (no 
qual consta preferência de tipo de parto).  

- Verificar se há predomínio de algum fator cultural 
ou religioso que possa interferir na condução do 
parto.  

Conduta 5  - Da mesma forma que o parto, a equipe deve 
verificar quais os costumes, hábitos e crenças 
acerca do pós-parto, dos cuidados com o bebê e 
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com a parturiente que possam ser integrados na 
rotina de cuidados. Observar que o aleitamento 
materno tem práticas diversas pelo mundo, 
entretanto orientar e discutir com a paciente 
aquelas que podem causar prejuízos à saúde do 
bebê, como o aleitamento cruzado.  

Conduta 6  - Todos os profissionais devem realizar o registro 
em prontuário, em ordem cronológica, facilitando a 
visualização das ocorrências, mantendo-se o 
sigilo a questões de ordem intima do paciente e 
que não se relacionam à evolução do quadro 
clínico. 

Conduta 7  - Todos os membros da equipe multiprofissional 
devem realizar o contato com paciente, com 
familiar e a/ou acompanhante no sentido de 
avaliar a condução da categoria profissional e 
levantar subsídios para a discussão em equipe 
multiprofissional construindo condutas em equipe 
na condução do PTS. 

Conduta 8 - Havendo situação de violência, privação de 
direitos, afronta a manutenção de direitos 
humanos, um profissional da equipe 
multiprofissional realizará contato e/ou 
encaminhamentos para órgãos competentes.  

Conduta 9  - Agendar retorno em UBS, preferencialmente 
realizar contato com a atenção básica para 
informar do parto da imigrante, a fim de que o 
agente de saúde possa prestar assistência ao par 
mãe-bebê. 

Conduta 10 - Agendar retorno no ambulatório de Amamentação 
do hospital que oferecer o serviço. Solicitar 
presença de acompanhante que compreenda o 
português.  

 
7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
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a. A lei 8080/90 que institui o Sistema Único de Saúde (SUS) tem como 
disposição geral que “Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.  
 
b. Lei 13.684 de 21/6/2018: dispõe sobre medidas de assistência emergencial 
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 
migratório. 
 
c. Política Municipal de Atenção à População Imigrante. Decreto nº 57.533, 
de 15 de dezembro de 2016. Diário Oficial [do] Município de São Paulo, Poder 
Executivo, São Paulo. 16 de dez. 2016.  
 
d. Política Nacional de Humanização (2003), PNH é uma política nacional que 
busca qualificar modo de atenção e gestão na rede do SUS, incluindo 
trabalhadores, usuários e gestores.  
 
e. Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013. Instituí a Política Nacional 
de Atenção Hospitalar.  
 
 
8. CONTATOS ÚTEIS 

 
ASSOCIAÇÕES E SERVIÇOS QUE ATUAM NA TEMÁTICA DO IMIGRANTE 

ADUS: Instituto de 
Reintegração do Refugiado 
 

Avenida São João, 
313/11ª 

Tel. 3225-04 www.adus.org.br 

Associação Compassiva 
(atende crianças) 

Rua da Glória, 900 
Liberdade 

Tel. 2537-3449 

Email:lar@compassiva 
 

www.compassiva.or
g.br 

 
Associação Palotina 
(cursos de Português, 
acolhida para mulheres 
imigrantes) 
 

Rua Eneas de 
Barros, 147, Vila 
Santana 

 

Tel. 2681-5158 

casadeacolhida@palotinas.com.br 

www.palotinas.com.
br 

BibliaASPA (cursos de 
português) 

Rua Baronesa de 
Itu, 639 

 
direcao@bibiliaspa.org 

bibliaspa.org/ 

 
CAMI Centro de Apoio e  
pastoral do Migrante 

Alameda 
Nothmann, 485, 
Campos Eliseos 

 
Tel. 2694-5428 
camipastoraldoimigrante@gmail.com 

www.camimigrantes
.com.br 
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CÁRITAS Arquidiocesana 
de São Paulo 

Rua Major Diogo, 
834, Bela Vista 

Tel. 3241-3239 
refugiados@caritassp.org.br 

 

CESPROM Centro 
Scalabriano de Promoção 
do Migrante (cursos de 
português e 
profissionalizantes) 

Rua Teresa 
Francisca Martin, 
201, Pari 

 
mscs.org.br 

 

CDHI – Centro de Direitos 
Humanos e Cidadania do 
Imigrante 

Rua Bernardo 
Magalhães, 203 

Tel. 2384-2274 / 2384-2275 
secretaria.cdhic@gmail.com 

www.cdhic.org.br 

CRAI – Centro de 
Referência Atendimento ao 
Imigrante 

Rua Japurá, 234 Tel. 3112-0074 
recepcao.crai@frasnciscanos.org
.br 
recepcao.crai@sefras.org.br 

 

ITTC – Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania 
(atende mulheres 
migrantes em medida de 
restrição de liberdade) 

Rua Marques de 
Itu, 298 

Tel. 3331-3355 
estrangeiras@ittc.org.br 
 

Ittc.org.br 

 
Missão Paz 

Rua Glicério, 225, 
Liberdade 

 Tel. 3340-6950 
comunica@missaopaz.org 

www.missaonspaz.
org 

 
Missão Paz - Eixo Saúde 

 3340 -6966 
saude@missaonspaz.org 

 

  
Missão Paz Psicóloga  

 3340-6966 
psicosocial@missaonspaz.org 

 

 
PROJETO Sí! Yo Puedo 

Praça kantuta s/n, 
Canindé 
Rua Barra Funda, 
1020 

 
Tel. 3104-2733 
siyopuedo_sp@yahoo.com.br 

 

REGULAÇÃO 
MIGRATÓRIA E 
DOCUMENTAÇÃO 

Rua Cel. Xavier de 
Toledo, 23/2ª 

Seg. a sexta 8 às 20hs. 
A distribuição de senhas é feita na 
triagem até às 19h30 

 

    
WARMIS – Convergência 
de Culturas (oferece 
orientações sobre direitos 
para mulheres migrantes) 

Rua Vergueiro, 819 
sala 01, Liberdade 

contato@wamis.org www.warmis.org 

TERRA NOVA – Casa de 
Passagem para Refugiados 

Rua da ABOL   
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ANEXO 2  Carta de Anuência  
 Hospital Municipal Cármino Caricchio 

 
 

 
 
 
 
 

55 



 
 

 

 

 
ANEXO 3 -  Carta de Anuência   

Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya  
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ANEXO 4 – Carta de  Anuência 

Hospital Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto 
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ANEXO 5  - Carta  de Anuência 

  Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha 
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