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Resumo 
 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, com o propósito de conhecer as concepções sobre 

acolhimento dos trabalhadores de saúde do Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) de Sobral-CE. O estudo 

foi realizado com quatro trabalhadores de saúde responsáveis por realizar a atividade de acolhimento. Para coleta de informações, foi 

utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada. Os achados apontaram para as categorias triagem e porta de entrada; o acolhimento como 

dispositivo propiciador de recomeço, de retomada do tratamento e manutenção do vínculo do usuário com o dispositivo de saúde. No que 

concerne aos fatores que precisam ser trabalhados com vistas à qualificação da prática do acolhimento, emergiram necessidade de aprimorar 

a comunicação da equipe, tempo reduzido para acolhimento e ambulatorização do acolhimento. 
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Abstract 
 

This is an exploratory-descriptive study with a qualitative approach and the purpose of learning the concepts of reception of the health 

professionals of the Psychosocial Care Center for Alcohol and Other Drugs (CAPS AD) of the city of Sobral, in the State of Ceará. The study 

was conducted with four health professionals in charge of conducting the activities of reception. For the collection of information, a script of 

semi-structured interview was used. The findings suggested the categories trial and port of entry; the reception as a device providing a restart, 

of resumption of treatment and maintenance of the connection of the user to the health device. In relation to the factors which need to be 

developed for the qualification of the practice of reception, the need to improve the communication arose, as well as a reduced time for the 

reception and the development of the ambulatory reception. 
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