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RESUMO 
 
 

A Emergência do Hospital Conceição é referência hospitalar para pacientes de 39 

postos de saúde da capital e para 12 unidades de serviço de Saúde Comunitária do Grupo 

Hospitalar Conceição (GHC), atendendo, diariamente, cerca de 1000 usuários. Sendo o 

maior setor de emergência do estado do Rio Grande do Sul, recebeu verbas do Programa 

QualiSus para melhorias e ampliação de seu espaço, objetivando a humanização do 

atendimento à população. 

 Esta mudança de ambiência possibilitou a entrada da nossa consultoria para o 

desenvolvimento de um projeto que pudesse trabalhar com outros dispositivos da Política 

Nacional de Humanização. Para tanto, se  fez necessário o investimento no capital humano 

que trabalha neste novo espaço, a fim de que práticas mais democráticas, saudáveis e 

coletivas possam atravessar o cotidiano do trabalho destes protagonistas do SUS. 

Enfatizamos, então, a necessidade de comprometimento com a continuidade das ações 

desencadeadas, consolidando as diretrizes já definidas e investindo no aprimoramento dos 

dispositivos do HumanizaSUS. Investir nos trabalhadores é auxiliá-los a entender os 

processos de trabalho em que estão mergulhados e situá-los como criadores desse modo de 

trabalhar na nova Emergência, investigando quais velhos modos de trabalhar continuam a 

existir e não são mais funcionais. A alteração das práticas de trabalho refletem na forma 

como a atenção é oferecida ao usuário. Desta forma pensar a melhoria da qualidade da 

atenção é ativar a implicação que o trabalhador tem com o seu fazer. 

Para atingirmos os objetivos propostos utilizamos como metodologia as Rodas de 

Conversa, possibilitando a abertura de espaços de encontro, de escuta e de troca entre os 

trabalhadores. Nestes espaços compartilhávamos experiências de trabalho, intervindo nas 
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dificuldades, valorizando o desenvolvimento de competências coletivas (relacionais, 

trabalho em equipe, de serviço) visando o fortalecimento e a instrumentalização do grupo 

para lidarem com as complexidades do cotidiano e do processo de trabalho. 

Utilizamos como eixos de intervenção a Educação Permanente em saúde, das quais faziam 

parte as rodas de conversa, o seminário oferecido do Redescobrindo o SUS, o Comitê  de 

acompanhamento do projeto formado por representantes de ares estratégicas do GHC e a 

assessoria gerencial, visando minimizar a dissociação entre gestão e atenção. Através destes 

eixos foi possibilitado a escuta qualificada, no intuito de expandir tal ação para o 

atendimento com os usuários que procuram o serviço hospitalar.  

 Este trabalho se dispõe a apresentar, com maior ênfase, uma das ações da Educação 

Permanente, no caso, as rodas de conversa. Acreditamos que este método é uma potente 

ferramenta de trabalho para que possamos incidir nas entraves que surgem em grandes 

coletivos de trabalho, como, por exemplo, a Emergência de um dos maiores hospitais 

federais. Embasada no método da Roda (Campos, 2000),  exploramos a constituição de 

sujeitos e a democratização de instituições, a partir de processos de co-gestão de coletivos; 

visando à diminuição da impotência diante de grandes desafios e do controle da cegueira 

institucional.  A Roda de Conversa é um método de ressonância coletiva que consiste na 

criação de espaços de diálogo, em que os trabalhadores podem se expressar e, sobretudo, 

escutar os outros e a si mesmos. O objetivo é estimular a construção da autonomia dos 

sujeitos por meio da problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação. 

Trocas de experiências, conversas, discussão e divulgação dos conhecimentos constroem 

esse método de trabalho desenvolvido junto a grupos da Emergência para capacitar e 

fortalecer nos trabalhadores posturas coletivas e singulares favoráveis ao fortalecimento do 

SUS. O grande desafio é oficializar este espaço como um espaço de autonomia, auto-

análise e auto-gestão, religando as práticas de atenção com as idéias de gestão, dando a eles 

a liberdade de discutir e expor suas idéias e opiniões sobre como percebem seus entraves 

referentes ao labor que exercem. Normalmente são realizadas reuniões onde as pessoas já 

estabelecem uma pauta de discussões e se reúnem para resolverem. Ou se reúnem em 

função de algum problema. Tentamos montar este espaço de discussão, justamente com  

propósito de pararmos e avaliarmos o quê estamos fazendo, de que forma e porquê. Quase 

uma tentativa de retirar o rótulo de “chatice” dos encontros nas equipes.  



Porém, mesmo que os  participantes da Roda possam colocar seus posicionamentos de 

maneira livre, o que facilita a tomada de consciência acerca das questões envolvidas, ainda 

é uma tecnologia que é estranha os ambientes de trabalho em que parar de trabalhar não é 

trabalho. Falamos portanto de uma mudança na cultura organizacional que pressupõe a 

ativação da grupalidade e do convívio entre as pessoas, ações esquecidas nos tempos atuais. 

Mudar um padrão é justamente insistir no que parece novo, e pede dos consultores uma 

postura de implicação e de resistência na tarefa de reunir os grupos.  Quando conseguimos 

fazer com que os trabalhadores sintam, na própria pele, o quanto participar da roda é estar 

trabalhando, legitimizamos  um processo de ensino-aprendizagem e de reconhecimento uns 

dos outros como sujeitos, com saberes, opiniões e valores próprios.  

Fazer parte da roda permite que os trabalhadores  se sintam amparados e acolhidos, porque 

ali estão pessoas com as quais eles podem, de alguma maneira, se identificar, seja porque 

vivem a mesma realidade, ou mesmo porque têm as mesmas dúvidas ou curiosidades. 

Enfim: a roda permite conhecer o outro e se reconhecer. 

 Instituir a Roda como método, produz grupalidade e forma o que chamamos de redes de 

trabalho afetivo, nas quais o afeto, o convívio e a conversa conseguem se tornar práticas 

diárias no trabalho que executam, tornando-os realmente uma equipe. 

Este é um reconhecimento da natureza eminentemente conversacional do  trabalho em 

saúde, nessa perspectiva, as redes de trabalho em saúde passam a ser concebidas como 

grandes redes de conversações. Permitindo que os trabalhadores parem, analise seu fazer, 

desindividualizem as queixas e consigam pensar em estratégias possíveis para intervir em 

suas dificuldades. Esta seria uma modificação no conceito que temos do próprio trabalho 

como uma simples execução de tarefas,  já que entendemos que trabalho está estritamente 

coligado com a produção de saúde, ao ser fonte constante de criação, busca de novas 

metodologias, desafios, desenvolvimento e aplicação de novas técnicas capazes de 

aumentar o conhecimento e produzir sujeitos. 

Abrir espaço para opiniões, troca de experiências  é , para além de criar grupalidade, 

valorizar os saberes e os atores envolvidos, no que se refere à criação de estratégias 

coletivas de mudança no modo como o trabalho se organiza. È assim que o trabalhador 

também pode se sentir um gestor, um gestor do seu trabalho, além de ser um 

protagonista, aprende a gerir seu trabalho uma forma co-responsável. 



Portanto, intervir nesse pensamento cultural de parar para discutir processos de trabalho, 

repensar e fomentar espaços para discussões para pactuação entre os trabalhadores, é 

justamente estar á serviço da expansão da vida, do cuidado com o relacional e da produção 

de saúde.  

 

 EIXO TEMÁTICO: Saúde 

 

 

Este trabalho se dispõe a apresentar, com maior ênfase, uma das ações da Educação 

Permanente, no caso, as rodas de conversa. Acreditamos que este método é uma potente 

ferramenta de trabalho para que possamos incidir nas entraves que surgem em grandes 

coletivos de trabalho, como, por exemplo, a Emergência de um dos maiores hospitais 

federais. 

Escolhemos a Roda de Conversa por ser um método de ressonância coletiva que 

consiste na criação de espaços de diálogo, em que os trabalhadores possam se expressar e, 

sobretudo, escutar os outros e a si mesmos. O objetivo é estimular a construção da 

autonomia dos sujeitos por meio da problematização, da troca de informações e da reflexão 

para a ação. Nesse sentido, é que desejamos produzir conhecimento e desenvolver 

tecnologias relacionais e de compartilhamento das práticas de cuidado e de gestão em saúde 

Acreditamos que incidir sob o trabalho para desindividualizá-lo, é desenvolver uma 

prática política que afeta a produção de vida, demarcando sua especificidade de se 

voltar para os processos e para os sujeitos que produzem saúde. Valorizar os processos 

coletivos, em contraste com o mundo contemporâneo do individualismo e da 

competição geradora de disputas, é o que permite que os sujeitos se reposicionem na 

perspectiva de seu protagonismo e da sua importância na construção de redes de 

cuidados compartilhados. 

Nossa intervenção aconteceu em três momentos que percorreram os meses de junho 

de 2006 à fevereiro de 2007. A seguir destacaremos estes movimentos: 

Primeiro Movimento 

Para que pudéssemos pôr em ação os conceitos acima destacados, aliançamos com as 

chefias o início dos trabalhos em grupo, esclarecendo a metodologia da Roda, como 



proposta por Campos (2000). A escolha de tal ferramenta de intervenção se justifica para 

a viabilização de um espaço  sistemático de escuta e trocas para que os trabalhadores 

pudessem trazer as questões e impasses de seu cotidiano, a partir de dispositivos 

geradores de discussões e reflexões tanto do ambiente quanto do processo de trabalho.  

E assim, iniciamos as Rodas de Conversa dentro da Emergência da HNSC. Os 

trabalhadores foram convidados para este processo, já que nosso estudo norteia-se pelo 

princípio da intervenção-ação, onde todo conhecimento é construído conjuntamente pelos 

analistas e sujeitos do trabalho ao longo da investigação. O que aponta para a importância 

da dimensão desejante a cada passo dado. 

Em um primeiro momento, de contrato grupal, esclarecemos qual seriam os objetivos 

que poderíamos traçar juntos desde do primeiro encontros que nos permitiriam estar juntos: 

 

 Possibilitar a abertura de um espaço de encontro, de escuta e de troca entre os 

trabalhadores da emergência, compartilhando experiências de trabalho e aumentando o 

grau de percepção do todo, na perspectiva da humanização.  

 Intervir nas dificuldades, visando fortalecer e instrumentalizar o grupo para resolvê-

las; buscando com  o trabalhador  o clareamento de suas queixas e a compreensão de 

sua participação nos  problemas e soluções, frente à complexidade do processo de 

trabalho; 

 Valorizar o desenvolvimento de competências coletivas (relacionais, trabalho em 

equipe, de serviço)  

 

Os grupos eram constituídos por trabalhadores das diversas áreas constitutivas da 

Emergência, dispostos de forma heterogênea em termos de formação(médicos, 

enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem, assistentes sociais e administrativos), 

tempo de serviço no GHC e áreas funcionais. Este critério resultou em 6 grupos de 

aproximadamente 15 profissionais (atingindo 50% do grupo funcional da Emergência) 

com duração de 1h e 30min totalizando 27 horas de discussões em grupo.  

O propósito nesta 1a etapa foi produzir uma análise de demanda que validasse o 

desejo dos trabalhadores, a partir de suas narrativas, do que viria a ser trabalhado nas 

etapas subseqüentes do Projeto.  A troca de experiência e as discussões empreendidas 



geraram um impacto no grupo, que pôde sair da posição de queixa para uma posição de 

desassossego frente às próprias necessidades e desejos, visto que ao longo do processo a 

reflexão proposta ia sempre no sentido de provocar as análises da implicação de cada 

agente institucional com os processos descritos.  

Para tanto, as consignas utilizadas para disparar os debates enfocavam tanto a 

inserção singular de cada um em seu trabalho na área da saúde – evocando suas escolhas 

profissionais, suas trajetórias pessoais até a composição da equipe onde hoje se inserem - 

quanto em relação aos resultados produzidos no próprio contexto da Emergência – suas 

realidades de trabalho atual. Partimos, portanto, de seus percursos de trabalhadores da 

saúde para favorecer um exercício de  auto-análise das condições de saúde que hoje 

encontram e promovem ao exercerem suas funções neste equipamento específico do 

sistema de saúde de que são partícipes.  

Como se posicionam os trabalhadores frente à mudança na lógica do atendimento, 

que ao invés de atender às solicitações burocráticas coloca como princípio à atenção à 

vida, o olhar cuidadoso e empático lançado a quem sofre, com o critério de avaliação de 

risco? Como trabalhar tais critérios a partir de diretrizes humanizadoras? Como estão 

lidando com essa passagem nos modelos de atenção? Parece possível, para esses 

trabalhadores, atenderem situações limite que encontram na Emergência e manterem-se 

preocupados com dispositivos humanizadores da atenção e gestão? 

  A análise até aqui construída com trabalhadores indica um posicionamento crítico 

do grupo em relação às mudanças em processo naquele ambiente de trabalho. Mesmo 

reconhecidos em relação à radical qualificação que o novo espaço representa no 

desempenho de suas funções promotoras de saúde, há uma consciência coletiva de que 

apenas a transformação física do ambiente não garante a transformação no modelo de 

saúde vigente nesse equipamento. Como veremos abaixo, as falas colhidas nas rodas de 

conversa apontam possíveis desvirtuamentos que sinalizam os pontos frágeis nos quais é 

preciso incidir. 

 “Sobrevivendo no meio da adversidade.” 

 “Pra trabalhar aqui o cara tem que ser meio super-herói”. 

 “Trabalhar na Emergência é um misto de felicidade e medo do 

desconhecido.” 



 “Trabalhar aqui é o maior tumulto, ninguém entende como a gente consegue 

fazer o que faz no meio de tanto tumulto” 

 

Percebemos que há uma especificidade no processo de trabalho na Emergência 

caracterizado pela palavra tumulto, tão repetida no coletivo e com uso tão emblemático. 

Mas o que isto sinaliza? O que primeiro fica evidente é que o próprio fazer daquele grupo é 

percebido como “tumultuado”. A própria “equipe” se expressa como “sempre em 

movimento”, sem poder parar, sem tempo para pensar-planejar-conversar (fazer-se equipe), 

já que sua função é apagar os tantos “incêndios” que chegam, mesmo que um número 

significativo não seja caso de real emergência clínica. 

Todo o fazer que “escapa” a esta cena cotidiana – aqui tomado como o imprevisto, a 

quebra, o fora do script - provoca um estranhamento nos trabalhadores. Quando o 

“elemento surpresa”, por exemplo, chega incorporado ao caso clínico, eles já sabem como 

proceder, rapidamente definem quais os caminhos e as soluções que devem ser tomados 

para dar conta daquele atendimento específico. Quando, entretanto, surge algo fora desse 

repertório doente-atendente / doença-procedimento; como um familiar angustiado, o 

próprio usuário atrapalhado, descompensado, os trabalhadores se sentem 

agredidos/violentados. Parte deste sofrimento aparece vinculado à insuficiência mesmo da 

rede de suporte do SUS (como é o caso do atendimento em saúde mental), mas também às 

carências de suporte no próprio serviço (como eles referem o sentimento de despreparo 

para lidar com casos psiquiátricos, o desconhecimento de outras alternativas de 

atendimento na rede ou mesmo a falta de espaços de troca e suporte interno entre as 

equipes).  

O elemento surpresa não é mais exclusividade da assistência técnica, aquela que 

supostamente eles controlavam com um saber específico ou uma assessoria médica, ele 

está em outro lugar e pede uma outra postura de todo aquele que integra um sistema de 

saúde que garante acesso universal e deve prestar atendimento integral. Essa 

complexidade requerida por uma perspectiva de atenção que o trabalhador do SUS está 

tendo que aprender “na vida”, pede que novas regras de negociações sejam inventadas 

para lidar com as surpresas que virão. Para que novas combinações nasçam, torna-se 



imprescindível a convivência grupal, capaz de forjar um sentimento de equipe e a 

construção de um espaço de reflexão e avaliação do sentido das práticas de cuidado. 

 Se a troca de experiência e as discussões empreendidas nas rodas de conversa 

geraram um impacto no grupo, que, como assinalamos na introdução, sentiu-se 

desassossegado frente a suas próprias demandas, é momento de incidir sobre esse mal-

estar, já que, como nos coloca Ceccim (2005): “(...) A vivência e/ou reflexão sobre as 

práticas vividas é o que podem produzir contato com o desconforto e, depois, a 

disposição para produzir alternativas de práticas e de conceitos, para enfrentar o desafio 

de produzir transformações.”  

Para que esse desconforto do confronto com as próprias incertezas possa ser 

admitido e, mais do que isto, percebido como produtivo a ponto de estimular os grupos a 

construírem seus caminhos de transformação, é fundamental oferecer-se dispositivos de 

intervenção que auxiliem os sujeitos em seus processos auto-análise, incentive-os a 

protagonizarem seus destinos coletivos tornando-se co-responsáveis pelo processo de 

produção da própria saúde. 

Na passagem para o segundo movimento, entendemos o quanto os grupos usufruía da 

possibilidade da conversa, o quanto no ato de conversar surgia uma rede afetiva que os 

implicava e significava. O atributo, tão comum dentro das organizações, de “chatice” 

frente aos espaços chamados de “reunião”, era dissolvido, esse permitiam vivenciar a 

Roda para dividir experiências, refletir sobre as ações, reivindicar mudanças 

 

SEGUNDO MOVIMENTO 

 

O segundo momento constitui-se da continuidade das Rodas de Conversa em grupos 

heterogêneos em termos de setores e formações, em turnos variados e por adesão, com o 

objetivo de dar continuidade ao exercício de troca de vivências, reconhecimento entre 

setores e espaço de acolhimento às angústias e dúvidas geradas pelo atual funcionamento 

da equipe. 

 A aposta na continuidade do espaço grupal como um espaço de produção de  saúde 

, torna-se funcional na medida em que  emerge um fortalecimento subjetivo  advindo da 

apropriação que o trabalhador possa ter sobre o seu fazer, atribuindo sentidos que falam 



de suas expectativas, sonhos e desejos, ou seja, religa o trabalho à vida. Este movimento 

em direção à saúde torna-se tanto mais possível quanto mais os trabalhadores conseguem 

inventar e ocupar espaços de produção coletiva. 

Mas sabemos que assumir a autoria pelo seu processo de trabalho e sair da posição 

queixosa verificada nas primeiras reuniões não é uma tarefa simples e, portanto, poderia 

ter gerado o esvaziamento das rodas de conversa. Ceccim (2004) nos ajuda a 

compreender esta questão quando aponta: 

“a técnica de opor-se à mudança é a técnica 
da manutenção, de preservação do mesmo, de 
reposição de instituídos, de exclusão do 
movimento. Protagonizar (ter autorias) ou 
sedentarizar (não deixar sair do lugar)! A ação é 
política, não técnica.. tornar a negociação mais 
dura: disciplinarizar, escolher a fronteira, levantar 
mais altas as rugas que estriam o tecido social 
com racionalidades sedentárias e de exclusão da 
alteridade. Entretanto, não há como eliminar 
movimentos que já se desencadearam e já estão 
em processo.” (p.260) 

 

Por acreditarmos que, para além das reais razões objetivas e operacionais apontadas 

como indicadores do esvaziamento, também estávamos lidando com uma radical 

mudança de postura por parte dos trabalhadores, propusemos um re-direcionamento do 

projeto para um outro modo de acontecer. Percebemos que era preciso acompanhar estes 

trabalhadores mais de perto neste momento importante de transição cultural. Para tanto, 

pactuamos com a gestão e com o Comitê que acompanha o projeto, o atendimento de uma 

das principais necessidades apontadas pelos trabalhadores ainda na primeira fase, qual 

seja: a aquisição de conhecimentos básicos acerca do sistema de saúde em que estão 

inseridos. 

 Para tanto criamos um seminário batizado como Multiplica-SUS que pudesse 

contemplar o  SUS e sua histórica;  a criação e funcionalidade do SUS em seus avanços e 

desafios; assim como a Humanização e o Controle Social. Este evento abrangeu três turmas 

e foi muito bem recebido pelos trabalhadores. 

 

 



TERCEIRO MOVIMENTO 

 

Analisamos que na Emergência existe uma necessidade implícita que organiza este 

coletivo e acaba por dar um ritmo diferencial aos processos de trabalho: “a pressa” ou “a 

pressão”. 

Percebe-se que uma situação emergente mobiliza as pessoas e solicita um 

atendimento rápido e resolutivo frente à dor física e à angústia existencial vivenciada. É 

neste cenário que os trabalhadores exercem seus ofícios e embuídos do espírito da 

resolutividade, muitas vezes, acabam colocando todos seus esforços na execução dos 

procedimentos curativos. “Emergência é assim: não dá prá parar e pensar, tem que fazer 

e certo! Aqui não tem 2a chance!” 

È neste instante que a pressa acaba por tamponar o que poderia existir de conversa, 

acolhimento e real escuta da experiência vivida entre trabalhador da saúde-usuário e 

também o familiar. Por isto percebemos, não só a necessidade que as Rodas significavam 

neste coletivo, como o esforço que os trabalhadores faziam para conseguir não mais 

dissociar o fazer do aprender. Estar ali debatendo seus processos de trabalho e pensando 

em alternativas para os entraves que viviam no dia-a-dia, era sentir na própria pele que 

não estavam “perdendo tempo”, “parando o trabalho” e somente “batendo papo furado” 

Cabia a eles ultrapassar esta barreira paralisante que só os deixava na posição de 

vítimas do sistema, da organização, da política e do gestor, estar a cada semana 

compartilhando na Roda de Conversa era ocupar um outro lugar: o do protagonista, que 

se apropria do seu fazer, propõe e pode executar ações transformadoras. 

A partir deste sentimento de pertença e da ativação gerada pelo grupo, os 

trabalhadores começam a pensar o quê poderiam fazer para redirecionar a demanda 

excessiva, que muitas vezes gerava tanto tumulto. Esta era uma demanda produzida pela 

não absorção das Unidades de Saúde e que se manifesta com usuários que chegam em 

vias de acesso diferentes das planejadas, e sem os encaminhamentos precisos, culminando 

na ativação de uma angústia no profissional que não consegue executar o acolhimento 

como gostaria.  

Se a escuta “escorrega”, falha o que entendemos como rede, principalmente na 

potência que ela carrega de conectar as pessoas e criar vias de sensibilização.  Até mesmo 



porque o sujeito que acolhe torna-se responsável pelo processo desencadeado. No 

exercício do acolher, vemos o protagonismo de quem acolhe e de quem é acolhido. É um 

processo de produção de encontros entre sujeitos e coletivos, e é justamente esta 

dimensão que pode ser perdida quando a rede de contato e de conversação não consegue 

ser estabelecida. 

O que poderiam fazer frente às tal questão? Escolheram realizar um mapeamento  

das unidades que deveriam priorizar, utilizando como critério para escolha a incidência de 

usuários que chegam à Emergência, mas que deveriam ter sido acolhidos pelas Unidades 

Básicas referidas, dentro do território de abrangência do GHC. A idéia seria visitar esta 

rede e , depois de potencializados pela experiência do conversar das rodas, desejavam 

levar esta nova competência para o contato que teriam com os colegas da rede. 

Sabemos que a implementação de uma rede quente, como apontado por  Passos e 

Benevides (2006) é um dos desafios na implementação de processos de cuidado em saúde, 

pois historicamente aprendemos a trabalhar de forma fragmentada, cada um na sua 

especialidade, com suas especificidades técnicas. Assim também os serviços de saúde 

foram desenhados na perspectiva de atender à população desta mesma forma. Trata-se 

agora, de reverter um processo consolidado ao longo de muitos anos na perspectiva de 

implementar um cuidado integralizado do usuário, com práticas mais mestiças, como 

aponta Ferla (2002). 

Para tangenciar tal desafio, no período de janeiro está programado a visitação e a 

distribuição do material institucional, em formato de cartilha, junto às Unidades Básicas, 

na perspectiva de trabalhar na e com a rede de serviços, principalmente no sentido, de 

explicitar o papel e as funções da Emergência e conhecer o que cada Unidade presta de 

serviço. O grupo será composto pelos trabalhadores que fizeram parte das rodas de 

conversa. Foram acionados trabalhadores que assumiram a postura de referência, 

convidando outros colegas a fazerem parte dos grupos de visita da humanização, no 

intuito de atingir um maior número de profissionais nesta articulação com a rede. 

A possibilidade de o trabalhador sair da sua rotina do seu lugar institucional, 

proporcionou o encontro das diversidades, provocou novas articulações, reflexões, 

instigou a critica e principalmente o desejo de implementar propostas coletivas para a 

organização do trabalho em rede. 



 Sair do complexo Hospitalar e ir à campo, produziu diferentes visões sobre o 

problema que haviam levantado anteriormente, o que ajuda a ampliar a percepção sobre 

os colegas; o Sistema de Saúde; seu fazer e as instituições implicadas/ envolvidas. Trata-

se do exercício do protagonismo, um esforço de co-gestão na direção das mudanças que 

se quer , a partir de dois princípios fundamentais da política pública de saúde, a saber: 

  

 A transversalidade enquanto aumento do grau de abertura comunicacional 

intra e inter-grupos, isto é, a ampliação da grupalidade ou das formas de 

conexão intra e inter-grupos promovendo mudanças nas práticas de saúde, 

para além de programas de governo ou mesmo uma política de Estado 

isolada das demais ; 

 A inseparabilidade entre atenção e gestão dos processos de produção de 

saúde; entendendo que a gestão dos processos de trabalho em saúde não é 

tarefa administrativa separada das práticas de cuidado.  

 

Deste modo é que a consultoria implementou a ativação do conversar para que 

pudéssemos sensibilizar os trabalhadores envolvidos, para que também levassem a potência do 

encontro e da conversa para além dos nosso grupos. Afinal de contas, ninguém oferta o que 

não experimenta, ninguém divulga o que não conhece, não se pode demandar do 

trabalhador/cuidador uma forma de cuidado acolhedor, humano, solidário, se sua experiência 

de vida e trabalho não lhe permite experimentar nada disso.  

Este é um reconhecimento da natureza eminentemente conversacional do  trabalho em 

saúde, nessa perspectiva, as redes de trabalho em saúde passam a ser concebidas como grandes 

redes de conversações. Permitindo que os trabalhadores parem, analise seu fazer, 

desindividualizem as queixas e consigam pensar em estratégias possíveis para intervir em suas 

dificuldades. Esta seria uma modificação no conceito que temos do próprio trabalho como 

uma simples execução de tarefas,  já que entendemos que trabalho está estritamente coligado 

com a produção de saúde, ao ser fonte constante de criação, busca de novas metodologias, 

desafios, desenvolvimento e aplicação de novas técnicas capazes de aumentar o conhecimento 

e produzir sujeitos. 

 



Podemos pensar o processo vivido como a constituição de uma fina tessitura, 

costuras e fios que se entrelaçaram para formar algo novo, um processo coletivo, no qual 

cada sujeito pôde produzir as suas marcas nesta confecção tramada. Tempo de apreender, 

refletir, propor e executar as amarragens necessárias para que possamos seguir criando 

uma Emergência mais Humanizada, um SUS efetivamente Humanizado Percebemos, 

portanto, a necessidade de que, não apenas se constitua e fortaleça a Rede de atenção na 

região, como também se percebe a demanda de que esta rede de trabalho se torne uma 

rede afetiva, com ativação do contato humano, através de diferentes possibilidades de 

encontros (reuniões, conhecimento da rede externa e interna, compartilhamento de 

informações, rodas de conversa). 

Em que pesem as dificuldades de reunir os trabalhadores deste tipo de serviço, não só 

pela rotina específica da Emergência, mas pela assimilação de uma outra cultura, que visa 

a abertura ao outro em toda dimensão humana e singular, o encerramento de um ano de 

trabalho permite avaliar que é possível contribuir para a multiplicação e ativação de 

redes, investindo na saúde dos trabalhadores, no que diz respeito às relações que tecem ao 

trabalhar. 
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