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A EP surge como potente dispositivo de aproximação dos processos de 

aprendizagem às situações de trabalho, sendo considerada uma importante 

ferramenta de gestão para transformação das práticas em saúde no sentido de 

aproximar do cotidiano dos trabalhadores às necessidades de saúde da população 

(BRASIL, 2009). Rompendo com o modelo educativo tradicional, a EP coloca o 

trabalhador em um lugar central, propondo articulação de saberes (CECCIM, 2005a; 

CORIOLANO et al., 2012; MERHY, 2005) proporcionando momentos de encontro das 

equipes de saúde para avaliação e reflexão sobre sua própria prática (CECCIM, 

2005b). 

Por essa razão, a EP se mostra como um potente dispositivo de gestão já que 

rompe também com modelos prescritivos e de controle de se fazer gestão e de alguma 

forma considera as relações, a micropolítica dos serviços e a especificidade do 

trabalho em saúde. 

Quando falamos de produção de bens industriais, a autonomia do trabalhador 

não é vista com bons olhos, já que o resultado final do produto pode ser alterado caso 

isso aconteça, por isso diversas teorias foram criadas na tentativa de controlar 

essa liberdade do trabalhador (MERHY, 2013). 

Já o exercício do trabalho na saúde não é tão estruturado assim, sofrendo 

diversos atravessamentos (saberes, práticas, desejos e necessidades) cujo produto 

final é incerto e pouco controlável, sendo na relação/encontro profissional-usuário que 

esse trabalho se produz, ou seja, o trabalho em saúde é um trabalho vivo. (CECILIO, 

2009; FEUERWERKER, 2005; FORTUNA et al., 2002; FRANCO, 2013a; MERHY, 

2013). 

Além disso, cabe lembrar que nesse espaço relacional profissional-usuário é 

onde o trabalhador abre mão de diversas tecnologias, que vão dos equipamentos 

(tecnologias duras) às disciplinas (tecnologias leve-duras), mas é através das 

tecnologias leves (escuta, vinculo), ou seja, na singularidade de cada encontro que 

esse processo de cuidado se concretiza (MERHY, 2000). 

É nesse espaço, de grande potência, que ao profissional é permitido um grau 

elevado de protagonismo, autonomia e criatividade sobre suas práticas, podendo 

direcionar suas ações para aquilo que possa lhe parecer mais adequado e ou 
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conveniente (FEUERWERKER, 2005; FORTUNA et al., 2002; FRANCO, 2013a; 

MERHY, 2013).  Mas também é aqui que estratégias gerenciais clássicas buscam 

intervir, tentando moldá-lo, mas que vem se mostrando insuficiente (CAMPOS, 2010; 

CECILIO, 2009; MERHY, 1999). 

Porém, o trabalhador não é uma “página em branco” onde o gestor coloca ali 

todo seu projeto, sendo acatado sem questionar, este profissional é munido de ideias, 

valores e concepções, que também serão colocadas em disputas (CECILIO, 2007; 

FEUERWERKER, 2014). 

Nesse sentido, o trabalho em saúde é submetido a determinados arranjos que 

de alguma maneira definem suas práticas, porém ele não é inteiramente capturado e 

tem-se a micropolítica como potência e possibilidade de intervenção (CAPOZZOLO, 

2003; CECILIO, 2009; FEUERWERKER, 2005; MERHY, 2013), para isso precisamos 

lançar mão de estratégias de gestão que consigam dialogar como trabalhador. 

Por esses motivos, há uma crescente necessidade de pensar novas 

tecnologias de gestão em saúde. Diversos autores vêm discutindo outras formas de 

se fazer gestão no setor saúde. O que todos têm em comum é a necessidade de criar 

espaços compartilhados de gestão e estratégias que explorem os espaços de 

micropolítica dos serviços de saúde (CAMPOS, 2010; CAPOZZOLO, 2003; CECILIO, 

2009; FEUERWERKER, 2005; FRANCO, 2013b; MERHY, 2013). 

Para Campos (2010), a nova racionalidade gerencial em saúde deveria investir 

em formas compartilhadas de poder e espaços coletivos de discussão para busca de 

consensos, apostando assim na autonomia do trabalhador com vistas a novas formas 

de cuidado no trabalho em saúde. 

Esse novo pensamento gerencial acredita que a micropolítica, pelo seu poder 

inventivo (FRANCO, 2013a), seria o objetivo de intervenções para modificar as 

práticas em saúde (MERHY, 1999) e aumentar a governabilidade do gestor 

(FEUERWERKER, 2005). Sendo que para haver movimentos de mudanças o 

incomodo e reconhecimento que as práticas vigentes em saúde não são suficientes, 

são necessários e que só a prática e a vivência quando colocadas em análise podem 

provocar (MERHY; FEUERWERKER, 2009). 
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Considerando esse novo pensamento de gestão em saúde, o gerencialmente 

local torna-se importante no agenciamento desse novo modo de operar e um 

dispositivo fundamental para construção de novas práticas e consolidação do SUS. 

Nas últimas décadas, o trabalho do gestor local de unidades de saúde vem 

passando por diversas mudanças, exigindo novos conhecimentos e habilidades, 

principalmente a partir do momento em que a resolução dos problemas de saúde é 

descentralizada para esses serviços (ALVES; PENNA; BRITO, 2004; PENNA et al., 

2004). 

Segundo a mais nova revisão da Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 

2017), o gerente de Atenção Básica seria “um profissional qualificado com o papel de 

garantir o planejamento em saúde, de acordo com as necessidades do território e 

comunidade; a organização do processo de trabalho, coordenação e integração das 

ações”. 

O trabalho gerencial é bastante dinâmico e complexo, exigindo deste 

profissional várias ferramentas para lidar com a variedade de situações que são 

apresentadas no cotidiano dos serviços de saúde (ALMEIDA et al., 1994). 

O gestor local seria então o elo entre questões de governo, de condução do 

serviço e dos interesses e desejos dos vários grupos de trabalhadores (SÁ; 

AZEVEDO, 2013), sendo um desafio diário do campo da saúde lidar com os diferentes 

valores, concepções, perspectivas e implicações que estão envolvidos no cotidiano 

do trabalho em saúde (MERHY; FEUERWERKER, 2009). Mas é nessas tensões-

potências (MERHY, 1999) que estão as possibilidades de intervenção dos gestores 

implicados com processos de mudanças. 

Diante dessas considerações, parece conveniente dizer que espaços de 

Educação Permanente para que os gerentes possam colocar sua prática em análise 

são extremamente importantes e necessário. 

  



6 

 

Objetivos 

O objetivo deste produto é fazer uma oferta de cenas/narrativas de situações 

do cotidiano de um gestor local de Unidade Básica de Saúde (UBS) para serem 

utilizadas em espaços de Educação Permanente de gerentes. 

Método 

Para este produto foram selecionadas algumas cenas/narrativas que 

integraram a pesquisa. Essas cenas apresentam situações vivenciadas por gestores 

de UBS quando buscaram produzir mudanças no cuidado ofertado. A partir dessas 

cenas/narrativas, pretende-se  contribuir para disparar discussões sobre o tema, desta 

forma produzindo reflexões sobre o processo de trabalho de gestores locais de 

Unidades Básicas de Saúde. 

Cenas 

“Muitas coisas são ditas, mas pouco se resolve”: a importância de espaços de 

conversa 

A reunião com os ACS, que costumava ser semanal, estava marcada para às 

13:30, mas desci para a sala de reuniões atrasado devido algumas demandas de 

última hora. 

Cheguei e todos já estavam me esperando. A sala parecia estar mais cheia que 

nos outros encontros. Uma delas brincava em ser a “chefe” (ela se intitulava assim) e 

dizia que estava dispensando todos aquele dia. Brinquei: “não esqueça de mim!” 

Todos estavam sentados em roda, apenas duas insistiam em ficar sentadas do 

lado de fora no corredor. A sala é pequena, mas caberiam todos ali. Com muito custo 

trouxemos ambas para a roda. 

Iniciei contextualizando aquele espaço e que ele só existia por solicitação deles 

mesmos, mas que há alguns encontros aquele espaço havia perdido o sentido, ao 

menos para mim, já que agora ele servia como um encontro para eu delegar tarefas. 

Apontei que mesmo com essa mudança de rumo ninguém nunca questionou ou 

reclamou. Continuei dizendo que queria fazer uma avaliação daquele espaço e 

terminei dizendo: “agora quero ouvir vocês falarem. ” 
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A princípio, os primeiros a falarem, faziam uma avaliação do processo de 

trabalho da unidade e do ACS desde a minha chegada. Não sei se não entenderam a 

minha proposta ou não queriam falar o que realmente pensavam daquele espaço. De 

qualquer maneira, como a proposta era fazê-los falar, não interrompi. 

Apontaram que não tinham permissão para entrar em alguns lugares como na 

recepção, relembrando de uma pequena porta que ali existia como a barreira que 

construíram para impedir a passagem deles, e na copa. 

Trouxeram a questão da comunicação como um nó crítico, referindo que há 

muitos desencontros nas orientações, mesmo aquelas feitas por mim os profissionais 

não costumam seguir, fazendo “cada um do seu jeito”. A fragmentação do trabalho 

também foi colocada em pauta. Segundo um ACS, cada equipe faz da sua maneira, 

não conversam, não trabalham como uma única equipe. Uma parcela presente ali 

concordou com essa fala chegando a dizer: “Faço das minhas palavras as da fulana”. 

 

Vamos conversar… 

Após ler esse trecho: 

O que você acha sobre essa queixa dos ACS de não terem acesso a todos os lugares da 

unidade? O que pode indicar isto?  

Cada um fazer do seu jeito é algo comum em um serviço de saúde? Por que isto acontece? 

Você já vivenciou algo deste tipo na condução de uma unidade? 

 

Outros problemas foram apontados como a demora e a qualidade do 

atendimento na recepção. Essa questão posso dizer que foi unanimidade. Referem 

que os profissionais dali precisavam se colocar no lugar do outro. 

Surgiram situações das quais não concordavam como foram conduzidas. Me 

chamou atenção duas delas: uma gestante dependente química e um rapaz que 

gostaria de fazer o teste rápido para sífilis. Na primeira situação a ACS me questionou 

se quando essa gestante procurar a unidade ela não deveria ter prioridade, já que tem 

dificuldades em fazer o pré-natal adequadamente. Já referente ao rapaz, queriam 
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saber se nesse caso precisa ter prontuário para realizar o teste (pelo relato o paciente 

era cadastrado de outra UBS). 

 

Vamos conversar… 

Se você estivesse conduzindo essa reunião, como responderia a esses questionamentos 

dos ACS? 

 

Esse assunto abriu a porta para outros trazerem questões referente ao 

comprometimento com o trabalho (“Nem todos têm boa vontade em ajudar”; “Empurra 

muita coisa para o gerente”) e a dificuldade com o trabalho em equipe (“Precisa cobrar 

mais os enfermeiros”; “O enfermeiro diz que precisa falar com o gerente”; “Não dá 

vontade de trazer caso”; “Com a equipe não tem abertura – não posso, não dá para 

fazer – falar com o gerente tem mais resultado”; “Clima ruim para falar”). 

Em alguns momentos começaram a apontar alguns nomes, percebi que seriam 

as pessoas com os quais teriam mais dificuldades. Nesse momento, interrompi 

dizendo que aquele não era um momento de caça às bruxas, que os nomes não eram 

importantes, precisávamos apenas falar das coisas que nos incomodavam. 

Tentei retomar questionando que outros espaços tínhamos para conversar. Um 

ACS foi enfático: “A reunião geral”. Já outra de imediato respondeu “nem todos estão 

prontos para ouvir”. 

Questionei o por que apesar deles reconhecerem que temos espaços de 

conversas eles eram uns dos que se calavam, inclusive na reunião que eles 

reivindicaram. 

Com esta questão vários se posicionaram no sentido de que não teriam voz, 

pouco peso nas decisões, e por isso não se posicionavam já que nunca teriam razão 

ou estariam certos. Consideram que falar não mudaria nada (“Eu luto, corro, não vejo 

que muda, perde a vontade de fazer a diferença”; “Muitas coisas são ditas, mas pouco 

se resolve”). 

Vamos conversar… 



9 

 

É comum ter profissionais que se queixam de não ter voz? Por que essas situações podem 

acontecer? Como você gerente lidaria com tal situação? Como ouvir todos? 

 

Em um determinado momento um ACS diz “temos que ter cuidado para o que 

for apontado não voltar para o ACS”. Por não entender o sentido que ele utilizou para 

“voltar”, indaguei se “voltar para o ACS” seria na forma de tarefas ou de punição. A 

resposta foi rápida: “Punição!” Refere que todos os momentos que se posicionam 

recebem em troca cara feia e reações de indiferença. Apesar de entenderem como 

punição, os exemplos que os ACS utilizaram, na minha percepção, foram muito mais 

de uma reação de descontentamento do que de uma penalidade propriamente dita. 

Seguimos conversamos um pouco sobre o trabalho do ACS. Aqui novamente 

uma unanimidade! Consideram que o trabalho do ACS ficou muito burocratizado, com 

muitos papeis, enquanto que quando tinham apenas um caderno tinham mais 

controle. 

Ai, já quase no final, virei o centro das atenções e comecei a ser sabatinado. A 

primeira questão foi referente a minhas anotações: “O que você faz com isso?” 

Nessa hora abri meu caderno e mostrei a todos o que estava anotado dizendo 

para que ficassem tranquilo que não havia nada do tipo ACS X falou isso e ACS Y 

falou aquilo, mas que ali estavam os pontos principais das discussões e que poderiam 

a me ajudar a fazer uma análise do processo de trabalho da UBS. Continuaram 

perguntando se conversando com as pessoas eu conseguia ter um “panorama” de 

tudo. Disse que de tudo seria impossível, mas que as conversas me ajudavam 

bastante, sem contar com minhas impressões quando estou circulando pela UBS. As 

perguntas continuaram: “você achava que era mais fácil ser gerente?”; “você se 

arrepende de ser gerente”; “você gosta de trabalhar com a população daqui?”. 

Aproveitando que estava no centro das atenções, perguntei se essa 

proximidade que tínhamos ajudava. A resposta foi positiva e que teriam preferência 

em me acionar em relação aos enfermeiros, mas alguns apontam que muito do que 

chega a mim não seria necessário. 

Porém, houve quem dissesse que em alguns momentos eu os desautorizo. 

Quase que automático respondi: “Eu faço isso? ” E em coro eles responderam que 
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sim. Pedi um exemplo. Citaram que algumas vezes os usuários as procuram 

solicitando algo, como por exemplo troca de receita, elas orientam de uma forma. Em 

seguida, esse usuário me procura e eu resolvo de outra forma. Parece haver uma fala 

entre os usuários de que se me procurarem terão sua demanda resolvida. Fiquei 

calado. Não tentei me justificar. 

Logo após conversarmos sobre esses momentos que eu as desautorizo, 

entramos em outros assuntos sem grande importância. E aí, uma ACS começou a 

falar que nosso conselheiro gestor estava pensando em fazer uma reunião na sua 

micro área, mas que ela não concordava, pois já temos a reunião do conselho e que 

em toda visita faz o convite e ninguém aparece. Fazer uma reunião exclusiva os 

deixariam mal-acostumados, segunda ela. Sugeri então fazermos a reunião do 

conselho gestor lá no próximo mês. Nem terminei direito a falar e a ACS que estava 

ao meu lado falou: “Está vendo, acabamos de falar que você faz ao contrário do que 

falamos e você já está querendo fazer diferente do que ela falou”. 

Depois desse corte, dei a mão para ela, reconhecendo que preciso me policiar 

mais nesse sentido. Perguntei se alguém tinha mais alguma coisa para dizer e finalizei 

falando que esperava que nossos próximos encontros fossem como este. 

Para pensar e refletir…. 

O que te chamou atenção nessa cena? 

Analise a forma que o gerente conduziu o encontro. Você faria diferente? 

No seu serviço você promove espaços de conversa? Como são?   

 

“Nada a declarar”: os silenciamentos em espaços de conversa 

Todo esse processo se remete ao momento que cheguei, quando após 

conversas com os trabalhadores e observando os setores, observei que a recepção 

era um espaço carregado de demandas e com várias reclamações. 

Assim, na primeira reunião geral que conduzi propus a discussão sobre o fluxo 

da unidade a partir de um fluxograma analisador. Dessa discussão tiramos 3 grandes 
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propostas: a criação da orientação de fluxo, a organização do acolhimento geral e 

rever o processo de agendamento. 

Os dois primeiros foram implantados quase que de imediato, ficando a terceira 

proposta para pensarmos melhor como fazer. Depois de 10 meses, algumas 

discussões e visitas a outros serviços, iniciamos o processo de acolhimento por 

equipe. 

O acolhimento já rolando há praticamente um ano e meio, viu-se a necessidade 

de um momento de avaliação. Então, na reunião geral de fevereiro coloquei como 

pauta o acolhimento da unidade. 

Considerando que o tempo dessa reunião é curta (cerca de 2 horas), pensei 

numa estratégia que todos pudessem se posicionar e colocar sua opinião. Então na 

semana anterior à reunião geral, entrei em cada uma das reuniões de equipe e deixei 

para eles uma tarefa: discutir os pontos positivos, os desafios (aquilo que precisa 

mudar) e propostas de mudanças. Para tal, deixei 3 folhas onde eles deveriam 

registrar os pontos principais discutidos e depois escolher um porta voz. 

Esperava que com esta estratégia as pessoas se colocassem, fizessem suas 

críticas, pois eu não estava presente nessa primeira conversa. Porém não foi bem 

assim que aconteceu com uma das equipes. 

No dia da reunião, pedi que começassem pelas apresentações. O primeiro a 

pedir a palavra foi o enfermeiro da equipe 1. Fez um relato de como foi a conversa e 

dos principais pontos que discutidos. Uma coisa que me chamou a atenção foi a 

colocação de que o acolhimento havia ajudado a reduzir os atendimentos médicos. 

A equipe que veio em seguida foi a 2. A discussão já não foi tão profunda mas 

trouxeram questões importantes, como o tempo de espera para ser chamado pela 

equipe, a quantidade de pessoas atendidas, mas sem discorrer muito sobre essas 

questões. Acho que é reflexo da equipe, tanto a médica como a enfermeira aparentam 

estar bastante desmotivadas e cansadas, apesar de terem sido elas a iniciarem o 

processo de acolhimento. Talvez se elas não tivessem abraçado esse processo, não 

estaríamos discutindo acolhimento nessa reunião. 
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E a terceira e última era a que tinha maior expectativa. É a equipe que encontro 

mais resistência. Nos dias de acolhimento dessa equipe é a que encontramos maiores 

dificuldades e confusão. São profissionais que ainda não compreendem esse 

dispositivo e entendem aquilo como “invenção do gerente”, mas que reproduzem o 

que os outros fazem sem muito questionar (ao menos nos espaços abertos para isso). 

“Agora é a vez da equipe 3!” – disse eu – “Quem foi escolhido para ser o porta 

voz?” 

Silêncio. Procurava os membros da equipe com o olhar. Nada. Até que chamei 

a enfermeira pelo nome e de resposta que obtive foi: “Nada a declarar”. Tentei de novo 

e novamente o nada a declarar veio como resposta. A princípio não tive muita reação. 

Apenas disse “que pena”. E outro enfermeiro retomou alguma questão que ele havia 

apontado anteriormente. 

Não consegui nem acompanhar o que o enfermeiro falava. Estava pensando 

um monte de coisas. Coisas que gostaria de falar para a equipe, para o enfermeiro do 

“nada a declarar”. Minha vontade era gritar! Mas consegui me segurar. Só que 

interrompi o enfermeiro que falava e comecei a dizer que era uma pena um grupo de 

pessoas se negarem a falar, que ali não iríamos dar respostas ou resolver tudo, mas 

baseado naquilo que cada um trouxe poderíamos chegar ao menos a questões para 

serem pensadas. 

Assim que terminei, a médica dessa equipe (e que não estava no dia que eles 

tiveram para discutir) levanta a mão e pede a palavra. Trouxe várias críticas 

construtivas, bastante pertinente. Em seguida os ACS da mesma equipe, se 

posicionando a favor da orientação de fluxo. 

Ao mesmo tempo que estava “puto da vida” com a forma que a enfermeira 

conduziu aquela discussão, fiquei mais aliviado ao ver que aquela não era a opinião 

da equipe e sim da enfermeira. Mas continuo com a mesma inquietação de antes por 

que não falam? Estou fazendo alguma coisa de errado? 

Para pensar e refletir... 

É comum você enfrentar silenciamentos da equipe? Nesses casos o que você faz? 

Na sua opinião o que estaria por trás desses silenciamentos? 
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No final da cena o autor traz algumas questões. O que você diria para ele? 

 

 

“Vai falar com o gerente, foi ele que inventou essa história”: os desafios de 

promover mudanças  

Quando cheguei na UBS me dediquei a ficar períodos em todas os setores do 

serviço, da recepção à farmácia, assim pude identificar alguns nós críticos: recepção 

sobrecarregada, demanda espontânea não era devidamente acolhida e a agenda para 

consultas muito distante. 

Com estas três grandes questões fui para minha primeira reunião geral com a 

equipe. Dividimos a equipe em três grupos menores, eu fiquei em um e outras duas 

apoiadoras se dividiram para os outros dois grupos. Tínhamos a tarefa de construir 

com a equipe um fluxograma analisador, propondo ações para os nós críticos 

identificados. 

Quando voltamos ao grande grupo, cada um deles foi apresentando o fluxo 

construído e as propostas. Os fluxos ficaram muitos parecidos: o acolhimento, a 

sobrecarga da recepção e a agenda, foram assuntos quase que unânimes nos três 

grupos. Por consenso, os encaminhamentos foram a viabilidade de um espaço físico 

para o acolhimento da demanda e estabelecemos critérios para o atendimento da 

demanda espontânea, a criação do orientador de fluxo sendo o ACS o responsável 

por essa tarefa e por fim pensar numa estratégia para garantir ao menos a equidade 

em nosso agendamento, porém este ponto não conseguimos avançar. 

A agenda continuava sendo um problema já que o agendamento continuava 

com a recepção sem qualquer critério. Além disso, apesar do espaço protegido 

garantido para o acolhimento e os critérios estabelecidos, como encaminhado na 

reunião geral, ainda persistiam as orientações para procurar o primeiro horário, que 

era necessário alguém faltar, enfim persistiam todas aquelas orientações, como se 

nada havia sido discutido.  

A agenda era pauta praticamente em todas as reuniões, mas sem avançar 

muito, principalmente quando eu repassava para eles a responsabilidade sobre a 

agenda. Mas no final daquele ano, essa discussão volta à tona com força, pois 
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basicamente todos os médicos não tinham mais vagas para consultas para aquele 

ano, e me procuravam para solicitando a abertura da agenda do ano seguinte. Todos 

os pedidos eram recusados, alegava que não podia abrir a agenda faltando 4 meses 

para o fim de ano. Precisávamos enfrentar isso, porque nós que havíamos criado 

aquele problema já nossa oferta basicamente era de consulta médica. 

Marquei uma reunião apenas com médicos e enfermeiros. Apresentei a eles as 

agendas como estavam organizadas, porcentagem de faltas e algumas saídas que 

outros serviços no município estavam utilizando. As equipes viam de maneira 

diferentes esse cenário. Uma equipe (que a partir desse momento começa a 

demonstrar bastante resistência) não identificava aquela situação como preocupante, 

apontava que era natural ter uma agenda longe considerando que o médico havia 

acabado de voltar de férias. Uma outra reconhecia o problema mas considerava aquilo 

como sendo um problema pela carga horária reduzida do médico. E uma terceira que 

sim reconhecia o problema e ainda apontava que os pacientes que estavam 

agendados nem todos apresentavam questões graves, em sua maioria procurava 

para exames de rotina, enquanto aqueles que estavam adoecidos estavam entrando 

via acolhimento já que não conseguiam agendar sua consulta. 

Saímos desse encontro com a proposta de visitar os serviços que estavam 

testando modelos de agendamento assistidos. Todos apontaram pontos positivos e 

negativos dessa forma de acolher os usuários, pedi que pensassem como poderíamos 

adaptar para a realidade do nosso serviço.  

Já estávamos em outubro quando não podia mais esperar a decisão da equipe, 

a pressão por agendamento crescia como também a demanda espontânea. E quando 

iria cobrar uma resposta essa equipe que visitou as unidades me procurou dizendo 

que iria começar o acolhimento da equipe para agendamento assistido. 

As outros foram mais no embalo dessa primeira equipe, apesar de a todo 

momento dizer que aquele modelo não precisaria ser seguido, apenas que algo 

deveria ser feito. 

Cada equipe tinha um jeito de conduzir e organizar o acolhimento. A primeira 

equipe tinha maior facilidade de manejar, logo solicitaram acesso para a agenda 

eletrônica para proceder com as marcações. Uma segunda equipe preferiu separar o 
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enfermeiro e o médico devido ao perfil “paizão” do médico, assim o enfermeiro fazia a 

escuta encaminhando para o médico aqueles que precisam de atendimento no 

mesmo dia. E a terceira, que sempre demonstrou resistência, tinha muita dificuldade 

em conduzir e organizar seu acolhimento, precisando alguns dias ajuda devido à 

demora e o grande número de pacientes. 

A sala de espera no dia deles ficava lotada, com muitas reclamações. Bem 

diferente das demais. E com essa equipe que tive problemas também. Apesar de ter 

feito várias conversas (com essa equipe em especial cheguei a ter uma conversa em 

particular), teve mais de uma vez que dentro do consultório orientaram o usuário a me 

procurar pois “o gerente que havia inventado aquela história”. 

Para pensar e refletir… 

Para enfrentar esses nós críticos você faria algo diferente? 

Você encontra resistência dos trabalhadores quando propõe mudanças nos processos de 

trabalho? 

Como você avalia as diferentes formas de se conduzir um processo de trabalho na 

unidade? Por que isso acontece? Isso é comum? Como lidar com esses diferentes modos 

de se produzir saúde? 

Você já se deparou com situações que foram feitos combinados em reuniões a partir de 

consensos, mas que na prática não aconteceram? Como você lidou com essa situação? 
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