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OBJETIVOS:

• Compor as palavras-chave baseadas nos desafios e dificuldades no processo de

trabalho dos Gestores em Unidade de Atenção Básica.

• Inserir as palavras chaves nos quatros eixos correlacionando as expressões

lógicas identificadas no prisma quadrangular.

• Discutir, analisar, priorizar, delegar e manejar as situações expostas e

apresentadas pelos Gestores em Unidade de Atenção Básica.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Trata-se de uma proposta de intervenção dialógica em Educação Permanente

em Saúde, no que tange à aplicação de estratégias relacionadas à Gestão em Saúde. Por meio

de metodologias ativas, possibilitar a participação dos Gestores de forma integral no processo

educativo para a transformação das práticas educacionais e de saúde.

As metodologias ativas de aprendizagem metodologia tem a intenção
de motivar o estudante para que, diante do problema que é colocado
(objeto de estudo), ele possa se apropriar e ressignificar suas
descobertas, contribuindo para a solução de impasses e promovendo o
desenvolvimento da sua autonomia. Por ter como princípios
subjacentes a aprendizagem ativa (SEBOLD et al., 2010).

Através da aplicabilidade e utilização como instrumento (material caixa

quadrangular), promover a interação participativa e dialógica com os Gestores, por meio da

problematização. Introduzir aos participantes compreender e entender como analisador de

seus próprios discursos e protagonista de sua autoanálise.

O processo de interferência nos discursos será analisado conectando-se às

correlações relacionadas às dificuldades e desafios, conforme expressões lógicas: é urgente,

mas é importante; não é urgente, mas é importante; é urgente, mas não é importante; não é

urgente, mas não é importante. Serão distribuídos para cada participante os recortes de folhas

(papel) para escrever posteriormente as palavras chaves representativas (desafios e

dificuldades).

A seguir, os gestores deverão colar o papel nos quatro lados das esferas do

prisma quadrangular, conforme sua autoanálise. As implicações possibilitarão a reflexão para

a tomada de decisão, naquilo que possa priorizar programar, delegar e manejar as situações

que foram permeadas como desafios e dificuldades no processo de trabalho na Gestão em



Saúde na Unidade Básica de Saúde.

Figura 01: Prisma Quadrangular: Dificuldades e Desafios dos Gestores em Unidade de

Atenção Básica de Saúde

Figura 02: Expressões lógicas



Local de instalação e aplicação: Auditório ou Sala de Reunião.

Tempo: 1 hora e 30 minutos.

Nº de participantes: até 10.
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