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INTRODUÇÃO 

Ao passar dos anos tem se percebido modificações na organização e no modelo de gestão 

adotados pelas redes de serviço de saúde. A gestão, além de utilizar ferramentas e 

metodologias administrativas, de considerar as questões subjetivas, bem como as relações 

e os interesses do conjunto de indivíduos e grupos envolvidos nos serviços de saúde, é 

necessário e fundamental apoiar e validar as ações de educação em saúde.  

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Humanização (PNH) propõe um modelo de 

gestão estratégica pautado na capacidade dos trabalhadores, usuários e gestores 

instituírem compromissos e atuarem no micro e macropolítica existentes no serviço de 

saúde. (BRASIL,2008). 

A gestão ao apoiar as estratégias e métodos de promoção e educação em saúde, 

potencializa a atenção humanizada, integral, resolutiva tanto para seus colaboradores, 

quanto para os participantes. Desta maneira, entendendo a relevância da interface da 

gestão participativa e colaborativa com a educação, promoção em saúde e prevenção de 

doenças, a gerência de uma clínica de saúde em Santa Catarina, se manteve presente e 

incentivando nessas ações.  

OBJETIVO 

Relatar a importância da interface do apoio gerencial nas ações de educação e promoção 

em saúde em uma clínica de saúde do estado de Santa Catarina.  

MÉTODO 

Os critérios para apoiar as ações voltadas para promoção e educação em saúde para os 

colaboradores e participantes da Clínica foram a análise das propostas das ações e 



reuniões sobre processos de trabalho, tanto da gerência com os analistas de gestão, quanto 

com a equipe de saúde. 

Foram realizadas cerca de 5 ações de promoção e educação em saúde virtuais para os 

participantes e colaboradores, 9 ações de promoção e educação em saúde presenciais para 

os colaboradores e 3 reuniões de análise de processo de trabalho com as gerentes e 

analistas de gestão em saúde. Para as ações de saúde virtuais foi utilizado a ferramenta 

MICROSOFT TEAMS e as presenciais em uma sala ampla disponível na própria Clínica.  

Vale salientar que o Microsoft Teams é um aplicativo de comunicação empresarial que 

integra membros e informações de determinada instituição. A ferramenta reúne 

conversas, arquivos, reuniões e apps da equipe em um único espaço colaborativo. 

Nessas atividades de promoção educação em saúde além das palestras, foram 

disponibilizados materiais didáticos e de leitura para complemento, a fim de informar e 

qualificar os participantes e os colaboradores, fortalecendo e ampliando os 

conhecimentos em saúde. 

Além disso, em cada atividade/ação a gerência reconhece e efetiva o valor e a relevância 

destas para o processo de trabalho, bem como para o aprimoramento das ações de 

promoção e prevenção da saúde.   

RESULTADOS 

Percebe que para além dos modelos institucionais, a gestão participativa acontece nos 

pequenos detalhes no processo de trabalho, propiciando além do saber técnico, uma 

postura de incentivo à formação de coletivos, de escuta, de valorização do saber do outro. 

(CAMPOS, 2007).  

A realização das atividades virtuais e presenciais, bem como as reuniões, continuam em 

andamento, uma vez que essas se fazem parte de um processo de trabalho contínuo e 

estratégico, que estimula os participantes e colaboradores ao autocuidado e ao 

conhecimento acerca das diversas temáticas de saúde. Dessa maneira, a gerência continua 

apoiando, participando e fortalecendo esses espaços de promoção e educação em saúde.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A articulação e interação do apoio gerencial nas atividades e ações de educação e 

promoção da saúde, em uma clínica de saúde em Santa Catarina, propiciou espaços de 



trocas de informações, planejamentos, e de corresponsabilização pelos processos de 

trabalho. Acreditando que nesses espaços pode se fortalecer para além dos conhecimentos 

informados nas atividades, como auxiliar a autonomia e comprometimento individual e 

coletivo.  

Assim, pode-se dizer que a interface do apoio gerencial nas atividades de promoção e 

educação em saúde propicia o fortalecimento dessas ações, de um cuidado de saúde 

humanizado e de maior qualidade, estimulando a autonomia e uma aprendizagem singular 

para todos que participaram.  

Deste modo, percebe-se que uma gestão participativa contribui na ampliação e 

fortalecimento dos processos de trabalho, na valorização dos indivíduos envolvidos e 

consequentemente de uma oferta de cuidado qualificada e humanizada.   
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