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O método da roda tem sido descrito como uma forma 
horizontal de levantar os nós críticos do processo de 
trabalho (PT), e representa uma reconstrução dos mo-
dos de fazer gestão e constituição de sujeitos com 
capacidade crítica de análise, intervenção e modifica-
ção. Objetivos: implantar uma nova proposta de educa-
ção em serviço utilizando a metodologia da roda entre 
a equipe de enfermagem da unidade de internação (UI) 
cirúrgica 8º sul. Métodos: relato de experiência das 
rodadas de conversa, encontros de 1 hora, com todos os 
trabalhadores de enfermagem da UI e outros serviços, 
como higienização, nutrição e administrativo. Nessas 
rodadas são levantados os nós críticos do PT e discuti-
dos os encaminhamentos pelos próprios trabalhadores. 
Contamos com apoio pedagógico da Escola Técnica de 
Enfermagem. Resultados: observamos que os nós críti-
cos levantados motivou os trabalhadores de forma mais 
intensa a cumprir as combinações, à medida que repre-
sentantes do grupo são responsáveis pelo encaminha-
mento dos nós críticos. Por exemplo, estabeleceu-se 
combinações para manter a UI organizada, implemen-
tou-se manter compressas e álcool 70% no quarto dos 
pacientes, visando a redução dos índices de infecção. 
Estes representantes realizaram um fórum multidisci-
plinar (setor de higienização e governança, administra-
tivo, nutrição e enfermagem), integrando os turnos de 
trabalho do 8ºsul. O fórum permitiu o debate e resolu-
ção de dúvidas sobre o descarte correto do lixo segun-
do as normas da ANVISA. Conclusões: as rodadas de 
conversa no 8º sul foram pertinentes à medida que o 
próprio grupo levantou as dificuldades do seu PT e 
encontrou meios factíveis para sua resolução. Preten-
demos dar continuidade a esse método inovador de 
educação em serviço, em virtude dos resultados positi-
vos encontrados. 




