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RESUMO 

 

 

ABOU JAMRA CC. Os médicos e a racionalização das práticas hospitalares: novos 

limites para a liberdade profissional? (dissertação). São Paulo: Universidade Federal 

de São Paulo; 2010. 

 

 

Os hospitais brasileiros, tanto do setor público quanto privado, vêm experimentando 

um marcado processo de racionalização de suas práticas, através de estratégias que 

visam disciplinar, regulamentar e controlar as várias dimensões da vida no hospital, 

portadoras de uma racionalidade ―instrumental‖ caracterizada pela busca de maior 

eficiência e eficácia institucional. Considerando a existência de um sistema dual de 

autoridades no hospital composto pelos poderes médico e administrativo, a 

introdução de uma lógica racionalizadora pela administração hospitalar impacta 

potencialmente no poder de decisão do corpo clínico que, por sua vez, ativa 

estratégias de conservação de autonomia que visam, em última instância, a 

manutenção do seu poder na instituição. Este estudo tem como objetivo compreender 

como os médicos vivenciam e dão sentido às políticas racionalizadoras da gestão 

hospitalar implementadas pela direção de um hospital da Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo gerenciado por uma universidade através de convênio, 

contratualizado como hospital de ensino e certificado como de excelência pela 

Organização Nacional de Acreditação. Trata-se de um estudo de caso, com 

metodologia qualitativa de análise, que, a partir de entrevistas semi-estruturadas 

realizadas com seis médicos ligados diretamente à assistência, pôde identificar um 

aparente paradoxo entre os evidentes avanços dos mecanismos de controle 

institucional sobre o trabalho médico e a percepção ‖subjetiva‖ de tais avanços pelos 

médicos, que não os reconhecem como limites para sua autonomia técnica. Além 

disso, demonstra o quanto a resistência dos médicos às medidas racionalizadoras se 

faz em ato, na realização do seu trabalho, na criação de redes informais de contatos e 

conhecimentos que vão produzindo fluxos, modos de funcionamento do hospital, de 

produção do cuidado, que extravasam a racionalidade, o formalismo e a 

previsibilidade desejadas pela direção. 

 

Descritores: Administração Hospitalar, Acreditação, Autonomia Profissional, 

Relações Hospital-Médico, Corpo Clínico Hospitalar. 
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ABSTRACT 

 

ABOU JAMRA CC. Physicians and the rationalization of hospital practices: new 

limits for professional freedom? (Dissertation).  São Paulo: Escola Paulista de 

Medicina, Universidade Federal de São Paulo; 2010. 

 

Brazilian hospitals, either in public or private sectors, have experienced a remarkable 

rationalization process in their practices through strategies aimed at regulate, 

discipline and control the diverse dimensions of hospital life. Such strategies convey 

a specific, instrumental rationality that is outlined by the search for greater 

institutional efficiency and effectiveness. Regarding the existence of a dual system of 

authorities in hospitals composed by both medical and administrative powers, the 

introduction of a rationalizing logic by the hospital administration potentially 

impacts the power of decision-making within the clinical board, whose professionals, 

on their turn, activate autonomy conservation strategies ultimately concerned with 

the maintenance of their power in the institution. The present study is aimed at 

understanding how medical doctors experience and assign meaning to the 

rationalizing hospital management policies implemented by the management board 

of a hospital belonging to the State Health Department of São Paulo. This hospital is 

managed by a university through a formal agreement as a teaching hospital. It is also 

certified by the National Accreditation Organization as an institution of excellence. 

As a case study carried out through an analytical qualitative methodology, which, 

from semi-structured interviews performed with six medical doctors directly 

concerned with health care, this research is able to identify an apparent paradox 

involving the evident advancement of the institutional mechanisms of control over 

medical work as well as the ―subjective‖ perception of such advancements by the 

physicians, who do not recognize them as limits for their technical autonomy. In 

addition, it demonstrates how far the resistance of physicians against the 

rationalizing measures is made in act, when performing their work, when creating 

informal networks of contact and knowledge, which follow through by producing 

flows, ways of operation for the hospital, ways of producing care, which go far 

beyond the rationality, the formalism, and the previsibility as aimed by the 

administration. 
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Descriptors: Hospital Administration, Accreditation, Professional Autonomy, 

Hospital-Physician Relations, Hospital Clinical Board. 
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I – INTRODUÇAO AO ESTUDO 

 

 

A dissertação aqui apresentada é um estudo de caso desenvolvido no Hospital 

Estadual Sumaré (HES), uma instituição do Governo do Estado de São Paulo, 100% 

SUS, gerenciada pela Universidade Estadual de Campinas, via convênio com a 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, tendo sua fundação de apoio (FUNCAMP) 

como interveniente. 

Apesar de não se constituir como uma Organização Social, que pressupõe a 

transferência da gestão da atividade pública para associações civis sem fins lucrativos 

sob a forma de pessoa jurídica de direito privado (Caderno MARE da Reforma do 

Estado; v.2), frequentemente é confundido como tal, por fazer parte de uma política 

mais ampla da Secretaria Estadual da Saúde de terceirização de novos equipamentos de 

saúde, sendo inaugurado na mesma época que muitas dessas organizações e seguindo o 

mesmo modelo de gestão através de contrato. 

―Segundo dados fornecidos pela Coordenadoria de Contratação 

de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, desde a promulgação da Lei Complementar nº 846, em 4 

de junho de 1998, até outubro de 2002 entraram em 

funcionamento 12 novos hospitais, administrados por OSS, e um 

hospital administrado pela Universidade Estadual de Campinas 

— Unicamp, que apesar de não ser qualificada como OSS firmou 

um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde 

seguindo o mesmo modelo daquelas instituições.‖ (Ferreira 

Junior, 2003) 
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Inaugurado em setembro de 2000, possui atualmente um total de 260 leitos, 

distribuídos da seguinte forma: 34 de clínica médica, 69 cirúrgicos, 34 de ginecologia e 

obstetrícia, 29 de pediatria, 18 de UTI adulto, 10 de UTI neonatal, 12 de semi-intensivo 

neonatal, 6 de UTI pediátrica, além dos leitos de apoio distribuídos nos Centro 

Cirúrgicos Central, Obstétrico e Ambulatorial (total de 14 salas cirúrgicas) e Pronto-

Socorro referenciado. Tem como missão oferecer assistência à saúde, de qualidade, de 

nível secundário de complexidade, sob regulação do Estado, para uma microrregião 

composta pelos municípios de Sumaré, Hortolândia, Monte-Mor, Nova Odessa e Santa 

Bárbara, além de cumprir papel de hospital de ensino. 

Ao longo de sua história, o HES vem sendo submetido a diversos processos de 

avaliação que, em graus diferentes, induziram políticas racionalizadoras das práticas 

médico-hospitalares na instituição. No presente estudo, adota-se o conceito de 

―racionalização das práticas médico-hospitalares‖ para designar o conjunto de 

estratégias de gestão que visam disciplinar, regulamentar e controlar a vida no hospital, a 

partir de uma racionalidade ―instrumental‖ que almeja introduzir elementos de 

previsibilidade, redução da variabilidade e controle em toda a vida organizacional, 

incluindo aí a prática dos profissionais médicos, como é o interesse central do estudo. 

Tal ―racionalização‖ deve ser entendida como parte de uma lógica eficientista, que pensa 

o hospital como empresa com crescentes custos operacionais, atuando em um mercado 

de saúde cada vez mais competitivo e, portanto, devendo ser administrado a partir de 

estratégias de gestão assentadas sobre princípios racionais, quais sejam, técnicos, 

objetivos e eficientes. Tal tendência também pode ser observada no campo público 
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governamental por uma espécie de sua ―contaminação‖ por tais princípios, o que tem 

sido denominado de gerencialismo por alguns autores (Paula, 2005; Vieira e Carvalho, 

1999). 

Entre os vários processos avaliativos do HES, destacam-se:  

1) O contrato de gestão junto à Secretaria Estadual de Saúde, que prevê avaliação 

mensal do hospital quanto ao desempenho de seus indicadores de produção 

(correspondentes a 90% de seu orçamento) e de qualidade (10% restantes), sendo seu 

pagamento condicionado ao cumprimento das metas pactuadas;  

2) Em 2001/2002 participou do Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais 

Brasileiros (PINASH), tendo recebido o prêmio de qualidade hospitalar na categoria 

nacional;  

3) A partir de 2002, a direção do hospital optou pela ferramenta da Acreditação 

como estratégia para a gestão hospitalar. Em setembro do mesmo ano, foi certificado 

como nível I (acreditado); em julho de 2003, como nível II (acreditado pleno) e, desde 

julho de 2006, é certificado em nível III de excelência na metodologia ONA 

(Organização Nacional de Acreditação), passando por processo de avaliação para 

manutenção do seu certificado anualmente;  

4) Em 2004, recebeu o título de hospital ―Amigo da Criança‖ pelo Ministério da 

Saúde e Unicef e,  
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5) No final do mesmo ano, foi certificado como Hospital de Ensino pelos 

Ministérios da Saúde e Educação sendo, desde então, avaliado trimestralmente também 

em relação ao cumprimento de suas metas pactuadas na Comissão de Acompanhamento 

do Contrato de Hospital de Ensino. 

Todos estes processos aos quais o hospital foi ou ainda é submetido tiveram e 

ainda têm um papel importante na política proposta pela alta direção da instituição. 

Segundo Freire (2008): 

―(...) o HES conseguiu, ao longo do tempo, construir um arranjo 

interno, uma organicidade, que o permitiu vivenciar processos 

fragmentados e, muitas vezes, fragmentadores – como é o caso 

das distintas avaliações implementadas ao longo dos anos – 

como um processo de consolidação da política da alta direção.‖ 

 

Entre eles, podemos destacar a Acreditação Hospitalar, seu contrato de gestão com 

a Secretaria Estadual de Saúde e sua contratualização de Hospital de Ensino como os 

mais importantes pelo caráter permanente/periódico da avaliação. Em todos esses, 

respeitadas suas potencialidades e particularidades, podemos observar um importante 

componente indutor de lógicas racionalizadoras na utilização de recursos materiais, 

técnicos e humanos na produção de saúde – lógicas que vêm sendo buscadas de maneira 

crescente no sistema hospitalar brasileiro tanto no setor público como privado. 

Segundo Steudler
1
 (1974) apud Carapinheiro (1998), o impacto do sistema técnico 

na produção dos cuidados, em virtude de um crescente custo na produção da assistência 

                                                 
1
STEUDLER, F. (1974) – L‘Hôpital en Observation, Paris, Armand Colin. 
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médica e consequente necessidade de racionalização das despesas do sistema de saúde, 

tem conduzido à definição de políticas destinadas a impedir a evolução do sistema 

hospitalar sem controle e apenas orientada segundo as lógicas internas que lhe são 

específicas. 

Consideradas como racionalizadoras das práticas hospitalares, essas políticas 

encontram na maior legibilidade e inteligibilidade do ato médico, em decorrência do seu 

processo de racionalização e especialização, a possibilidade de capturá-lo e submetê-lo 

ao controle administrativo e à quantificação econômica (Carapinheiro, 1998). 

Na sua concretização, paradoxalmente, entram em conflito o poder administrativo 

e o poder médico no hospital. Considerando este sistema dicotômico de autoridades, a 

introdução de uma lógica racionalizadora pela administração hospitalar embate sempre 

no poder de decisão do corpo médico que, por sua vez, ativa estratégias de conservação 

da autonomia dos serviços, que visam, como resultado final, a manutenção do poder 

médico na instituição (Carapinheiro, 1998). Assim, em estudo desenvolvido pela autora: 

―demonstrou-se que o modelo de racionalidade médica dominava 

o modelo de racionalidade organizativa, fazendo sucumbir os 

projetos de controle social do poder administrativo nas zonas de 

ação e decisão mais vulneráveis para o reforço do poder médico 

no hospital‖ (Carapinheiro, 1998) 

 

Nesse modelo de racionalidade médica, é o ideal de uma prática liberal que os 

médicos, segundo a autora, procuram preservar na organização hospitalar. Sua 

autonomia pode ser caracterizada, entre outras coisas, pela manutenção do direito de 
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selecionar clientela de acordo com os ―casos clínicos interessantes‖, reservar leitos, 

definir horários de trabalho, dedicar-se mais ou menos à assistência direta aos pacientes, 

etc. e, assim, contrapor-se à autoridade administrativa. A manutenção de tal autonomia 

na sua forma mais ou menos ―ideal‖ vai depender das diferentes acumulações de poderes 

na instituição, e difere inclusive entre os próprios médicos. 

―Na preservação da sua autonomia e independência e na 

conservação da posição dominante da sua autoridade e 

responsabilidade, a referência última dos médicos é a referência 

profissional, realidade transversal da sua presença na 

organização hospitalar, constituindo o poder de 

autorregulamentação uma outra forma de poder médico, 

totalmente imbricada no poder técnico-carismático.‖ 

(Carapinheiro, 1998) 

 

Para Schraiber (1993, 2008), com a transição da medicina liberal para a medicina 

tecnológica, período compreendido entre as décadas de 40 e 60, os médicos, tensionados 

pela crescente especialização da medicina com incorporação tecnológica, divisão técnica 

do trabalho, institucionalização e assalariamento, ―desenvolveram novos arranjos 

tecnológicos que resultaram em grandes perdas mercantis e produtivas da autonomia 

médica liberal, preservando, contudo, mas com características diferentes, sua 

autonomia técnica.” (Schraiber, 2008) 

Em tal processo, o pensamento médico, na tentativa de resguardar a identidade 

social conquistada, 
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―buscou formular uma representação do trabalho através da qual 

reconstruísse o homogêneo. Esse processo correspondeu à 

elaboração de um núcleo essencial da prática técnica, cuja 

estrutura, articulada organicamente às características ―naturais e 

intrínsecas‖ de seu objeto – o corpo doente – foi tida como capaz 

de fazer decorrer de si mesma uma organização do exercício 

profissional idêntica em seus termos substantivos para o 

conjunto dos trabalhadores médicos, apenas diferenciando-se nos 

aspectos ―secundários‖ e ―externos‖ relativamente àquela 

―essência‖ que formulou.‖ (Schraiber, 1993) 

 

Assim, tudo aquilo que se refere ao social, tanto em sua relação com o paciente 

como na forma de organização da produção e distribuição dos serviços passou a ser 

encarado como ―externo‖ à prática médica e, na maioria das vezes, como um ―desajuste‖ 

a um dever-ser baseado na medicina liberal. 

Entretanto, esse tensionamento da posição de autonomia do médico e sua 

reconstrução a partir de uma perspectiva ―interna do ato técnico‖ se produzem através de 

um discurso geral, impreciso e universalizante, o que garante a permanência da 

autonomia como representação, ―um símbolo mítico do ideal de prática‖. 

―A noção de autonomia na qualidade de concepção possível e 

adequada do trabalho é, tal como qualquer outra representação, 

domínio do pensamento conceitual: pensamento que, no 

movimento reflexivo de apropriação do mundo real, separa, ou é 

capaz de separar, a coisa física de sua imagem, e através da 

nomeação fazê-la presente na comunicação mesmo em ausência 

material. E se a partir daí, de um lado, as representações 

encontram na linguagem suas cristalizações, (...) de outro lado, 

isto significa a possibilidade efetiva de aculturação: orientação 

ativa da vida prática, coletivamente, conforme essas mesmas 

representações. (...) Estabelecida como norma de conduta para a 

ação, as concepções sobre o trabalho conformam o 

comportamento efetivo dos sujeitos na ação social, e o 

pressuposto da autonomia constituirá também o projeto de ação, 
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isto é, figurará no esquema operatório do trabalho enquanto 

realidade constitutiva do modelo tecnológico. Terá por efeito, 

portanto, conformar no processo concreto de trabalho um dado 

proceder que, a fim de ser eficaz, significará para seu agente a 

busca sistemática de realização dessa mesma autonomia.‖ 

(Schraiber, 1993) 

 

Assim, é dessa representação da autonomia, reconstruída no ideário médico a partir 

de um núcleo de prática técnico, mas que, ao mesmo tempo, se manifesta em um 

discurso lacunar, impreciso e universalizante dos médicos, que este estudo parte para 

observar como esse profissional, a partir desse referencial de prática, vivencia e dá 

sentido às políticas racionalizadoras da gestão hospitalar. 

O estudo partiu dos seguintes pressupostos iniciais:  

PRESSUPOSTO I: As políticas de qualificação da gestão atualmente adotadas 

pelos hospitais, componente central das estratégias de racionalização das práticas 

médico-hospitalares, contêm elementos que podem, potencialmente, restringir a 

autonomia do trabalho médico, ao buscar ajustá-lo à racionalidade proposta pela direção 

(previsibilidade e homogeneização de condutas e monitoramento permanente 

referenciado a bem-estabelecidos parâmetros de produção e qualidade);  

PRESSUPOSTO II: Tais políticas, por implicarem em regulamentação e 

normalização de fluxos, rotinas e processos de trabalho, são percebidas pelos médicos 

como controladoras;  
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PRESSUPOSTO III: Frente a isso, os médicos procuram preservar seus espaços de 

autonomia desenvolvendo contraestratégias que ofereçam resistência à sua implantação. 

Frente a tais pressupostos, decidiu-se tomar como problema de pesquisa a não-

valorização e/ou desconhecimento, por parte de direções que conduzem processos de 

racionalização da vida hospitalar, sobre o ―posicionamento‖ dos médicos perante tais 

estratégias, tendo em vista que elas podem impactar seu trabalho, em particular sua 

autonomia. O que se denomina de ―posicionamento‖ dos médicos é tanto os sentidos que 

eles dão a tais processos como as eventuais estratégias desenvolvidas pela equipe 

médica perante as medidas racionalizadoras da vida hospitalar. Assim, o estudo teve 

como finalidade ampliar a compreensão de como esse profissional vivencia e dá sentido 

às políticas propostas pela direção e, dessa forma, ampliar as possibilidades de 

comunicação entre esses dois poderes na instituição.  

O estudo toma as seguintes questões como ponto de partida:  

 A autonomia dos médicos vem sendo, de fato, afetada por 

práticas gerenciais cada vez mais voltadas para o disciplinamento e 

controle do trabalho desses profissionais? Como? 

  De que forma as políticas gerenciais racionalizadoras são 

percebidas pelos médicos diretamente ligados à assistência? 

  Há convergências/divergências entre as estratégias 

racionalizadoras da direção orientadas para o princípio da 
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qualificação da assistência e o ideal de autonomia profissional dos 

médicos? Quais? 

O Hospital Estadual Sumaré foi eleito para o estudo por ser um dos pioneiros no 

processo de Acreditação Hospitalar dentre os hospitais 100% SUS do país, com sete 

anos desde seu ingresso nessa metodologia de avaliação. Além disso, foi um dos 

primeiros Hospitais de Ensino a ser contratualizado pelos Ministérios da Saúde e 

Educação e faz parte do primeiro grupo de hospitais da SES de São Paulo a ser 

gerenciado por meio de contrato de gestão. Todas essas estratégias possuem forte 

componente de racionalização das práticas hospitalares, no sentido adotado pelo estudo. 

Pode-se dizer, por isso, que o HES é um hospital onde a implementação de tais 

estratégias racionalizadoras já está bastante consolidada.  

Além disso, o fato de a pesquisadora ter trabalhado na instituição também 

influenciou a escolha pelo desejo de conhecer melhor o que realmente se passava com os 

médicos: afinal, ela ocupava função de apoio à implantação realizada pela alta direção 

do hospital dos processos denominados racionalizadores. Tal escolha também foi 

influenciada pela perspectiva de mais facilidade de acesso ao campo. As eventuais 

implicações desse vínculo para a pesquisa, em particular sobre o quanto será possível 

―mudar de lugar‖ de observação, deverão ser objeto de análise no correr da discussão. 

Para tornar mais claro como os vários componentes dos processos de avaliação a 

que o HES foi submetido nos últimos anos podem interferir nas condições objetivas do 
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trabalho médico, em particular em sua autonomia técnica, construiu-se o Quadro I, 

tomando como exemplo o processo de Acreditação Hospitalar:  
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Quadro 1 – O impacto do processo de Acreditação Hospitalar na política do HES em geral e seus mecanismos explícitos de controle sobre o 

trabalho médico 

 

Nível de certificação 

no processo de 

avaliação 

O que é (Padrão) Itens de orientação buscados 

pelo avaliador 

Instrumentos e estratégias 

utilizadas pelo HES ao 

longo do processo 

Mecanismos de controle que 

interferem no trabalho do médico 

1 – segurança 

(hospital acreditado) 

 Atende aos 

requisitos 

formais, técnicos 

e de estrutura 

para sua 

atividade 

conforme 

legislação 

correspondente; 

identifica riscos 

específicos e os 

gerencia com 

foco na 

segurança. 

 Responsabilidade técnica 

conforme legislação. 

 Corpo funcional habilitado 

ou capacitado, dimensionado 

adequadamente às 

necessidades do serviço. 

 Condições operacionais que 

atendam aos requisitos de 

segurança para o cliente 

(interno e externo). 

 Identificação, gerenciamento 

e controle de riscos 

sanitários, ocupacionais e 

relacionados à 

responsabilidade civil, 

infecções e biossegurança. 

 Adequação da estrutura 

física para atender à 

legislação. 

 Implantação de política 

de segurança do 

paciente. 

 Implantação de 

estratégias visando 

qualificação do 

prontuário e 

documentação. 

 Fortalecimento do 

serviço de controle de 

infecções hospitalares. 

 Adequação de todas as 

unidades aos seus itens 

de orientação 

específicos. 

 Auditoria de prontuários 

buscando registros de 

procedimentos completos, 

legíveis, datados e assinados com 

a respectiva identificação 

(avaliação por unidade de 

internação).  

 Avaliação da qualidade dos 

atestados de óbito e relatórios de 

alta. 

 Avaliação de eventos sentinela 

predefinidos, em reunião, com 

participação de todos os 

coordenadores das áreas 

envolvidas (Exemplo: Óbito 

materno, anoxia neonatal, 

tocotrauma, surto por germe 

multi-resistente, cirurgia em 

membro/paciente errado, 

cancelamento de cirurgia com 

consequências ao paciente, Óbito 

paciente ASA I, Erros de 

medicação, Óbito por 

broncoaspiração, etc.). 
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 Política de antimicrobianos - 

Padronização de antibióticos e 

auditoria pelo SCIH (necessária 

autorização prévia pelo serviço 

para liberação do medicamento 

pela farmácia); Protocolo de 

profilaxia cirúrgica; Controle de 

infecção  

 Controle de interações 

medicamentosas pela farmácia 

através de auditoria das 

prescrições, com intervenção 

sobre as interações graves 

diretamente com o médico. 

 Protocolo de sedação 

institucional; uso de termo de 

consentimento informado sobre 

procedimento anestésico, 

cirúrgico, exames, etc. 

 Regimento do corpo clínico 

 Comissões de óbito, padronização 

de medicamentos e materiais, 

prontuário. 

 Uso de scores prognósticos nas 

diferentes áreas. Exemplo: 

APACHE II na Unidade Terapia 

Intensiva (UTI) adulto; CRIB na 

UTI neonatal; PIN na UTI 

pediátrica. 

2 – segurança e  Gerencia os  Identificação, definição,  Criação dos manuais  Coordenadores médicos 
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organização  

(hospital acreditado 

pleno) 

processos e suas 

interações 

sistematicamente 

 Estabelece 

sistemática de 

medição e 

avaliação dos 

processos. 

 Possui programa 

de educação e 

treinamento 

continuado, 

voltado para a 

melhoria dos 

processos. 

padronização e 

documentação dos processos. 

 Identificação de clientes e 

fornecedores e sua interação 

sistêmica. 

 Estabelecimento dos 

procedimentos. 

 Documentação 

(procedimentos e registros) 

atualizada, disponível e 

aplicada. 

 Definição de indicadores 

para os processos 

identificados. 

 Medição e avaliação dos 

resultados dos processos. 

 Programa de educação e 

treinamento continuado, com 

evidências de melhoria e 

impacto nos processos. 

 Grupos de trabalho para a 

melhoria de processos e 

interação institucional 

de protocolos e rotinas dos 

diferentes serviços  

 Realização de 

reuniões de petição e 

compromisso buscando 

contratualização entre as 

diferentes unidades 

 Gerenciamento dos 

processos, uso de 

indicadores 

desenvolvem manuais com 

protocolos assistenciais a serem 

seguidos pelos médicos contratados 

(cada coordenador possui autonomia 

para conduzir esse processo, 

individual ou coletivamente). Esses 

protocolos, apesar de estarem 

descritos, são gerenciados 

parcialmente, com menos 

mecanismos de controle pela direção 

do hospital. 

 Tomada de decisão baseada 

em indicadores gerenciais. Ex: Taxa 

de ocupação, média de permanência, 

Taxa de infecção, Ociosidade de 

ambulatórios, Ociosidade do Centro 

Cirúrgico e Centro Cirúrgico 

Ambulatorial, etc. (Exemplo: 

Diminuição de leitos de UTI neonatal 

e semi-intensivo baseada na taxa de 

ocupação com redimensionamento de 

enfermagem e, inclusive, equipe 

médica). 

3 – Segurança, 

organização e 

práticas de gestão e 

qualidade 

 (hospital 

acreditado em 

excelência) 

 Utiliza 

perspectivas de 

medição 

organizacional, 

alinhadas às 

estratégias e 

correlacionadas 

 Define as perspectivas 

básicas de sustentação da 

organização (inovação e 

desenvolvimento, pessoas, 

clientes, processos, 

financeira e sociedade). 

 Sistema de indicadores de 

 Organização das 

políticas institucionais 

dentro de diretrizes 

organizacionais 

relacionadas às missões 

do hospital e 

alinhamento de todas as 

 Gerenciamento dos protocolos 

institucionais, com auditoria de 

todo o processo, inclusive das 

condutas médicas como: 

 Protocolo sepse (tempo entre o 

início dos sintomas e a 

administração do antibiótico, 
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aos indicadores 

de desempenho 

dos processos. 

dispõe de 

sistemática de 

comparações 

com referenciais 

externos 

pertinentes, bem 

como evidências 

de tendência 

favorável para os 

indicadores. 

apresenta 

inovações e 

melhorias 

implantadas, 

decorrentes do 

processo de 

análise crítica 

desempenho focalizando as 

perspectivas básicas, com 

informações íntegras e 

atualizadas, incluindo 

informações de referenciais 

externos pertinentes. 

 Estabelecimento de uma 

relação de causa e efeito 

entre os indicadores, em que 

os resultados de um 

influenciam os demais, bem 

como permitem a análise 

crítica do desempenho e a 

tomada de decisão. 

 Análise de tendência com 

apresentação de um conjunto 

de pelo menos três resultados 

consecutivos. 

 Análises críticas sistemáticas 

com evidências de ações de 

melhoria e inovações. 

 Identificação de 

oportunidades de melhoria de 

desempenho através do 

processo contínuo de 

comparação com outras 

práticas organizacionais com 

evidências de resultados 

positivos. 

 Sistemas de planejamento e 

unidades às diretrizes 

formuladas. São elas:  

 Qualificação da 

assistência 

(gerenciamento dos 

protocolos institucionais 

de sepse, IAM, AVC, 

sedação.  

 Gerenciamento de 

protocolos setoriais 

como fratura de colo de 

fêmur, membrana 

hialina, pneumonia, etc.) 

 Segurança do paciente 

(já descrito em parte no 

nível 1) 

 Melhoria da eficiência 

institucional (melhoria 

nos processos de 

planejamento de 

compras, descrição de 

materiais e 

medicamentos, 

qualificação de 

fornecedores, 

gerenciamento de 

estoques para todas as 

unidades assistenciais e 

administrativas) 

 Aperfeiçoamento 

controle de reposição volêmica 

até meta definida, controle de 

Pressão Venosa Central (PVC), 

administração de corticoide em 

baixas doses nos casos indicados, 

controle glicêmico, controle de 

pressão ventilatória nos pacientes 

com intubação orotraqueal, etc.) 

 Protocolo Infarto Agudo do 

Miocardio (tempo porta-

trombólise, uso de ácido 

acetilsalicílico, controle de 

pressão, controle glicêmico, uso 

de betabloqueadores conforme 

protocolo, etc.) 

 Protocolo de Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) (tempo entre 

chegada no hospital e avaliação 

da neurocirurgia, uso de 

anticoagulação conforme 

protocolo, tempo trombólise, etc.) 

 Gerenciamento de protocolos 

setoriais Exemplo: intervalo de 

tempo em dias entre a admissão 

no hospital e a realização de 

cirurgia de correção de fratura de 

colo de fêmur. 

 Avaliação do profissional de 

acordo com o conjunto de 

competências e habilidades 
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melhoria contínua em termos 

de estrutura, novas 

tecnologias, atualização 

técnico profissional e 

procedimentos. 

profissional, criação de 

plano de cargos, 

carreiras e salários, 

descrição de cargos e 

avaliação por 

competência. 

descritas para sua função. 

 

2 

                                                 
2
 Não é preciso muito esforço para perceber o quanto tais processos, quando efetivamente implantados, em princípio impactam 

diretamente a autonomia do trabalho médico em sua dimensão técnica, em particular em sua competência e responsabilidade 

pela ―condução do caso‖. Pode-se ver, no quadro acima, que, em várias situações, as normas organizacionais procuram 

delimitar, claramente, os limites da “condução do caso” de modo autônomo pelos médicos.  
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Como já mencionado, para além da Acreditação, outras estratégias de avaliação 

do hospital podem ser consideradas como indutoras de mecanismos racionalizadores 

pela gestão. Por exemplo, o contrato de gestão firmado entre a Secretaria Estadual de 

Saúde e a Unicamp com seus dois componentes. No primeiro, é feito um contrato de 

metas físicas que corresponde a 90% do orçamento e define o número de consultas 

ambulatoriais, internações clínicas, cirurgias, exames de SADT e outros que o 

hospital deve produzir mensalmente. O segundo estabelece os critérios de qualidade 

a serem alcançados e medidos, respondendo por 10% do orçamento, que equivalem à 

sua parte ―variável‖. Esse componente é avaliado trimestralmente por indicadores 

monitorados mensalmente, visando verificar o cumprimento de metas. Se alcançadas, 

garantem a liberação do referente recurso para o hospital. O interessante é que esse 

componente variável é altamente dependente do desempenho do corpo clínico: 

por exemplo, quando avalia a taxa de cesárea em primíparas, a mortalidade 

operatória classificada por ASA, a mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio, a 

Mortalidade Intra-hospitalar Neonatal e o índice de infecção hospitalar nas Unidades 

de Terapia Intensiva. Sem desconsiderar que a qualificação da assistência alcançada 

pelo hospital será sempre dependente da atuação de equipe de saúde como um todo, 

tais indicadores implicam em maior visibilidade, acompanhamento e controle do 

trabalho médico para que as metas sejam cumpridas. A performance médica fica 

diretamente sob o foco de atenção da direção.  

A certificação dos Hospitais de Ensino junto aos Ministérios da Saúde e 

Educação e sua posterior contratualização junto a seus respectivos gestores também 

pode ser caracterizada como estratégia indutora de mecanismos racionalizadores da 

instituição hospitalar e faz parte de uma política do governo federal de enfrentamento 
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da crise desses hospitais. Para além do seu reconhecido componente financeiro, tal 

crise apresenta fortes componentes políticos, gerenciais, assistenciais, acadêmicos e 

sociais. Para fazer seu enfrentamento, essa política toma como estratégia a 

orçamentação dos hospitais de ensino em toda a sua média complexidade, incluindo 

seus incentivos financeiros e, associado a isso, a instituição de mecanismos 

indutores de eficiência/eficácia institucional através da implantação de Contrato 

de Metas, também fortemente dependente da performance do médico (Chioro 

dos Reis e Cecílio, 2009).  

No caso do HES, pelo fato de ele já ter nascido como um hospital orçamentado 

e ter seu contrato gerenciado pelo gestor estadual por meio do cumprimento de 

metas, a inovação trazida pela contratualização com o Ministério da Saúde foi 

exatamente a implantação de uma Comissão de Acompanhamento do Contrato, com 

representantes do órgão regional da SES/SP, das secretarias municipais, dos usuários, 

dos docentes, dos discentes e da direção. Essa comissão tem como papel uma maior 

visibilidade do ―funcionamento interno‖ do hospital, com destaque para sua 

dimensão de qualidade que, como no contrato de gestão com a SES, é medida por um 

conjunto de indicadores que, direta ou indiretamente, dependem da prática 

médica, tais como: tempo médio de espera para realização de cirurgia eletiva de 

histerectomia e facectomia, taxa de ocupação hospitalar, tempo médio de 

permanência, tempo médio para correção de fratura de colo de fêmur em pacientes 

com idade superior a 65 anos, densidade de infecção de corrente sanguínea associada 

a cateter venoso central na UTI adulto e apresentação do gerenciamento do protocolo 

institucional de IAM. Vê-se, então, uma sinergia de estratégias racionalizadoras, 
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traduzidas em ―pactos‖ ou ―contratos de gestão‖ que reforçam a necessidade de uma 

maior visibilidade, controle e previsibilidade das consequências do ato médico. 

Essas estratégias e indicadores induzidos pelos processos avaliativos são 

introduzidos na instituição a partir da construção de um planejamento estratégico. 

Assim, todos os anos, a alta direção do HES apresenta um conjunto de diretrizes 

estratégicas para a instituição, as quais são discutidas com todas as unidades 

assistenciais e administrativas. Este processo, na época da realização do estudo, 

contava com uma reunião multidisciplinar, por unidade assistencial, com a 

participação de coordenadores médicos, gerente e supervisores de enfermagem, 

fisioterapia, nutrição, farmácia e outros, de acordo com as características da unidade 

a ser planejada e suas interações institucionais, de forma a avaliar o ano anterior e 

construir novas propostas de intervenção e aprimoramento da vida hospitalar. Tais 

diretrizes não têm variado muito ao longo dos anos e atualmente estão concentradas 

nos temas da qualificação da assistência, segurança do paciente, eficiência 

institucional e a gestão de pessoas. 

Para melhor compreensão do resultado deste processo, e como ele pode ter 

repercussões diretas ou indiretas na prática dos profissionais e, consequentemente, na 

micropolítica da instituição, foram separados os indicadores monitorados pela 

Diretoria de Assistência ao longo de 2009: 
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Tabela 1: Indicadores de produtividade e gestão monitorados pela diretoria de assistência em 2009 

                              

INDICADOR JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉDIA METAS 

Taxa de ocupação geral (%) 72,3 72,7 79,8 77,0 78,7 80,2 78,7 78,9 79,7 80,1 74,8 73,9 77,2 > 75 % 

Média de permanência (dias) 5,1 4,7 4,9 4,8 5,1 5,1 5,1 5,2 4,9 5,2 5,2 5,1 5,0 < 5,0 d 

Média de permanência Emergência 

Referenciada, sala de observação (dias) 
3,0 2,3 2,9 2,5 2,2 2,6 4,6 3,6 2,9 2,8 3,2 3,0 3,0 < 3 dias 

Média de permanência UTI Adulto 

(dias) 
9,1 5,9 7,3 8,4 6,8 8,2 7,4 8,9 9,3 7,1 7,7 8,2 7,9 < 7dias 

Taxa de ocupação da UTI-Pediátrica 

(%) 
46,5 43,8 74,8 84,7 86,6 68,1 75,6 83,4 57,1 76,0 73,3 61,8 69,3 > 75% 

Taxa ociosidade Centro Cirúrgico 

Ambulatorial (%) 
29 29 30 38 34 35 35 32 28 38 36 43 34 < 35 % 

Taxa suspensão cirurgias Centro 

Cirúrgico Ambulaorial (%) 
16 19 22 28 24 23 22 17 17 25 23 23 22 < 15 % 

Taxa suspensão cirurgias Centro 

Cirúrgico Central (%) 
10,0 12,6 7,2 13,9 11,6 15,6 16,4 11,9 15,0 14,9 17,3 17,1 13,6 < 10 % 

Taxa de procura espontânea Urgência 

Referenciada (%) 
45,4 47,1 41,8 43,4 35,5 45,8 46,6 45,4 44,2 41,2 41,0 40,8 43,2 < 50 % 

Internados com permanência de 1 dia 95 85 75 100 103 98 93 113 95 100 81 89 94 -  

Relação enfermeiro/leito operacional 0,37 0,38 0,38 0,38 0,37 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 - 

Relação enfermagem/leito operacional 2,28 2,29 2,30 2,22 2,23 2,35 2,27 2,23 2,31 2,31 2,29 2,30 2,28 -  

Relação funcionário/leito operacional 4,74 4,76 4,75 4,70 4,70 4,75 4,78 4,76 4,75 4,70 4,75 4,75 4,74 -  

Fonte: Software de gestão, custos, faturamento, NSP             
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Tabela 2: Indicadores de desempenho e qualidade monitorados pela diretoria de assistência em 2009 

                              

Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Metas 

Taxa de mortalidade institucional (%) 4,5 4,2 4,3 3,3 3,5 3,9 4,5 4,2 3,5 4,8 4,7 3,9 4,1 < 4,0 % 

Letalidade do AVC (%) 30,0 15,0 36,4 11,1 16,7 34,6 16,2 24,0 32,0 37,9 53,3 36,7 28,7 < 30 % 

Mortalidade proporcional AVC (%) 12,5 7,0 17,0 4,5 4,5 20,0 11,1 12,0 17,4 18,6 16,0 16,7 13,1   

Letalidade do IAM (%) 31,3 25,0 30,0 37,5 44,4 0,0 30,0 20,0 11,1 25,0 37,5 25,0 26,4 < 15 % 

Mortalidade proporcional IAM (%) 10,4 7,0 5,3 6,8 9,1 0,0 5,6 2,0 2,2 3,4 6,0 6,3 5,3   

Letalidade no grupo de pacientes que 

entraram no Protocolo de Sepse (%) 
16,6 70,0 27,7 25,9 25,5 17,6 37,8 50,0 20,0 20,0 36,1 32,0 31,6 < 30 % 

Taxa de mortalidade operatória (%) 0,4 1,1 0,5 0,7 0,3 0,5 1,0 0,4 0,1 0,9 0,7 0,2 0,6 < 1,5 % 

Taxa infecção em cirurgias limpas 

(%) 
2,8 1,0 2,2 1,6 3,3 2,7 0,5 3,4 2,1 1,5 0,0 2,5 2,0 < 5,0 % 

Taxa de infecção em herniorrafias 

(%) 
10,5 9,5 5,1 4,2 4,9 8,0 0,0 5,4 2,2 3,6 0,0 3,0 4,7 < 5,0 % 

Taxa de incidência de úlcera de 

pressão (%) 
3,0 2,2 2,2 1,6 2,4 2,5 3,3 1,9 1,5 2,4 3,0 2,8 2,4 < 15 % 

Adesão ao Prot. Sedação: extubações 

não planejadas 
2 1 2 1 1 0 1 3 2 1 4 3 2 0 

Taxa de adequação de relatórios alta 

(%) 
84 91 96 95 95 95 94 90 96 95 90 94 93 >90 % 

Taxa de notificação 

farmacovigilância (%) 
2,3 3,5 3,7 2,9 3,2 3,8 2,0 2,2 3,6 3,6 1,8 2,9 3,0 > 3,0 % 

Tempo de espera para traqueostomia 

(dias) 
2,0 2,6 3,2 2,3 1,3 2,0 4,1 1,7 3,4 2,5 3,5 2,3 2,6 < 48 h 
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Taxa de cesárea em primíparas (%) 36 27 35 45 35 37 36 41 38 50 28 38 37,2 < 30 % 

Taxa de cesárea (%) 36 29 34 40 39 37 30 42 34 39 30 38 35,7 < 30 % 

Taxa de parto normal sem 

episiotomia (%)  
35 42 45 38 36 45 45 42 39 49 41 38 41,3 > 50 % 

Densidade global de IH - UTI-Adulto  

(/1.000 pac-dia) 
34,9 33,0 40,3 27,9 22,7 34,2 46,8 33,2 32,5 27,1 32,8 27,6 32,8 <35/1000 

Densidade global de IH - UTI-Neo  

(/1.000 pac-dia) 
8,4 16,9 6,3 10,6 9,7 17,4 9,9 6,0 17,8 0,0 10,0 2,7 9,6 <15/1000 

Densidade global de IH - UTI-Ped  

(/1.000 pac-dia) 
16,7 11,9 14,8 23,3 17,5 21,1 17,6 <15/1000 

Programação de Alta (diárias 

evitadas) 
91 77 95 168 178 73 154 134 146 154 95 77 120 aum 10% 

Transfusões diurnas (%) 55 56 49 63 46 53 50 48 52 50 56 49 52 > 75 % 

Fonte: Software de gestão, Comissão de óbitos, faturamento, NSP, CCIH                   
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Tabela 3 - Indicadores de acesso monitorados pela diretoria de assistência em 

2009                 

                              

Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Metas 

Tempo de espera para histerectomia 

(media) 
117 141 105 123 116 137 147 94 115 109 141 117 122 < 45  d 

Tempo de espera para facectomia 

(media) 
77 72 74 78 92 93 120 82 91 53 56 63 79 < 50 d 

Tempo entre admissão e realização de 

cirurgia ortopédica (dias) 
2,8 2,7 1,7 2,3 2,9 2,4 2,7 2,0 2,5 2,0 2,3 2,8 2,4 < 3,0 d 

Tempo de espera para cirurgias de colo 

de fêmur (dias) 
6,1 4,0 2,5 6,0 8,1 5,1 5,2 3,3 4,0 3,6 4,8 3,5 4,7 < 5,0 d 

Ociosidade dos ambulatórios/ caso 

novo (%) 
4,8 -2,4 -2,4 -0,51 2,1 -0,3 3,0 0,6 0,2 2,0 3,5 3,8 1,2 < 10 % 

Absenteísmo dos ambulatórios/ caso 

novo (%) 
20,4 16,1 17,2 16,5 15,9 15,5 16,1 14,4 15,9 17,1 14,8 18,1 16,5 < 15 % 

Fonte: Software de gestão, faturamento, NSP                           



 24 

Tabela 4 – Exemplos de eventos-sentinela monitorados pela diretoria de assistência em 2009     

                  

Indicador Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

Barotrauma  0 0 0 0 0 0 0 0 

Erro de medicação grave 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extravio de prontuário 0 0 0 0 0 0 0 0 

Necrose em local de punção 0 0 0 0 1 0 0 0 

Óbito em paciente ASA I 0 0 0 0 0 0 0 0 

Óbito materno 1 0 1 0 0 0 0 2 

Óbito Neonatal em alojamento conjunto 0 0 0 0 0 0 0 0 

Óbito por Broncoaspiração  0 0 0 0 0 0 0 0 

Óbitos fetais intra-hospitalares 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perda de material de anatomopatológico 0 0 0 0 0 0 0 0 

Queimadura por placa de bisturi elétrico 0 0 0 0 0 1 1 0 

RNs com tocotraumatismo moderado e grave 0 0 0 0 0 0 0 0 

RNs nascidos no HES com anóxia neonatal  0 0 0 0 0 0 0 0 

Surto por germe multirresistente 0 1 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Comissão da Qualidade 
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É por tudo o que foi visto até agora que se pode afirmar que as estratégias 

racionalizadoras em curso deverão interferir, em algum grau, no núcleo mais central 

do trabalho médico, particularmente na maior ou menor autonomia com que vai 

poder realizar seu trabalho, mantendo (ou transformando), como consequência, sua 

própria identidade profissional. Pela centralidade que tais profissionais têm na vida 

hospitalar, torna-se fundamental uma compreensão mais aprofundada de como a 

categoria médica percebe esse momento de tão profundas transformações. E como se 

prepara e age para fazer frente a ele. Esta é a pretensão maior do presente estudo. 
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II – OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

Analisar como os médicos vivenciam e dão sentido às políticas 

racionalizadoras da gestão hospitalar implementadas pela direção de um hospital da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 

Objetivos Específicos 

Caracterizar, em linhas gerais, o modelo de gestão do hospital, em particular a 

gestão do trabalho médico. 

Caracterizar os elementos das políticas institucionais do hospital, especialmente 

a Acreditação Hospitalar, a Certificação de Hospital de Ensino e o contrato de gestão 

com SES de São Paulo, que apresentam potencial interferência na autonomia do 

trabalho médico. 

Caracterizar os sentidos atribuídos pelos médicos sobre sua prática no HES. 

Caracterizar elementos da prática cotidiana dos médicos no hospital, sobretudo 

aqueles que indicam o grau de autonomia com que conduzem seu trabalho. 
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III – METODOLOGIA 

 

 

Três estudos foram fundamentais para a construção da investigação:  

O primeiro deles, a tese de doutorado de Schraiber (1993), intitulada O médico 

e seu trabalho: limites da liberdade, na qual a autora aponta os elementos centrais 

do que considera a transição do modelo da medicina liberal para a medicina 

tecnológica, tomando a medicina como processo de trabalho, isto é, como prática da 

sociedade que se estabelece na articulação entre determinada técnica com as 

estratégias de organização da produção e da distribuição dos serviços na sociedade. 

O estudo se volta para o tema da autonomia médica e, ao abordar as alterações da 

prática médica sob esses dois ângulos – da técnica e da organização dos serviços – 

observa a perda das dimensões mercantil e organizacional da autonomia médica. 

Para o presente estudo, interessam as indicações da autora de como o pensamento 

médico reconstrói uma representação de prática em torno da autonomia em sua 

dimensão técnica. Para realizar seu estudo, a pesquisadora entrevistou oito médicos 

formados entre 1930 e 1955. 

O segundo trabalho referencial é também da mesma autora e se refere à sua tese 

de livre-docência intitulada O médico e suas interações: A crise dos vínculos de 

confiança (Schraiber, 2008). Nela, a partir da mesma concepção da medicina como 

processo de trabalho, a autora aponta como as tecnologias acabam assumindo um 

papel de intermediárias nas relações do médico com seu próprio saber, com os 
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pacientes e com os demais colegas e profissionais da saúde. O resultado são 

―rupturas interativas‖, chamadas pela autora como ―a crise dos vínculos de 

confiança‖. Para isso, a pesquisadora entrevistou um total de oito médicos formados 

entre 1980 e 1985. Esse estudo serviu de grande valia na análise da micropolítica do 

trabalho nessa instituição. 

A terceira referência é a tese de doutorado de Graça Carapinheiro (1998), que 

tem como título Saberes e poderes no hospital: uma sociologia dos serviços 

hospitalares. Nela, a autora afirma existir um sistema dual de autoridade no hospital, 

utilizando-se da tipologia weberiana: a autoridade médica, que ela considera do tipo 

carismática e a autoridade burocrático-administrativa, do tipo legal-formal. Diante 

deste sistema, demonstra que os padrões de organização e funcionamento dos 

serviços dependem das específicas negociações entre os diferentes saberes-poderes 

médicos e o poder administrativo, e revela toda uma estrutura social informal, com 

processos informais, no contexto da organização formal do hospital. Conclui que 

ambos os poderes se colonizam mutuamente, entretanto, de forma desigual, com o 

domínio do poder médico sobre o poder administrativo. Para isso, compara os 

serviços de medicina interna de um hospital geral e de um hospital universitário em 

Portugal, utilizando-se da técnica de observação participante, com duração de um 

ano e meio em cada um. 

Para responder às perguntas deste estudo, optou-se por uma pesquisa social, 

isto é, investigação que trata do ser humano em sociedade, de suas relações e 

instituições, de sua história e de sua produção simbólica, que toma a dimensão da 

experiência do individuo como objeto de estudo (Minayo/2007), mais 



 29 

especificamente um estudo de caso, nos moldes apontados por YIN (2005). Caso-

estudo, caso de estudo ou estudo de caso são expressões sinônimas que designam 

um método da abordagem de investigação em ciências sociais utilizado 

especialmente em condições contextuais. ―Investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos‖ (Yin, 2005), como no caso 

deste estudo. Consiste na utilização de um ou mais métodos de coleta de informação, 

quantitativos e/ou qualitativos, e não segue uma linha rígida de investigação. 

Caracteriza-se por descrever um evento ou caso de uma forma longitudinal. O caso 

consiste geralmente no estudo aprofundado de uma unidade individual, como uma 

pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, um evento cultural, etc. Quanto ao 

tipo de casos de estudo, podem ser exploratórios, descritivos ou explanatórios (Yin, 

1984). 

Inicialmente, pensou-se em realizar a pesquisa em três momentos: o primeiro e 

terceiro correspondiam, resumida e respectivamente, a uma melhor caracterização da 

política institucional por meio de análise documental e a grupo focal com diretores e 

coordenadores médicos para apresentação da sistematização das entrevistas e 

aprofundamento de temas de interesse. O segundo momento seria o encontro e a 

escuta direta com os médicos. Após a qualificação, e por sugestão da banca, reduziu-

se o projeto inicial ao seu segundo momento apenas, ou seja, às entrevistas com os 

médicos ligados diretamente à assistência. Essa opção de radicalizar o desenho do 

estudo para a escuta qualificada e exclusiva dos médicos ligados diretamente à 

assistência, sem ―antes‖ ouvir a diretoria, mais do que uma simples redução do 

estudo, significou um deslocamento consciente do ―mundo da gestão‖ (onde a 
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pesquisadora atuou no período em que esteve no hospital), para o ―mundo do 

trabalho‖, buscando apreendê-lo sob outra perspectiva. Essa mudança possibilitou 

um mergulho mais direto e interrogador no mundo do trabalho médico da instituição. 

A partir de um roteiro semiestruturado de entrevista (Anexo 1) com questões 

direcionadas ao processo de trabalho desses profissionais, em uma abordagem 

reflexiva, foi possível apreender a forma como os médicos escutados vivenciam e 

dão sentido às práticas racionalizadoras da gestão. 

Segundo Minayo (2007): 

―O que torna o trabalho interacional um instrumento 

privilegiado de coleta de informações para as Ciências 

Sociais é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições 

estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e, ao 

mesmo tempo, ter a magia de transmitir, através de um porta-

voz, as representações de grupos determinados, em condições 

históricas, socioeconômicas e culturais específicas‖. 

 

Entretanto, é possível se perguntar: em que medida a fala dos médicos 

entrevistados é representativa dos demais médicos da instituição ou até mesmo dos 

médicos em geral? Para responder a esta pergunta, parte-se do pressuposto de que a 

fala, por seu caráter histórico e social, constitui-se como fenômeno ideológico por 

excelência e campo de expressão das relações e dos conflitos. É por meio dela que se 

confrontam valores sociais contraditórios, sendo que ―cada época e cada grupo social 

têm seu repertório de formas de discurso, marcado pelas relações de produção e pela 

estrutura sociopolítica‖ (Bakhtin
1
, 1986 apud Minayo, 2007). Neste caso, pode-se 

considerar que os entrevistados são médicos que, submetidos a condições 

semelhantes de trabalho e experiência organizacional, apresentarão, através da fala, 

                                                 
1
 Bakhtin, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986. 
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representações de seu grupo de pertença. Dessa forma, seus discursos tendem a 

reproduzir sistemas de disposições semelhantes, mas sem perder sua singularidade, 

através do que Bourdieu
1
 (1973) chamou de um tipo de harmonização ou 

cristalização objetiva de práticas e obras que se repetem em usos e costumes: 

―Todos os membros do mesmo grupo ou da mesma classe 

são produtos de condições objetivas idênticas. Daí a 

possibilidade de se exercer na análise da prática social, o 

efeito de universalização e de particularização, na medida 

em que eles se homogeneízam, distinguindo-se dos outros.‖ 

(Bourdieu, 1973, apud Minayo, 2007). 

 

Além disso, por ser expressão de relações e conflitos, a busca das tensões 

existentes nos discursos, ou, em alguns momentos, a ausência delas, serviu ao estudo 

como estratégia para a identificação das relações existentes entre as representações 

de prática e a situação profissional concreta, em que incidem as políticas 

racionalizadoras da gestão hospitalar.  

Todos os médicos entrevistados foram identificados por sorteio, desde que 

cumprissem os critérios de: possuir vínculo de, no mínimo, dois anos na instituição, 

dedicação mínima de 24 horas semanais e atuar diretamente na assistência em uma 

das seguintes quatro áreas: (1) Apoio técnico (radiologia, laboratório e CCIH);  (2) 

clínicos e pediatras; (3) emergencistas e intensivistas e (4) obstetras e cirurgiões. 

Foram selecionados dois médicos em cada grupo. Esses critérios de seleção da 

amostra tiveram como objetivo identificar profissionais com ampla exposição às 

políticas da instituição. Foram excluídos os coordenadores médicos porque estes, 

                                                 
1
 Bourdieu, P.; J.C. Passeron & J.-C. Chamboredon. Le métier de sociologue. Paris: Mouton-Bordas, 

1973. 
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segundo Berreman
1
 (1975) apud Minayo (2007), por possuírem maior 

responsabilidade pela produção do desempenho (nesse caso, a consolidação das 

políticas da direção do hospital), podem ser piores informantes acerca dos assuntos 

que não sejam da linha oficial da instituição. 

A primeira dificuldade no trabalho de campo foi a impossibilidade de se 

constituir o grupo de médicos vinculados à área de Apoio Técnico (Imagem, 

laboratório, CCIH) e, dessa forma, completar as oito entrevistas propostas 

inicialmente. Conforme informações colhidas com a coordenadora da área de 

recursos humanos, o hospital vinha apresentando, na época da realização do campo, 

dificuldades para competir com a remuneração do mercado e fixar médicos, em 

especial radiologistas. Assim, não existiam médicos dessa especialidade com 

dedicação de 24 horas semanais. Aqueles que se submetiam ao trabalho dedicavam 

poucas horas à atividade. As demais áreas de apoio que poderiam compor a amostra 

possuíam apenas um médico vinculado ao serviço, seu coordenador, condição que 

também o excluía da amostra. 

Esse fato, mais do que um problema nos critérios de seleção da amostra 

propostos pelo estudo, mostrou-se, após a realização completa do campo, como 

repercussão de um importante ―ruído‖ presente na instituição. A questão dos baixos 

salários praticados pela direção do hospital e sua consequente dificuldade de fixação 

de médicos esteve presente na fala de cem por cento dos entrevistados que, de 

diferentes maneiras, demonstraram implicações importantes no cotidiano das equipes 

e suas relações com a direção, como será visto na discussão do material empírico. 

                                                 
1
 Berreman, G. Por trás de muitas máscaras. In: Alba Valuar (org.). Desvendado máscaras sociais. Rio 

de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 
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Após sorteio, a primeira abordagem aos profissionais foi sempre realizada 

pessoalmente pela pesquisadora que se identificava como tal, apresentava seu crachá 

e autorização da instituição para o desenvolvimento da pesquisa, explicava o projeto 

e justificava a escolha do entrevistado, garantindo o anonimato das informações 

recebidas. Ficava a critério do entrevistado a participação ou não do projeto, mas 

todos, sem exceção, mostraram-se dispostos a participar. Todas as abordagens 

tiveram como preocupação preservar o profissional. Assim, buscou-se realizá-las em 

momentos em que ele estivesse o mais isolado possível de outros atores da 

instituição, principalmente coordenadores médicos e diretores. Apesar de tais 

cuidados, obtiveram-se informações, sempre de modo informal, no correr do estudo, 

do quanto a presença da pesquisadora havia sido notada e comentada nos 

―corredores‖. 

Na maioria dos casos, a entrevista foi agendada após um contato pessoal com o 

profissional, com exceção de um dos entrevistados que optou por fazê-la já nessa 

primeira abordagem. Apesar da oferta por local externo para sua realização, todos 

optaram por realizá-la no próprio serviço, em momentos que possivelmente 

estivessem com mais tempo disponível. Em razão de imprevistos naturais do 

cotidiano de quem trabalha na assistência, em algumas situações as entrevistas 

chegaram a ser remarcadas por mais de seis vezes sendo que, em algumas delas, a 

pesquisadora já se encontrava no hospital. Tal fato não foi avaliado como negativo 

para o estudo. Pelo contrário, os médicos que tiveram suas entrevistas remarcadas 

por inúmeras vezes, no momento de sua execução, mostraram-se mais disponíveis e 

cooperativos para fornecer as informações. Todas elas foram gravadas com 

autorização verbal dos entrevistados que também assinaram, após sua explicação, o 
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termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). Todas as entrevistas foram 

transcritas e entregues aos entrevistados, deixando-se sempre um canal de 

interlocução aberto para complementações, alterações ou supressões de parte das 

entrevistas, apesar deste não ter sido explorado por nenhum dos entrevistados. 

Em virtude do trabalho de campo ser realizado em instituição na qual a 

pesquisadora já trabalhou em atividade diretamente ligada à direção, o fator interação 

entre pesquisador e ator social no ato da entrevista foi valorizado no momento de 

análise das informações recebidas, assim como a implicação da pesquisadora com o 

objeto do estudo. Entende-se implicação aqui não de forma pragmática, voluntarista 

ou produtivista, como sinônimo de compromisso, participação, investimento afetivo 

ou motivação. Trata-se, antes, do reconhecimento da inexistência de uma ciência 

neutra, e da impossibilidade de se produzir uma pesquisa com a objetividade 

esperada por esta. Partindo-se da premissa de que os cientistas conferem à ciência 

seus próprios valores, independentemente da posição ideológica que possui (seja 

esquerda, seja direita ou centro), torna-se necessária, segundo Lourau (Altoé, 2004), 

a análise dos ―lugares‖ que a pesquisadora ocupa no mundo e suas relações com a 

pesquisa – implicações materiais, políticas e libidinais –, não com o objetivo de 

neutralizar essa influência ou ―descontaminar‖ o olhar, mas reconhecendo-a e 

incluindo-a como substrato inseparável dos resultados da pesquisa. 

A análise do material seguiu como estratégia a análise do conteúdo tal como 

indicado por Bardin
1
 (1979) apud Minayo (2007): 

―Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos da 

                                                 
1
 Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 
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descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

dessas mensagens‖ 

O grande desafio colocado nesse momento foi ultrapassar o nível do senso 

comum e do subjetivismo na interpretação e alcançar uma vigilância crítica frente às 

entrevistas realizadas. Tratou-se de um movimento reflexivo de buscar, no social, 

fatores determinantes do texto e, ao mesmo tempo, buscar as singularidades que 

escapam e transformam o próprio social. 

Para tal, após a transcrição das seis entrevistas realizadas, procedeu-se à leitura 

exaustiva do material, de forma que se desenvolvesse uma grande intimidade da 

pesquisadora com seu conteúdo. Avaliada a relevância do material em relação à sua 

capacidade em responder aos objetivos do estudo, passou-se pela fase de exploração 

do material, buscando a identificação no texto de temas que evidenciassem estruturas 

de relevância, valores de referência e modelos de comportamento presentes ou 

subjacentes no discurso, entendendo tema como ―unidade de significação que se 

liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

serve de guia para a leitura‖ (Bardin, 1979 apud Minayo, 2007). 

Assim, com esse movimento, buscou-se encontrar unidade na diversidade e 

produzir explicações e possíveis generalizações que farão parte da interpretação final 

deste material. 
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VI – RESULTADOS E DISCUSSÃO: UMA APROXIMAÇÃO 

GRADUAL AO OBJETO 

 

 

A sistematização e a análise do material empírico apresentadas neste capítulo 

foram organizadas em ―planos analíticos‖ que permitissem uma apreensão 

progressivamente mais aprofundada do objeto. O primeiro plano analítico foi 

denominado de “a singularidade do trabalho médico no HES”; o segundo foi 

denominado de ―os médicos e a racionalização das práticas médico-hospitalares‖. 

Mesmo correndo o risco de tornar a leitura do material um tanto exaustiva, 

optou-se por extrair fragmentos das entrevistas que permitissem ao leitor 

compreender o contexto ao qual a fala se produziu. Assim, para facilitar a leitura, nos 

fragmentos mais extensos, destacou-se em negrito os trechos mais importantes. 

PRIMEIRO PLANO ANALÍTICO 

A singularidade do trabalho médico no Hospital Estadual Sumaré 

Este primeiro plano analítico busca contextualizar o trabalho médico, na 

singularidade que ele assume na organização estudada. Trata-se de tentar, a partir da 

análise do material empírico, uma apreensão do que faz singular ―ser médico‖ no 

HES. Está-se utilizando, nesse estudo, o conceito de ―singularidade‖ em sentido 

bastante aproximado ao utilizado pelos socioanalistas franceses, em particular os 

clássicos trabalhos de Lourau e Lapassade (Lins e Cecílio, 2007). Os analistas 
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institucionais identificam, sob um enfoque teórico de assumida inspiração hegeliana, 

três momentos do conceito de instituição: o momento da universalidade, tendo por 

conteúdo os sistemas de normas, os valores que orientam a socialização, a ideologia, 

o instituído, enfim; o momento da particularidade, em que seu conteúdo se resume 

às determinações materiais e sociais que negam a universalidade dada no primeiro, 

sendo o momento instituinte; e o momento de singularidade, em que o conceito de 

instituição tem por conteúdo as formas organizacionais, jurídicas ou anônimas 

necessárias para atingir determinado objetivo ou determinada finalidade, o momento, 

por fim, da institucionalização. 

Se adotarmos o conceito de ―instituição médica‖, poderemos dizer, então, que o 

primeiro plano analítico do estudo busca exatamente caracterizar o momento de 

singularidade que a Instituição Médica assume no hospital estudado. E, só a partir 

de tal apreensão, encaminharmos para o segundo plano analítico, quando será 

buscado o sentido que as políticas racionalizadoras da gestão assumem no ideário 

médico. 

Esse primeiro plano analítico, para fins de clareza e sistematização do material 

empírico, foi organizado em três movimentos de aproximação. No primeiro, foi feita 

uma caracterização mais ―objetiva‖ (descritiva/quantitativa), da corporação na 

instituição, a partir da caracterização do quadro de médicos em geral e seu modelo de 

gestão nesse hospital (número de médicos, tempo de contratação, regime jurídico, 

organograma, etc.) e dos entrevistados em particular (tempo de contratação, local de 

formação, número de empregos, etc.). O segundo movimento foi o esforço de se 

produzir uma caracterização mais ―subjetiva‖ (qualitativa) dos médicos do hospital, 
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em particular o acentuado ―sentido de pertença‖ vivamente identificado no material 

empírico. No terceiro movimento, foi feita uma caracterização de elementos do 

cotidiano dos médicos do HES, buscando-se apreender os elementos de autonomia 

preservados (ou não) no seu processo de trabalho.  

PRIMEIRO PLANO ANALÍTICO: primeiro movimento 

Quem são os médicos do HES 

a) Organograma e Regime de Contratação 

Todos os médicos do HES são contratados por regime de CLT por meio de 

processo seletivo, excetuando-se os processos de contratação emergencial de caráter 

temporário. O regime de trabalho pode variar entre 40, 24 e 12 horas semanais, 

dependendo da função que desempenha na instituição. Porém, de forma geral, os 

médicos assistenciais possuem jornada de 24 horas semanais divididas entre três dias 

da semana, privilegiando uma inserção mais ―horizontal‖ na instituição. O controle 

em relação ao cumprimento da carga horária é realizado por cartão de ponto, assim 

como para todos os demais funcionários da instituição. 

Podem-se compreender, a partir do organograma da instituição, as linhas de 

autoridade formal entre os médicos no hospital. 

 

 

 



 39 

Figura 1 - Organograma do Hospital Estadual Sumaré 

 

 

 

 

 

 

 

A superintendência, cargo de indicação da Unicamp, é ocupada por um mesmo 

professor da Universidade, médico, desde a inauguração do hospital. Abaixo dele, há 

duas diretorias: Diretoria Administrativa e Diretoria de Assistência, sendo que todos 

os médicos do hospital estão submetidos a esta última, com exceção daqueles que 

compõem o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). 

Abaixo dela existem duas gerências médicas. A gerência de serviços de apoio 

médico, responsável pela radiologia, laboratório e Agência Transfusional, e a 

gerência de serviços médicos, responsável pelos serviços assistenciais, sendo que 

todos os serviços, assistenciais ou de apoio médico possuem um coordenador médico 

hospitalar. São eles: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), Núcleo de 

Saúde Pública, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia, Neurocirurgia, 

Gerência Rec. Humanos Gerência Financeira

Gerência Administrativa Gerência Servs Apoio

Gerência de Engenharia Gerente de Informática

Gerência Geral

Direção Administrativa

Gerência Servs. Médicos Gerência Servs. Apoio Médico

Gerência de Enfermagem Gerente de Atendimento

Direção Assistência

Direção Superintendente
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Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, UTI adulto, Anestesiologia, 

Emergência Referenciada, Laboratório, Agência Transfusional e Radiologia. 

Além disso, os serviços ligados às cinco áreas básicas da medicina (Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Medicina Preventiva) 

possuem um docente da Unicamp como referência. Apesar dessa relação entre a 

universidade e o HES não se constituir como uma linha de hierarquia formal no 

hospital, ela se estabelece de maneira informal entre os serviços do Hospital das 

Clínicas da Unicamp e os serviços do HES, aspecto abordado na análise do material 

empírico.  

b) Os entrevistados e o processo de substituição das equipes 

Todos os médicos entrevistados pelo estudo foram identificados por sorteio a 

partir de critérios já explícitos na metodologia. O quadro abaixo facilita uma melhor 

compreensão de quem são esses atores, identificados apenas pela especialidade, tanto 

como cuidado de garantia do anonimato como para facilitar a análise pelo 

reconhecimento de que as diferenciações técnicas da medicina podem repercutir em 

diferentes formas de atuação pessoal dos médicos (Schraiber, 2008). 
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Quadro 2 – Perfil dos entrevistados 

 

Especialidade Idade 

(anos) 

Ano de 

formatura 
Local de formação 

(graduação/residência) 

Tempo de 

instituição (na época 

da entrevista) 

Vínculos de trabalho além do 

HES 

Clínico 29 2003 Unicamp/Unicamp 2 anos e meio 2 Ambulatórios de especialidades 

(ambos com convênio e particular) 

e um PS de hospital público 

Pediatra 40 1993 Unicamp/Unicamp Mais de 8 anos 

(desde o início do 

hospital) 

Um PA público e um PA e 

enfermaria de convênio 

Intensivista 41 1991 Unicamp/Unicamp Mais de 8 anos 

(desde o início do 

hospital) 

UTI de outro hospital público e 

ONG 

Emergencista 40 1993 Unitau/PUC-Campinas Mais de 8 anos 

(desde o início do 

hospital) 

PS de hospital público e PS de 

hospital particular com 

atendimento SUS e convênios 

Cirurgião 40 1994 Unicamp/Unicamp Mais de 8 anos 

(desde o início do 

hospital) 

Outros 2 hospitais públicos 

Gineco-obstetra 55 1982 São Paulo/Maternidade 

de Campinas  

Mais de 8 anos 

(desde o início do 

hospital) 

Administrador e plantonista de 

maternidade pública e consultório 

particular 

Fonte: entrevistas gravadas pela pesquisadora
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O primeiro aspecto que se destaca neste quadro é o fato de cinco dos seis 

entrevistados trabalharem nesta instituição desde sua inauguração. Considerando que 

o discurso do profissional é uma forma pessoal de exprimir o social e que depende do 

modo pelo qual o narrador se posiciona socialmente, além de suas concepções acerca 

da realidade experimentada, podemos considerar que esse fato é um ponto a favor da 

pesquisa, já que seus entrevistados possuem longa vivência na instituição e, portanto, 

grande exposição às suas políticas institucionais. Ao mesmo tempo, deve-se ficar 

atento às identidades nos discursos que possam expressar, não necessariamente um 

pensamento dos médicos como um todo, mas singularidades de diferentes grupos que 

participaram do projeto político de construção do hospital em diferentes momentos e 

suas impressões atuais. De qualquer forma, é impossível não levantar-se algumas 

questões como, por exemplo: os critérios de seleção produziram algum tipo de viés 

para obtenção desta amostra? De forma geral, como se distribuem os médicos dessa 

instituição em relação ao critério de tempo de contratação? 

Assim, apesar de entre os entrevistados haver apenas um médico com menos de 

oito anos na instituição (que também era o mais novo e formado há menos tempo), os 

vários depoimentos colhidos apontam para um problema real que a instituição vem 

sofrendo nos últimos anos, com impacto direto na micropolítica do trabalho, qual 

seja, um processo de substituição de seu corpo clínico original, ou seja, aquele 

presente na instituição desde sua inauguração, por novos profissionais, em sua 

maioria recém-formados, em virtude de baixos salários. Esse pode ser um ―viés‖ da 

―amostra‖ do estudo, com dois componentes. O primeiro, mais ―negativo‖ é que, ao 

ter escutado principalmente médicos há mais tempo na instituição, pode ter deixado 

eventualmente de fora a percepção dos recém-admitidos. O segundo, mais 
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―positivo‖, é ter-se escutados médicos com efetiva vivência da micropolítica do 

hospital e as políticas implementadas pela direção desde sua fundação. 

Entende-se neste estudo a micropolítica do trabalho como: 

―conjunto de relações que estabelecem entre si os vários 

atores organizacionais, formando uma rede complexa, móvel, 

mutante, mas com estabilidade suficiente para constituir uma 

determinada ―realidade organizacional‖ – dessa forma, 

relativamente estável no tempo, podendo, assim, ser objeto de 

estudo e intervenção. Os atores são portadores de valores, de 

projetos, de interesses e disputam sentidos para o trabalho em 

saúde. É um campo, portanto, desde sempre, marcado por 

disputas, acordos e composições, coalizões, afetos. Um 

campo atravessado e constituído por relações de poder. Na 

micropolítica, há o ―racional‖, mas também o ―irracional‖. 

Na micropolítica há o que se mostra e o que se diz, mas há o 

que se oculta e o que não se diz tão claramente. Na 

micropolítica há liberdade, mas há também determinação. Na 

micropolítica se vêm vetores de mudança, mas também muita 

conservação. Na micropolítica se produz o cuidado, portanto, 

os usuários são parte central da micropolítica das 

organizações de saúde.‖ (Cecílio, 2007) 

 

Pode-se evidenciar claramente este problema da substituição do corpo clínico 

original na seguinte fala: 

“(...) É o que o pessoal brinca né, isso aqui vai acabar virando um hospital de 

residentes, né! De ex-residentes, porque a política salarial do hospital aqui é muito 

ruim! É péssima! Já perderam pessoas que eram insubstituíveis, estão perdendo 

outras pessoas, e a reposição agora é só com, com residente.” 

Entretanto, ao mesmo tempo, podemos evidenciar que existem diferenças em 

relação às especialidades neste aspecto: 
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“Eu não sei se é assim em todos os setores, mas, na pediatria, praticamente a 

gente é o mesmo grupo que entrou há nove anos atrás. Só saíram as pessoas que 

foram embora pra outras cidades, (...) e os que eram só plantonistas eventuais que 

acabou, que não tinham interesse de continuar. Mas assim, do dia a dia, de quem faz 

as 24 horas, a gente é o mesmo grupo.”  

Assim, a partir das questões levantadas nesta primeira análise, optou-se por 

compreender a dimensão desse processo de mudança da equipe médica do hospital 

como um todo. Apesar de os indicadores de turn over de médicos por especialidades 

não estarem prontamente disponíveis na instituição, o que ajudaria na análise dessa 

situação, inclusive com a possibilidade de comparação com outros hospitais, pode-se 

fazer uma aproximação a partir de uma análise da distribuição desses profissionais 

em relação ao tempo em que se encontram contratados na instituição. Para isso, 

solicitou-se do Departamento de Recursos Humanos uma lista com 100% dos 

médicos contratados, sua data de admissão, especialidade e locação institucional. 

Pode-se observar que a instituição contava, na data em que a lista foi disponibilizada, 

com um total de 215 médicos contratados distribuídos da seguinte forma: 

Tabela 5 - Distribuição dos médicos de acordo com sua função institucional 
        

FUNÇAO INSTITUCIONAL TOTAL     

Médicos em função gerencial 19     

Médicos exclusivamente assistenciais      

 plantonistas 62     

 não-plantonistas 134     

TOTAL 215     

        

Fonte: Serviço de RH do HES     
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Desse total, foram eleitos os 134 médicos assistenciais não-plantonistas para 

comporem o universo do qual foi retirada a ―amostra‖ dos entrevistados para o 

estudo, por eles possuírem, em princípio, uma maior presença no cotidiano dos 

serviços quando comparados com os médicos assistenciais plantonistas. Em relação à 

sua distribuição de acordo com o ano de contratação, podemos observar que os 

médicos estão concentrados em dois extremos: os contratados há menos de 2 anos 

(30%) e aqueles que fazem parte da instituição desde sua inauguração (42%). 

 

GRÁFICO 1 - Distribuiçao dos médicos assistenciais nao plantonistas 

de acordo com o ano de admissao

2000

1%

2001

41%

2002

4%
2003

4%
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4%
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8%

2008

16%
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14%

Fonte: Serviço de RH do HES

 

Esse dado ajuda a evidenciar o processo de substituição da equipe original de 

médicos experimentada pelo HES nos últimos anos. Entretanto, analisando as 

especialidades em separado, pode-se perceber que elas se comportam de maneira 

diferente neste aspecto. Na tabela abaixo, destacam-se as especialidades escolhidas 
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para o estudo. Observou-se que a pediatria manteve a mesma equipe de médicos 

desde sua inauguração. Em contraposição, as outras especialidades vêm sofrendo 

com as transições em intensidades diferentes: a cirurgia já trocou cerca de 50% de 

sua equipe; a UTI adulto e a tocoginecologia possuem apenas um integrante da 

equipe original, e a clínica médica já trocou 100% de sua equipe – todos esses dados 

compatíveis com as falas dos atores. 
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Tabela 6 - Distribuição dos médicos assistenciais não-plantonistas por especialidade de acordo com o ano de admissão no hospital 

                        

  ANO DE ADMISSAO   

ESPECIALIDADE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

MEDICO DO TRABALHO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

MEDICO CLINICO-GERAL 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 

MEDICO OFTALMOLOGISTA 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 

MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

MEDICO CIRURGIAO-GERAL 0 5 1 1 0 0 1 2 1 1 12 

MEDICO CIRURGIAO PLASTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

MEDICO ORTOPEDISTA 0 3 0 1 0 0 1 1 2 3 11 

MEDICO NEUROCIRURGIAO 0 4 0 1 0 0 0 1 1 0 7 

MEDICO TOCOGINECOLOGISTA 0 1 0 1 3 0 1 4 0 3 13 

MEDICO PEDIATRA 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

MEDICO NEONATOLOGISTA 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

MEDICO INTENSIVISTA 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 7 

MEDICO ANESTESIOLOGISTA 0 17 2 1 1 2 1 1 1 3 29 

MEDICO CLINICO-GERAL UR 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

MEDICO CIRURGIAO GERAL URO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

MEDICO CIRURGIAO PEDIATRICO 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

MEDICO RADIOLOGISTA 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 6 

MEDICO ENDOSCOPISTA 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

MEDICO ECOCARDIOGRAFISTA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

MEDICO CLINICO-GERAL CARDIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 1 54 5 6 6 5 5 11 22 19 134 

Percentual (%) 0,7 40,3 3,7 4,5 4,5 3,7 3,7 8,2 16,4 14,2 100,0 

Fonte: Serviço de RH do HES            



 48 

Outra questão que chamou a atenção no Quadro 2 foi o fato de quatro dos seis 

entrevistados serem formados na graduação e residência médica na Unicamp, 

instituição gestora do hospital. Não por acaso obteve-se essa ―amostra‖. Apesar de a 

informação sobre os locais de graduação e residência médica de todos os 

profissionais médicos não estar disponível, as entrevistas demonstram um 

predomínio de médicos originários daquela instituição, fato que terá diversas 

implicações na micropolítica do trabalho. 

Além disso, pode-se observar que todos os profissionais apresentam múltiplas 

jornadas de trabalho, mas apenas o profissional mais velho possui consultório 

particular, características de uma medicina tecnológica em que tal forma de produção 

de serviços perde em importância, aspecto bem explorado nos estudos de doutorado e 

livre-docência de Schraiber (1993, 2008). 

PRIMEIRO PLANO ANALÍTICO: segundo movimento 

Os sentidos de pertença 

Durante a análise do material empírico, destacou-se com muita intensidade – e 

compondo uma ―unidade de significação‖ – a existência de ―sentidos de pertença‖ 

fortemente compartilhados entre os médicos entrevistados, estabelecendo uma 

identidade do corpo clínico do HES que vai além do ―ser médico‖ (no sentido 

―universal‖). Levar em consideração essa identidade é assumir que o trabalho médico 

no hospital só pode ser compreendido em sua singularidade a partir do contexto 

histórico e social em que é exercido, capaz de produzir novos sentidos para sua 

prática e para a forma como se relaciona com as políticas racionalizadoras da gestão. 
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Na sequência, alguns elementos do que compõem o que está sendo denominado de 

―sentido de pertença‖:  

 

a) A “origem Unicamp” 

Talvez este seja o elemento que promove com mais força o ―sentido de 

pertença‖ dos médicos na instituição. Por ser um hospital gerenciado pela 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desde sua abertura, observa-se um 

forte componente seletivo de profissionais formados por essa Universidade. Não é 

por acaso que quatro dos seis entrevistados fizeram graduação e residência médica na 

Unicamp. 

Essa espécie de ―associação entre pares‖ é prática comum na medicina, 

aprendida já no processo de graduação, fazendo parte de seu espírito de corporação e 

de categoria profissional desde o modelo liberal de prática. Segundo Schraiber 

(2008), com a medicina tecnológica: 

―(...) por exigência das organizações ou das estruturas 

mercantis, os médicos já não podem mais se isolar num 

consultório particular (...) e passam a dividir momentos e 

espaços técnicos com outros e a se relacionar com 

mecanismos estruturadores de sua intervenção independentes 

de seu domínio. Para fazer frente a isso, devem aprender os 

caminhos das engrenagens (..) em que o acesso a certas 

atuações é controlado diretamente pelos próprios médicos, 

em geral mais velhos ou experientes. Isso funciona como um 

aprendizado futuro e também expressa um controle sobre o 

mercado de trabalho. (...) ―ser médico‖ é ―ter bons acessos e 

participar das engrenagens‖. 
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Diante dessa representação, trabalhar no HES pode se manifestar como um 

processo ―natural‖ de quem já faz parte de ―engrenagens‖ que possibilitem esse 

acesso. Por exemplo: 

“Eu me formei na Unicamp, fiz quatro anos de especialização lá. Já convivia, 

mais ou menos, com todo esse pessoal que trabalha aqui. Isso aqui foi meio que 

um..., um hospital que..., como foi a Unicamp que foi a responsável por gerenciar, 

naturalmente pessoas da Unicamp foram, tiveram acho que a preferência, na 

escolha, e eu estava entre essas pessoas aí no grupo da cirurgia.” 

O processo seletivo neste tipo de associação pode representar uma estratégia 

para legalizar o acesso do profissional na instituição feito primeiramente a convite 

dos pares. 

“Na verdade porque eu comecei a trabalhar no fim da especialização aqui, eu 

já... eu formei na Unicamp, fiz residência lá. E quando eu passei como residente 

aqui, e depois eu fui convidado a vir trabalhar. A princípio eu comecei trabalhando 

na UTI e depois eu me fixei aqui na enfermaria, agora eu terminei e fui contratado 

na enfermaria e fiquei. (...) A princípio eu entrei como, para plantonista da UTI com 

o contrato de emergência, depois eu fiz processo seletivo pra enfermaria e aí entrei 

via processo seletivo.” 

Este predomínio de médicos formados na mesma escola produz singularidades 

nesta organização, com impacto no trabalho médico e na forma como percebem e se 

relacionam na instituição. Segundo Schraiber (2008), com a medicina tecnológica, 

cada vez mais a tecnologia é vista pelo médico como um bem em si, algo que fornece 

segurança à sua prática. Os fatores que condicionam o êxito profissional no ideário 
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médico deixam de estar ligados à dedicação e à competência científica, como na 

medicina liberal, e passam a corresponder à competência tecnológica. Ser bom 

médico é fazer bom uso da tecnologia. Essa ideia está ligada a uma ressignificação 

da noção contemporânea de cuidar, que passa a ser tratar com competência técnico-

científica acertando a terapêutica. Assim, para ser bom médico torna-se fundamental 

a formação do profissional em um ―centro de ponta‖ – nesse caso, a Unicamp. 

Diante das heterogeneidades da medicina, trabalhar em um hospital com 

predomínio de médicos formados em uma mesma instituição, sendo esta, além de 

tudo, um ―centro de ponta‖, produz na equipe um sentimento de confiança técnica 

em relação aos pares e isso repercute em qualidade do serviço para esses 

profissionais. 

“ (...) Dá pra se fazer uma boa medicina, com limitações, mas dá. Mas, talvez 

menos pelos recursos tecnológicos, e mais pelos recursos humanos que você tem, 

acho que isso já é verdade, porque eu acredito que o recurso humano, não só aqui 

em cima, mas como lá embaixo na UTI, na UR, na cirurgia, é um bom recurso 

humano, as pessoas têm, são pessoas boas, bem habilitadas, dificilmente você vê 

médicos malformados ou ruins aqui trabalhando, acho que é bem legal, são 

sempre pessoas que tem uma habilitação bem interessante.” 

Além da confiança técnica para com os colegas, ser formado na mesma escola 

médica significa ter a mesma origem, compartilhar as mesmas condutas técnicas, os 

mesmos hábitos, costumes, tradições, rituais, enfim, um conjunto de experiências que 

criam uma identidade entre estes profissionais a ponto de ―falarem a mesma língua‖. 
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“Aqui eu gosto de trabalhar pela estrutura que a gente tem e pelas pessoas que 

a gente trabalha junto. A maioria vem, são originadas da própria escola, da própria 

Unicamp, então são pessoas que ou eu já tive contato em algum momento, antes, ou 

também se formaram na mesma época que eu, ou um pouco antes, mas eu tive 

contato, então mais ou menos se fala a mesma língua, todo mundo fala a mesma 

língua, tem a mesma linguagem.” 

Essa identidade entre os médicos parece ter o sentido de ―estar entre amigos‖, 

e, nesse caso, as relações formais da instituição são atravessadas por esse sentimento 

que cria novas formas de relacionamento entre os profissionais, aparentemente mais 

informais e cooperativas. 

“(...) Eu, particularmente, já conhecia assim, muita gente, até de outros 

setores, gente que foi da minha turma de faculdade. Então, assim, eu nunca tive 

problema nenhum. Lógico que em todo hospital às vezes você tem discordância de 

conduta, às vezes pra você conseguir um cirurgião pra subir aqui pra ver um caso, 

às vezes é mais difícil. Mas no geral, eu acho que é até uma vantagem daqui que a 

gente tem, é que no geral as pessoas se conhecem, conhecem da Unicamp, a 

maioria veio de lá, então você tem a liberdade de estar ligando, „ó, preciso que você 

venha ver pra gente um caso‟, e as pessoas vêm, é, a gente tem muito contato, eu tive 

muito contato na UTI, até porque dava plantão lá até pouco tempo. O pessoal da 

UR, muita gente já trabalhou aqui na enfermaria, a gente se conhece também, então 

com o próprio pessoal da enfermaria a gente tem, assim, em termos de 

relacionamento, isso nunca teve problema nem com médicos, nem com enfermagem, 

nem com...” 
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“Então às vezes tem algum caso da minha especialidade, que seja até na UR, 

na UTI, ou nos outros andares, eles me chamam, me ligam, aí eu acabo vendo 

também. Mas aí é uma forma mais informal do que como clínico aqui da..., mais 

de forma mais informal.” 

 

b) A experiência do Hospital Imaculada Conceição (HIC) e o grupo 

original do HES: o projeto de construção de um hospital público de qualidade 

O HES teve seu gerenciamento entregue à Unicamp desde sua inauguração, 

mas o grupo que assumiu sua direção foi constituído por profissionais oriundos de 

outra experiência de gestão hospitalar. Trata-se do projeto de intervenção organizado 

pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, através da Unicamp, sobre o 

Hospital Imaculada Conceição (HIC) devido à má administração praticada por seus 

dirigentes na época. A Unicamp atuou como interventora nesse hospital por 

aproximadamente sete anos até seu fechamento e, quando da abertura do HES, foi a 

mesma direção que, na época, conduzia a intervenção do HIC, a responsável por 

inaugurar o hospital e implantar 100% de seus serviços. Assim, nesse processo, 

diversos profissionais, tanto da área administrativa quanto assistencial, migraram do 

HIC para o HES a convite da direção. 

“Na verdade eu já trabalhava no Imaculada, que já estava sobre intervenção 

da Unicamp, então eu já trabalhava com quase todo mundo, quer dizer, uma boa 

parte das pessoas que trabalham aqui, já trabalhavam comigo lá, né?(...). E lá a 

gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito, que foi pegar um hospital que tinha 

muita, muito problema prático, muito problema técnico, muito erro de conduta, 
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mesmo! E transformar numa coisa muito viável, né? (...) E a gente conseguiu fazer 

um trabalho bem legal, assim. A gente conseguia dar conta da internação, a gente só 

atendia as pessoas do município. Mas quando a gente precisava de um algo mais 

que não tinha, tinha uma porta aberta com a Unicamp, era um serviço muito legal. 

Então, de certa forma, junto com o primeiro coordenador, eu meio que ajudei a 

montar a pediatria, por conta da experiência que a gente já tinha lá, né? Então de 

numero de leitos, do que precisava, qual era o esquema que a gente fazia, tudo isso... 

Aqui é um perfil bem diferente, por que a gente não tem a porta aberta, mas muito 

do que se aprendeu lá, foi o que veio pra cá. Muitas das pessoas com quem eu 

trabalhava lá vieram pra cá também. Então tem uma coisa meio que natural, né? A 

gente passou por seleção, tudo isso, mas foi uma continuidade dum trabalho que a 

gente já vinha fazendo lá embaixo.”  

A abertura do hospital contou, dessa forma, com um grupo de pessoas 

dispostas, a partir de suas experiências pregressas, a dar continuidade a um projeto de 

produção de um hospital público de qualidade para a região que, mesmo sem estar 

escrito no papel, constituiu o ideário de boa parte dos profissionais dessa instituição, 

sendo reforçado pelos processos de avaliação a que o hospital se submeteu. 

“Eu acho que a própria política do serviço, desde que ele foi formado, 

sempre foi manter um padrão de excelência. Desde quando começou, a ideia 

sempre foi a mesma. (...) Então o que teve aqui foi a chance de começar do zero, 

né? E isso é raro, né? E como a gente já tinha essa experiência do Imaculada, e na 

verdade lá é mais difícil que aqui, porque lá teve que recomeçar em cima de uma 

coisa que já existia, e eu acho que já começou aqui com um caminho, já conhecido 



 55 

assim, já sabendo, mais ou menos pra onde ir. E que manteve até hoje essa ideia, de 

requalificar, de melhorar, de estar sempre aí testando todo mundo de alguma 

forma, né? E eu acho que isso foi melhorando o padrão de tudo. Tem muita coisa 

ainda por fazer, mas eu acho que tem muita coisa que começou boa e continua boa, 

e está indo, melhorando. Esses anos foram para solidificar uma ideia. E eu acho 

que por isso que tá indo bem. Todo mundo tá há muito tempo junto, né? A gente 

começou com as pessoas da direção, com bastante gente que começou também há 

nove anos tá aí ainda, e as pessoas que saíram, você vê que sente falta de... sentiu de 

não estar mais aqui por um motivo pessoal, de mudança de vida, tudo. Porque aqui é 

um lugar que, até então, a gente consegue trabalhar direitinho, né? Consegue fazer 

aquilo que precisa fazer.” 

Esse ideário de um projeto diferenciado para o hospital foi dividido também 

por aqueles que não participaram da intervenção no HIC, mas vieram da Unicamp 

com a proposta de montar os serviços. Apesar de observarmos esse ideário ainda 

presente nas falas dos médicos, fica claro também que ele vem sofrendo impacto 

pelo processo de substituição da equipe original de algumas áreas pelos baixos 

salários praticados. A troca dos profissionais, de certa forma, parece estar 

enfraquecendo esse sentimento de pertença. 

“Só que agora o negócio tá tão defasado aqui, que ninguém tem medo de ser 

mandado embora. Você escuta mais „Pô, queria que me mandasse embora pra pegar 

meu fundo de garantia!‟. Então pra você ver que teve essa inversão de valores, 

sabe? Da equipe médica em relação ao propósito do hospital, a história do 
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hospital. Todo o serviço que foi construído, né? Então tem essa inversão, assim (...) 

Isso aqui já foi o melhor emprego meu, e já foi o melhor emprego de todo mundo.” 

Pode-se perceber também que esse projeto inicial de produzir um hospital de 

qualidade não foi compartilhado inicialmente por 100% dos profissionais oriundos 

do HIC, mas foi percebido posteriormente: 

“Porque eu trabalhava no Imaculada Conceição. Desde que eu me formei, em 

paralelo à residência, eu trabalhei no Imaculada. Então, eu trabalhei muito tempo 

lá. Mas era uma coisa assim, tinha tempo pra acabar, né! Na época que eu trabalhei 

lá, tinha aquelas coisas assim, complicadas e tal, então eu fiquei um pouco por lá. 

Daí surgiu aqui e eu vim, entendeu? Inclusive aquela coisa assim, ah... da 

Unicamp, imagina, nunca que eu vou entrar lá! Aquelas coisas todas. Mas eu vim, 

passei tranquila. Mas eu nem sabia, eu não sabia assim: “Ah, que vai ser um 

hospital „X‟ ou „Y‟.” Não tinha essa noção. Eu queria mudar pra uma coisa 

melhor no sentido de que o Imaculada realmente era muito ruim.”  

 

c) Os sentidos de pertença às várias equipes ou unidades assistenciais 

Além de pertencer à Unicamp ou ao grupo que compartilhou o projeto inicial 

de montar um hospital de qualidade para a região, a fala dos médicos demonstrou 

também um sentido de pertença desses profissionais às equipes das unidades 

assistenciais em que trabalham. 

Segundo Schraiber (2008), com a medicina tecnológica e a especialização 

profissional, o médico passa a depender de engrenagens tanto institucionais quanto 
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mercantis e seu ato assume um caráter de trabalho coletivo, um ―processo de 

interdependência e complementaridade objetiva‖ que exige que o médico aprenda: 

―(...) a ser só e também a estar com os outros. De um lado, é 

aprender a se fortalecer como alguém que sabe julgar e 

decidir sozinho, pois, em razão do pragmatismo profissional 

(ser ―homem prático‖), a medicina exige e, mesmo que isso 

dependa de outros, ainda é ação de iniciativa individual. De 

outro lado, deve aprender a compartilhar e associar-se, 

estabelecendo conexões com outros indivíduos e com outros 

recursos que ultrapassam seu próprio conhecimento e 

habilidade‖ (Schraiber, 2008). 

 

Esse processo de trabalho compartilhado em uma mesma unidade hospitalar 

assistencial, por exemplo, exige um conjunto de relações e rotinas que podem 

favorecer a criação dessa identidade entre os profissionais. Entretanto, os próprios 

médicos atribuem certa dificuldade a esse tipo de trabalho associativo na medicina de 

uma forma geral e conquistá-lo no HES passa a ser um diferencial para o trabalho. 

“Eu não sei se é assim em todos os setores, mas na pediatria, praticamente a 

gente é o mesmo grupo que entrou há nove anos atrás. Só saíram as pessoas que 

foram embora pra outras cidades,(...) e os que eram só plantonistas eventuais que 

acabou, que não tinham interesse de continuar. Mas assim, do dia a dia, de quem faz 

as 24 horas, a gente é o mesmo grupo. Então a gente, depois de vários percalços, 

conseguiu ter uma unidade mesmo, né? Cada um de nós pensa diferente, cada um 

de nós tem sua especialidade, né? Mas a gente conseguiu trabalhar em conjunto 

muito bem, e isso não é uma coisa fácil dentro da medicina.” 

O tempo em que os médicos trabalham juntos aparece como um fator muito 

valorizado pelos profissionais, que facilita esse tipo de associação necessária a um 



 58 

trabalho interdependente e complementar. A intimidade criada entre os profissionais 

estabelece o exercício de um conjunto de regras, formais e informais, do trabalho 

coletivo, que torna o cotidiano menos conflituoso. 

“Quando você tem uma equipe muito coesa... aqui todo mundo se conhecia há 

muitos anos, né, todo mundo falava a mesma linguagem, mas hoje tem gente nova, 

fala linguagem diferente. É diferente! É uma coisa muito própria do ambiente de 

tempo, essa familiaridade que a gente tem né! Então não precisa falar às vezes 

para passar a informação. Isso já não existe mais! Porque mudou totalmente, um 

monte de gente nova. Isso quebrou esse espírito de equipe, né.” 

“(...) já aconteceu de a gente ligar pro médico do dia anterior, dá uma ligada, 

fala „ó, você fez isso, por que que você fez? O que você achou?‟ Às vezes acontece 

da gente, como a gente tem uma liberdade entre o grupo que está aqui, já está aqui 

há um bom tempo, então você tem essa liberdade de estar ligando pra „ó, você 

mudou essa conduta, mas por que que você mudou? Você achou alguma coisa 

diferente?‟ Aí: „Não, não achei‟. A gente acaba ligando, mas no geral acho que 

nenhum de nós fica ofendido em relação a isso, assim. Às vezes apareceu algo novo, 

também. Ou às vezes é mais da especialidade de um do que do outro.” 

“A gente tem liberdade pra discutir. Agora mesmo eu tava ligando pro 

cardiologista, ele nem tá de plantão, mas eu preciso discutir se eu prescrevo ou não, 

entendeu? Mas não existe plantão disso ou daquilo aqui. A gente tem liberdade, por 

ser um grupo tranquilo, a gente tem liberdade.” 

A dimensão do serviço e a forma como os profissionais se organizam na 

divisão do processo de trabalho parecem ser fatores que também interferem no 
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trabalho coletivo e, consequentemente, na intensidade com que o sentido de pertença 

à equipe se manifesta nas diferentes equipes ou unidades assistenciais. 

“É um perfil completamente diferente dos outros serviços, né? É um lugar que 

você consegue fazer uma medicina de ponta, consegue fazer aquilo que é preciso pro 

paciente. A gente ainda funciona meio sem ser um elefante branco, assim. Porque 

na Unicamp tem tanta coisa, quando a gente é residente, é interno, são tantas áreas, 

tantos pacientes, é um volume tão grande que as coisas acabam se perdendo (...). A 

gente tem conseguido, ainda hoje, apesar de ter aumentado o movimento, tudo 

isso, trabalhar como uma unidade.” 

“A gente não tem essa, um não fica roubando do outro..., ninguém quebra 

mão..., a gente é um grupo bem tranquilo! Nossa, a gente aqui é bem tranquilo! 

Ninguém quebra mão em cima de ninguém aqui, entre a gente não! É um e outro, né! 

No fim fica chato!. Eu morro de vergonha, assim, de quebrar a mão, eu morro de 

vergonha. Às vezes alguém fala „Vê essa!‟ Eu tenho a liberdade de falar: „Não quero 

ver, você vê‟. É muito tranquilo. É um grupo pequeno. Você imagina no outro 

hospital que eu trabalho! São dez médicos por dia! Dez ao todo por dia! Tem dias 

que eu não vejo o meu colega. Por isso que eu falo: lá o que „mata‟ é isso, é o 

volume.” 
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d) A questão salarial e a perda de parte da equipe original do hospital: o 

sentimento de não-valorização profissional por parte da direção 

Decidiu-se abordar a questão salarial dos médicos na instituição pelo impacto 

que ―os baixos salários‖ e a consequente troca de equipe em algumas unidades 

produziu no ideário desses profissionais, contribuindo, de modo ―perverso‖, para a 

construção de um sentido de pertença. Todos se identificam como ―mal 

remunerados‖ pelo trabalho que desenvolvem na instituição, mas a postura que 

assumem diante desse fato e a forma como percebem consequentemente a atuação da 

direção nessa situação difere entre as especialidades. 

Se, com a medicina tecnológica, o médico perdeu a capacidade de 

comercializar livremente seu trabalho no mercado através dos consultórios privados, 

em contrapartida, como forma de manter o padrão conquistado, passou a acumular 

múltiplos empregos e a vender seu trabalho especializado a preços cada vez mais 

altos no mercado, ainda com a possibilidade de escolher onde quer trabalhar. 

“Ah, as coisas mudaram muito, assim, de uns tempos pra cá. Eu, eu depois que 

me formei, eu não cheguei a pegar aquela fase de que,... que, os médicos 

praticamente, que o forte eram os consultórios. Então eu já peguei uma transição 

que, que o médico vem abandonando um pouco a (...), o consultório por 

determinados fatores, né, e migrando um pouco pra, pra, tanto pra parte pública 

quanto pra parte hospitalar mesmo, trabalhando em intra-hospitalar. E 

concomitante a isso teve esse bum aí dos hospitais do Estado, eu não sei se são 20 

OS (organizações sociais) que foram, mais as outras que estão se formando aí, que 
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aumentou assim, demasiadamente a demanda, ahn... De oferta de emprego 

hospitalar.” 

“Eu optei por vida hospitalar mesmo. Não gosto muito de consultório, acho 

que financeiramente não é bom, você tem aquele ônus de, de estar sempre à 

disposição dos pacientes. Então, eu acho que isso limita muito a sua vida fora do 

hospital. Ah... Eu assim, com o passar do tempo né, fui vendo, vendo uma 

deterioração do salário, do ganho do médico, né, e a gente acaba aumentando o 

número de horas que a gente trabalha pra manter aquele mesmo padrão de vida. 

Então você acaba tendo sua vida muito limitada. Então eu optei por um padrão de 

vida que, saindo do hospital, eu não queria mais, porque assim, tá com a cabeça 

fora do hospital, às vezes a gente leva algumas coisas pra casa, trabalho pra fazer, 

pesquisa, preparar algumas aulas, não sei o quê... Mas, fora isso, sem ter, sem ter 

que tá disponível ao paciente. Então isso foi uma opção de vida que eu fiz.” 

Nesse contexto, o HES, que inicialmente oferecia um interessante salário para 

os médicos, sofreu uma defasagem salarial em relação a outros hospitais da região 

em virtude dos pequenos ou nulos reajustes em seu orçamento realizados pela 

Secretaria Estadual de Saúde nos últimos anos. Isso fez com que muitos profissionais 

que estavam presentes na instituição desde sua inauguração, alguns deles com grande 

reconhecimento profissional pela própria equipe, saíssem do hospital e fossem 

substituídos, em grande parte, por ex-residentes da Unicamp recém-formados. Isso 

gerou entre os médicos, em diferentes intensidades, um sentimento de injustiça e 

desvalorização profissional por parte da direção que, apesar de cobrar da equipe certa 
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qualidade da assistência prestada, não remunera para tal, o que seria uma forma de 

reconhecimento desse trabalho. 

Pode-se dizer que este é o maior ―ruído institucional‖ encontrado no contato 

com os médicos, com forte impacto na forma como o profissional percebe a direção e 

as políticas racionalizadoras do hospital. 

“Porque você, na verdade, trabalha num hospital de nível terciário, em 

ginecologia e obstetrícia, recebe o caso grave, toma conta do caso grave, tenta agir 

no caso grave, e você, financeiramente, recebe menos do que aquele que está te 

mandando, lá do PA Municipal, a paciente pra você assumir de alguém que fez uma 

consultinha e jogou ela pra você. É injusto isso! E esse hospital está recebendo 

menos, não dá nem pra comparar em relação ao outro hospital que trabalho, tá? 

Mas é um plantão que paga menos do que qualquer hospital, então realmente tem 

gente que reclama. Porque você, aqui você tem uma exigência, você quer um 

profissional que tenha uma capacidade técnica boa, de boa a ótima, e isso pra 

mim, em medicina, tem que ser pago. Não tem outra forma. Ou senão você vai ficar 

com o ruim. Agora, o ruim lá fora ganha mais do que o que você tem de bom e 

ótimo aqui, já é uma injustiça.” 

“Muita gente sai, muita gente já saiu daqui, sai direto, assim, tá sempre saindo 

bons médicos. Assim, são médicos muito bons que saem, tem médico, que eu já 

fiquei sabendo aí, vão sair mais dois, são médicos muito bons, e saem porque, 

assim, é um nível de trabalho alto que você tem, e você não tem uma remuneração 

compatível com esse nível de trabalho que você tem. E eu acho que, e, além disso, 

eu acho legal que você tem a parte de, eu gosto dessa parte de ensino, eu acho bem 
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interessante, a atualização, você ter esse acesso, é bem legal. Agora eu acho que é 

isso, muita gente trabalharia aqui a vida inteira, se não, se a remuneração fosse 

adequada assim. Tipo, se pudesse pagar adequadamente, muita gente, inclusive, 

trabalharia só aqui, porque gosta de trabalhar aqui. É um hospital com uma 

qualidade interessante. Mas...” 

“Ah, eu acho que eu... É o que o pessoal brinca, né, isso aqui vai acabar 

virando um hospital de residentes, né. De ex-residentes, porque a política salarial do 

hospital aqui é muito ruim, é péssima, já perderam pessoas que eram 

insubstituíveis, estão perdendo outras pessoas, e a reposição agora é só com, com 

residente. Assim, sabe, é um hospital que, que visa né, vislumbra a parte de ensino, 

cada vez mais trazendo mais alunos pra cá, só que nessa parte da formação dos 

médicos, nós estamos andando na contramão: em vez de ter uma equipe cada vez 

mais qualificada, com bagagem, com experiência nessa parte de ensino, não, tá 

cada vez ficando mais jovem a equipe. Algumas equipes aí, até residentes atuais da 

Unicamp dando plantão aqui, na UTI residentes dando plantão, às vezes não 

consegue plantonista. Então essa política está prejudicando o hospital. Acho que ele 

sempre vai ser o hospital que dá um atendimento bom pro paciente, sempre vai ter 

esse fluxo alto que a gente falou aí, de organização, de exame, agendamento tudo, 

mas nessa parte aí tá pecando um pouco. Acho que a equipe está se 

desqualificando. Não que está se desqualificando, está ficando cada vez menos 

experiente.” 

Nota-se que, ao referir-se à perda da qualidade da equipe, o médico não 

questiona o conhecimento científico dos profissionais recém-formados, até porque a 
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maioria deles é originária da Unicamp, mas atribui essa queda à perda da experiência 

profissional da equipe. Isso ocorre porque o médico, em seu ato de trabalho, para 

além do conhecimento científico, utiliza-se de outros saberes de caráter prático a fim 

de dar alguma resposta ao caso. Trata-se de sua experiência anterior, da experiência 

pregressa dos colegas mais experientes que também aprenderam com a prática e de 

sua experiência em ato, na qual exerce sua criatividade na interação com o paciente. 

(Schraiber, 1993, 2008). 

Assim, o processo de substituição da equipe por profissionais recém-formados, 

além da imagem de perda da qualidade da assistência e do ensino prestados na 

instituição, implica em um sentimento de desvalorização dessa dimensão da 

experiência profissional e, consequentemente, do profissional como um todo por 

parte da direção, já que esta não possui política para a fixação dos médicos. Esse 

sentimento de que a direção não se importa com os profissionais e que possui uma 

relação instrumental com eles, valorizando os processos administrativos em 

detrimento dos profissionais, acaba povoando o imaginário dos médicos como um 

todo, inclusive aqueles mais jovens que reproduzem em suas falas a mesma 

percepção sem necessariamente sofrerem o mesmo processo. Essa situação pode ser 

percebida em inúmeras falas: 

―Do ponto de vista estrutural, acho que faltam algumas coisas. Acho que eles 

poderiam criar, falta incentivo profissional, sabe? Uma coisa que é marcante aqui é 

que o incentivo aqui é zero. Tem gente que fala: „o hospital amigo da criança e 

inimigo do médico‟, incentivo é zero. Você não tem incentivo nenhum. Eu fico 

olhando, hoje, se eu pedir demissão, eles não estão nem aí. Tô aqui faz oito anos, 
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passou aluno, passou residente. Hoje um cara que entrar aqui como residente meu, 

ele vai ter o mesmo valor pro hospital. A mesma cobrança, entendeu? Então você 

não tem um plano de carreira. Você não tem um estímulo a fazer pelo hospital. 

Você não tem a contrapartida. (...) Então por que que eu vou ficar me doando pro 

hospital, se o hospital não se doa pra mim? Cada minuto que eu chego atrasado 

aqui, eu sou descontado. Então a gente acha que ele não, a relação médico 

administração assim, ela é, não sei, ela não é bilateral, sabe? Eu acho que, assim, o 

hospital, ele vai continuar sempre sendo bem avaliado pelos pacientes, vai cumprir 

seu papel social aqui, só que vai ficar esse vácuo, esse espaço aí, entre o que 

poderia ser, o ensino, e vai ...” 

“Eles mantêm o hospital sempre bem organizado, assim, em termos, você vê 

que todos os hospitais têm uma organização como aqui, eu digo SUS, é... Só acho 

que eles são pouco preocupados com essa parte dos recursos humanos, eles não se 

importam se o médico vai embora, eles contratam outro, eles não dão muita 

importância, eles não ligam muito, eles não percebem que realmente eles tão 

perdendo bons profissionais, eu acho que isso é uma falha gravíssima, porque 

logo, logo vão perder outros mais, é... Eu acho que eles pararam um pouquinho 

tempo achando, „Ah, aqui é o Sumaré, e a Unicamp, todo mundo que sai lá da 

Unicamp quer trabalhar aqui‟, hoje já não é mais assim. Era assim, porque a 

remuneração já não é mais compatível com o trabalho que você tem, então logo, 

logo eles vão perder mais médicos, e não vai ter quem repor. Não, pessoas com um 

bom nível não vai ter.” 
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―Eu acho interessante a parte organizacional do protocolo, eles são bem 

preocupados com protocolos, a parte assim de manter o atendimento de alto nível, 

mas é..., no geral, a reclamação que não só eu tenho, mas todos têm é isso: eles não 

se preocupam muito se o médico vai sair, ou não vai, se tá pagando pouco. Dá pra 

investir um pouco mais nas pessoas aqui, tem que investir, porque senão vai se 

perder.  E quando eu digo que eles atuam como direção, eles pensam, eles olham os 

números, né! Às vezes é por isso, eu acho que eles acabam perdendo esse foco do..., 

se os números tão bons, eles acabam perdendo o foco de que, se às vezes a gente 

perde paciente, é por deficiência do serviço.” 

―Sinceramente, antes espero que se mude este traçado. Ou eles mudem, eles 

mudem, eles, por eles mesmos, toquem a consciência do erro deles de entender que 

recursos humanos mais do que processos, que o processo já foi a fase, agora a 

finalidade é montar os recursos humanos, eles já montaram os processos, agora 

tem que continuar, né? Ou alguém dar um toque para eles, né?”  

Além disso, essa troca da equipe acaba, segundo os profissionais, impactando 

diretamente suas práticas e a qualidade da assistência e do ensino prestados, o que 

fica mais claro em algumas falas: 

“Roda muito na obstetrícia. Muito! Tanto é que, de quando eu entrei, não tem 

ninguém. Ninguém... Da época da atual coordenadora, que é a segunda 

coordenadora, também já não tem ninguém. Agora isso vai causando uns certos 

saltos no serviço, porque entra duas, três, às vezes, pessoas novas no serviço, isso 

altera. Ele entra, ele está começando, ele acabou a residência dele, ele tem que 

assumir um serviço que na verdade ele não teve nenhum estágio em qualquer outro, 
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e já vem pra um serviço que ele tem que pegar de bom pra ótimo, colocá-lo dentro 

do serviço e trabalhar. Então, às vezes, isso causa um certo desequilíbrio, 

principalmente no rodízio de uma equipe. E é até difícil pro coordenador você 

manter. Você fala: „Ah, mesma qualidade‟, logicamente que ele vai chegar, entra 

três num grupo de 12, vai passar seis meses, oito meses, ele vai subir, porque ele não 

vai trazer 13 pra baixo, os 13 vão levar ele pra cima, mas isso leva um tempo, isso 

causa um prejuízo no serviço. Porque o rodízio é muito alto, e isso realmente, em 

nível salarial, não é um hospital competitivo.” 

“Como está muito mal remunerado o plantão, está metade do preço de 

mercado, apesar da administração ter criado aí uma situação que diz que fez um 

levantamento, que diz: „está adequado‟, eu não sei qual foi o método que foi usado 

pra fazer esse levantamento, quer dizer, só eles sabem, e ninguém mais. (...) E aí, o 

que aconteceu? Desestruturou o sistema diagnóstico já montado. A administração 

insiste em não ter o horizontal, que o coordenador seja horizontal. Não se sabe o 

motivo para isso. Mas é uma questão pessoal da administração. Sem justificativa 

técnica. Eles não querem horizontais além do coordenador (...) Então o que o ex-

coordenador fez? Ele travou a UTI de forma que quem faz segunda e terça passa o 

plantão para quem faz de terça e quarta, e eles passam para os de quarta e quinta, 

um jeito inteligente de contornar a restrição da administração. Só que, do jeito que 

tá o salário, todo mundo joga contra. Então hoje eu não sou diarista, eu sou 

plantonista. Eu fico inseguro de tomar uma decisão mais... o que eu temo é que não 

me é passada a informação como era assada antes. (...) Mas assim, (...) o diarista, 

ele tem mais autonomia para tomar a decisão. Quando você tem uma equipe muito 

coesa... Aqui todo mundo se conhecia há muitos anos, né? Todo mundo falava a 
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mesma linguagem, mas hoje tem gente nova, fala linguagem diferente. É 

diferente! É uma coisa muito própria do ambiente de tempo, essa familiaridade 

que a gente tem, né? Então não precisa falar às vezes para passar a informação. 

Isso já não existe mais! Porque mudou totalmente, um monte de gente nova. Isso 

quebrou esse espírito de equipe, né?” 

Assim, um sentimento de perda e de desvalorização profissional é expresso 

com muita veemência por todos os profissionais entrevistados, compondo um sentido 

de pertença ―negativo‖, no qual se destaca a sensação de apartamento em relação à 

direção do hospital, vista como insensível ao problema das perdas salariais, incapaz 

de promover medidas de reconhecimento dos médicos do hospital. Aqui, o sentido de 

pertença resulta, então, de uma forte verbalização da diferença entre NÓS (os 

médicos) e ELES (a direção ou a ―administração‖).     

“Só que agora o negócio tá tão defasado aqui que ninguém tem medo de ser 

mandado embora. Você escuta mais „Pô, queria que me mandasse embora pra e 

pegar meu fundo de garantia!‟. Então, pra você ver que teve essa inversão de 

valores, sabe? Da equipe médica em relação ao propósito do hospital, a história do 

hospital. Todo o serviço que foi construído, né? Então tem essa inversão assim, de 

um. Isso aqui já foi o melhor emprego meu, e já foi o melhor emprego de todo 

mundo.” 

Esse é um conflito para os médicos, principalmente porque aparentemente 

gostam do hospital e decidir permanecer ou não trabalhando na instituição coloca 

diferentes valores do profissional em contraposição. Se os salários são tão ruins, o 
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que faz então esses profissionais permanecerem na instituição? O que é valor para o 

médico, além do dinheiro, do outro lado da balança? 

“A situação da medicina tá caótica. Então, se você tem aqui, tem um hospital 

lá que paga 40, 50, até 100% a mais, será que justifica tanto? Porque muita gente 

que fica aqui, no começo, por idealismo, como se fosse um hospital-escola 

também, ficam com a Unicamp, tudo novinho, tudo bonitinho, mas chega uma 

hora que você precisa pensar até que ponto se vale a pena, né, porque tem o outro 

lado da moeda, né, sua vida não é a medicina, né? Tem seus filhos, tem sua vida, 

você tem um futuro pela frente. Então, atualmente as pessoas, que eu sei, que saem 

daqui, é por questão salarial mesmo.” 

“Teve ano que o dissídio foi zero, dois por cento! Põe isso durante oito anos. 

Foi uma pena. Eu gosto tanto do povo daqui. Da equipe. É uma coisa meio de 

família mesmo, né?” 

Compartilhar um projeto de construção de um hospital de qualidade, o 

idealismo mencionado, podendo fazê-lo em uma instituição gerenciada pela sua 

escola de origem, onde muitos amigos e conhecidos trabalham, e ainda diante de uma 

boa estrutura, parece ser uma oportunidade muito sedutora para o profissional. 

“Então, pra mim, o que representa trabalhar nesse hospital, assim, representa 

trabalhar onde muitos queriam trabalhar e poucos têm a oportunidade. Isso aqui 

realmente é uma ilha de qualidade, dentro de, não vou falar nem de Campinas, de 

São Paulo, do Brasil inteiro. Então, trabalhar aqui, pra mim, é trabalhar em um 

dos melhores lugares do Brasil, entendeu? Apesar de ter suas limitações, pra mim 

representa isso. Agora, infelizmente o contexto não é só esse.” 
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Para algumas especialidades, essas condições de trabalho parecem não ser 

suficientes para manter o profissional na instituição. Como já abordado 

anteriormente no Quadro 2 deste estudo, a troca das equipes tem acontecido de 

maneira desigual entre os serviços. Entre as especialidades entrevistadas, a cirurgia, a 

clínica, a obstetrícia e terapia intensiva sofrem mais com essa situação que a 

pediatria. A emergência conseguiu manter parte de sua equipe desde a inauguração 

do hospital. Entretanto, sofre por depender de plantonistas para cobrir as 24 horas de 

assistência. Dessa forma, a opção por permanecer trabalhando na instituição vai 

depender dos diferentes interesses do profissional por ela. 

“(...) Na verdade, é uma experiência pra mim. Hoje eu estou adquirindo a 

experiência que eu (...), na especialização você tem, mas você acaba tendo sempre 

uma retaguarda de docente, de professor, de alguma coisa, alguém que no final das 

contas toma a conduta pra você. Aqui a via final sou eu, sou eu que tenho que falar 

„não, vamos fazer isso‟. Então você acaba adquirindo essa experiência e essa 

confiança com casos diferentes, e casos diversos que você tem que resolver.” 

Assim, para o médico, principalmente o recém-formado, o hospital pode 

significar um local para ganhar experiência profissional, onde pode exercer uma boa 

prática, com retaguarda de protocolos institucionais, professores da Unicamp, uma 

estrutura de ensino, equipe qualificada, etc., para posteriormente buscar salários mais 

altos. 

No entanto, também existem situações em que o dinheiro não se coloca para o 

profissional como uma prioridade, ou algo a ser buscado no futuro. A satisfação 
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pessoal pelo aprendizado profissional ou por poder oferecer uma assistência de 

qualidade para o paciente não são moedas de troca para esses profissionais. 

“É o salário mais baixo da região! Mas eu não sou gananciosa nesse sentido, 

entendeu? Eu sou assim: se eu preciso de mais dinheiro, eu vou lá e eu sou pé-de-

boi, eu sou meio grossa, sabe? Eu vou lá e trabalho mais tempo. Eu não consigo ter 

ganância nesse sentido, sabe? Tipo assim: „Eu vou lá porque paga mais‟. Eu odeio 

quando tem consulta particular no convênio porque eu fico com medo assim: „o que 

o paciente vai fazer, e eu não vou poder pedir isso, eu vou ter que dar isso...‟ Eu vejo 

muito por esse lado, assim. Eu não sou... Nossa, fica pra eles, eu devolvo o dinheiro! 

Sabe essas coisas? Eu não tenho essa ganância. Seria mais fácil, eu ficaria mais rica 

se eu ganhasse mais dinheiro, mas eu não vejo por aí, eu não consigo ver. Então, o 

lado daqui foi muito pelo aprendizado, eu me senti mais médica aqui, no sentido, 

assim: „Nossa, se eu faço isso, isso e isso, dá certo...‟” 

“Se você for perguntar pra qualquer médico, mesmo os daqui, o serviço aqui 

é bom, a remuneração não é. (...)Então você me pergunta: „Mas por que que você 

dá plantão aqui?‟ Porque aqui eu ainda consigo fazer uma coisa que me satisfaz 

como pessoa. Apesar de eu não receber os 700 que o outro serviço oferece, não 

estou nadando em dinheiro, não estou, muito pelo contrário, ia gostar bem de dar 

um plantão só, em vez de dar dois pra ganhar a mesma coisa, mas eu acho que eu 

ainda não, talvez nunca vá me submeter, porque não me submeti até hoje, a 

trabalhar num lugar que não tem recurso, porque eu carrego isso pra mim, depois, 

quando eu vou embora pra casa. A sensação de não ter feito, de ter estado em um 

lugar fazendo uma coisa que eu não deveria. Tem gente que convive com essa 
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consciência muito bem, por isso que muita coisa da medicina não vai pra frente, 

porque tem sempre aquele que aceita, né? Aceita trabalhar onde não tem recurso, 

aceita trabalhar onde não tem enfermagem, aceita trabalhar tocando uma porta 

absurdamente gigante, e volta pra casa feliz de ter ganhado aquele salário. A maior 

parte dos que escolheram estar aqui poderiam também estar ganhando muito mais, 

mas aqui a gente consegue, ainda, trabalhar de acordo com aquilo que a gente 

aprendeu. E isso faz a diferença, né?” 

Fica claro, dessa forma, que os sentidos de pertença expostos até aqui se 

influenciam mutuamente para configurar um conjunto de representações desses 

profissionais em relação à instituição e seu trabalho, que interferem no 

comportamento efetivo dos médicos em seu cotidiano e na forma como este o 

percebe. Assim, no próximo movimento, tentam-se caracterizar elementos do  

cotidiano concreto do trabalho médico na instituição, concluindo, assim, esse 

primeiro plano analítico.  

 

PRIMEIRO PLANO ANALÍTICO: terceiro movimento 

O cotidiano do trabalho médico no hospital: o exercício de autonomia 

Nesse terceiro movimento, que encerra esse primeiro plano analítico, busca-se 

compreender como o processo de trabalho médico se singulariza no HES, em seu 

cotidiano concreto de prática e exercício de autonomia(s). Esse cotidiano deve ser 

caracterizado e compreendido no contexto singular do que é ―ser médico‖ nesse 
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hospital, com especial ênfase para o forte ―sentido de pertença‖ encontrado no correr 

das entrevistas.  

Para fins de maior clareza e sistematização do material empírico, optou-se por 

destacar três componentes principais nesse terceiro movimento analítico. O primeiro 

diz respeito à prática clínica em si, sempre buscando elementos que indicassem 

possíveis impactos das práticas racionalizadoras do hospital sobre o trabalho médico. 

O segundo componente desse movimento teve como  foco o modo como o médico 

constrói relações na unidade ou serviço onde trabalha, depois com outras unidades ou 

serviços do próprio HES e, finalmente, com outros serviços ou equipamentos da rede 

de serviços do sistema locorregional de saúde. Como terceiro componente desse 

movimento de caracterização do cotidiano do trabalho médico, identificou-se um 

aspecto da vida institucional que interfere, em princípio, com o seu cotidiano: o 

controle do horário através de ponto eletrônico. 

 

a) A clínica diante dos mecanismos de controle gerenciais 

Entende-se clínica como tecnologia, um saber operante que preside a ação 

concreta do médico em seu trabalho. Trata-se do saber que faz a mediação entre a 

ciência e a intervenção, que combina, no contexto prático, conhecimentos científicos 

com dados da experiência técnica na arte e na ciência de intervir (Schraiber, 1993). 

O HES, a partir de suas diretrizes de qualificação da assistência e segurança do 

paciente, tem se utilizado de protocolos assistenciais de maneira crescente como 

estratégia gerencial. Esses protocolos podem ser divididos entre aqueles 
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exclusivamente clínicos, de condutas médicas, como, por exemplo, protocolo para 

uso de antibióticos, protocolo de sedação, protocolo de conduta na hérnia, etc. – em 

sua maioria, protocolos já seguidos pela Unicamp –, e os chamados protocolos 

institucionais que possuem característica multidisciplinar e atravessam as várias 

unidades assistenciais. Esses últimos visam qualificar a atenção prestada ao paciente 

em situações de risco em que a tomada de diversas condutas assistenciais, em curto 

espaço de tempo, é determinante no prognóstico do paciente. São eles: os protocolos 

de AVC, IAM e SEPSE.  

Apesar de esses instrumentos constituírem, em princípio, estratégias de captura 

da autonomia técnica do médico ao homogeneizarem condutas e estabelecerem 

regras precisas para a condução dos casos, os profissionais entrevistados não 

demonstraram resistência à sua implantação. Pelo contrário: os protocolos seguidos 

na instituição são, em sua maioria, aqueles aprendidos na escola médica. Como a 

grande maioria dos profissionais é oriunda da Unicamp e o HES faz parte do campo 

de internato da faculdade, o conflito parece se atenuar, justamente por não haver 

discordâncias nessas condutas. Para esses profissionais, os protocolos naturalizam-se 

como constitutivos do ato técnico da medicina tecnológica, como um saber 

operatório baseado na epidemiologia clínica que irá conduzir a ação do médico. Por 

exemplo: 

“ (...) tem muitas condutas que são protocoladas, o pessoal, assim, em torno 

de 80%, assim, tem um raciocínio homogêneo, tem uma, um padrão de conduta 

bem homogêneo. (...) são os protocolos que são seguidos na Unicamp. Então, 

conduta na Hérnia Inguinal, quando põe tela, quando não põe tela, quando faz tal 
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técnica, quando não faz. Colecistectomia, quando vai fazer colangiografia, quando 

não vai, pá-pá-pá... Então são alguns protocolos que, na verdade, já são os 

utilizados na Unicamp... (...) Quando a gente tinha uns dois anos de serviço aqui que 

foi feito isso daí, foi feito um manual, na verdade, é... Ninguém lê isso daí, é uma 

coisa que está na cabeça, porque é aquilo que eu falei, o grupo aqui é bem 

homogêneo, a grande maioria dos residentes da Unicamp passaram por aqui, 

então já pegaram essas mesmas condutas que hoje eles dão, como residentes eles 

já pegaram aqui. Então, o serviço, ele tá, como eu posso... Ele tá praticamente 

redondo assim, está no piloto automático. Ele pegou uma sistemática de 

funcionamento das condutas assim, um padrão de atendimento, né, acho que é essa, 

a palavra-chave é essa, sistemática. Ele tem uma sistemática.” 

“O problema é a interferência, às vezes pode ter um aspecto negativo, mas eu 

acho que não. Eu acho que é bem mais positivo. Primeiro que a maioria vem da 

mesma escola, que é a Unicamp. Então, ela já vem dentro dum protocolo firmado 

dentro da região de ginecologia e obstetrícia da Unicamp. E aí encontra aqui um 

protocolo um pouquinho mais aberto, ou seja, um pouquinho mais prático, mas com 

as mesmas exigências que tem dentro da universidade". 

A representação maior do valor do protocolo como constitutivo do ato médico 

se expressa no ―sentir-se mais médico‖ à medida que a prática profissional está 

baseada em sua utilização, principalmente em se tratando de protocolos firmados por 

uma escola como a Unicamp, um reconhecido centro de excelência.  

“Esse hospital, na verdade, ele é... É um choque... Se você for ver em 

comparação com outro hospital público que eu trabalho, ele é um choque: ele tem 
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muito protocolo, né, tem muita coisa assim. Eu acho que é legal nesse sentido, eu 

me sinto mais médica aqui! Varias vezes! (... ) Aqui eu me senti mais médica em 

termo,s assim, sabe? Uma médica residente que está sempre aprendendo, mas você é 

médica responsável. Então, é um complemento da residência pra muita coisa pra 

mim, entendeu? Muitas das minhas condutas mudaram a partir daqui. Mas só que 

o salário não é bom.” 

“Então, o lado daqui foi muito pelo aprendizado, eu me senti mais médica 

aqui, no sentido, assim: „Nossa, se eu faço isso, isso e isso dá certo...‟ (...) Eu acho 

isso bom. Não é interessante você ter o „A + B, e se o B não der certo você passa pro 

C que passa pro D...‟, entendeu? Eu acho interessante... Não é uma coisa que fica da 

cabeça.” 

Segundo Schraiber (2008), o não-questionamento do médico em relação aos 

mecanismos e procedimentos de base tecnológica: 

―(...) pressupõe a visão da tecnologia como um bem em si e o 

sentimento de segurança que dá a existência de equipamentos 

e dispositivos tecnológicos, desde sua invenção. Assim, para 

este modo de ver a tecnologia e seu uso na prática 

profissional, para ser bom médico (que faz bom uso da 

tecnologia), bastaria o adestramento em centros de ponta. 

 

Assim, os protocolos, para o médico, constituem-se como uma intervenção 

confortavelmente preestabelecida, que confere segurança à sua prática e diminui o 

componente da incerteza que é inerente à sua ação. Entretanto, quando tomado como 

estratégia gerencial, pode reforçar ainda mais esse aspecto, afastando-o de uma 

dimensão mais reflexiva de sua prática e próxima ao paciente. 
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“Eu não gosto dessas coisas, (...) esse é o meu jeito. Eu sou mais assim, (...) eu 

procuro não me envolver muito, entendeu? Por que eu gosto de trabalhar aqui? 

Porque eu não me envolvo aqui! O que eu sei de paciente é ... Procuro saber, assim, 

o que o paciente toma, por que passou mal, quando começou a passar mal. Aí depois 

vem a enfermagem: „Ah, doutora, essa paciente tem não sei quantos filhos, um é 

assim, outro é assado...‟ Sabe? Aí começa aqueles dramas, que eu fico sabendo pela 

enfermagem geralmente, aí é um caos! Porque eu acho que, a partir do momento 

que você se envolve, você não tem... Eu fico com dó dos cirurgiões, esse pessoal que 

faz ambulatório, porque, a partir do momento que você se envolve, e tem que passar 

um intracate, você fala: „Ai‟, você fica com dó, entendeu? Eu não gosto de me 

envolver muito não, não gosto. Eu gosto de (...), não gosto de saber de história, não. 

Acho mais fácil de se trabalhar, fica uma coisa mais assim... fria. Você faz isso, isso, 

isso e não tem o que errar. Emoção na medicina eu acho complicado. 

Principalmente com paciente grave. Tem que seguir protocolo, senão: „ai, 

coitadinho, ele merece um pouquinho mais de soro...‟ Por isso que é bom 

protocolo. Eu acho muito bom. É uma estrutura pra você sempre estar acertando. 

Não existindo muito o emocional, não existindo muito...” 

Em serviço de urgência, na condução do paciente grave, fica ainda mais clara 

essa situação. Nesse caso, o encontro entre médico e paciente pode ficar restrito à sua 

mera existência e os equipamentos e saberes especializados colocam-se como 

intermediários nessa relação, como garantia do êxito ou acerto da decisão clínica. 

(Schraiber, 2008). 



 78 

“Existe um padrãozão assim, entendeu? Por exemplo, enfarto. A gente tinha 

muito cardiologista no começo. Então, foi padrãozão mesmo. Aí veio o protocolo. 

Então a gente fica naquilo, naquilo, naquilo e acha ruim se não tem aquilo, e quer 

saber o porquê que não tem aquilo, entendeu? Virou rotina. 

Dessa forma, o ato médico pode se expressar como um ato extremamente 

repetitivo e mecanizado, mas estará sempre tensionado pela sua dimensão da arte, da 

reflexão, da incerteza, que se produz no encontro com o paciente, sempre presente 

em sua ação. Nessa dimensão, sempre existirá um componente de autonomia do 

profissional impossível de ser capturado por protocolos: 

―A formulação segundo a qual a medicina é ciência e arte foi 

cunhada na medicina liberal. A partir dos anos 1960, os 

próprios médicos enfatizaram seu caráter de prática 

científica, mas o abandono da ideia de arte não suprime a 

dimensão mais subjetiva da prática a que corresponde essa 

analogia e em que se inscreve a autonomia decisória do 

médico, como parte de seu desempenho profissional. O 

médico não se limita à aplicação pura e simples da ciência, 

mas, pelo contrário, segue envolvendo elementos subjetivos 

em seu julgamento clínico e em sua decisão terapêutica‖ 

(Schraiber, 2008). 

 

Para além dos protocolos, diversas outras estratégias gerenciais interferem no 

processo de tomada de decisão do médico nessa instituição. Chama a atenção que, 

em algumas situações, o controle se estabelece no próprio ato, uma regulação direta 

da prática, na forma de autorização – ou não – para a realização de determinado 

procedimento ou prescrição de determinado medicamento. Por exemplo: 

“É, você tem sempre que pedir, porque isso envolve custo, você tem sempre 

que solicitar à administração pra que aquilo seja incorporado. Acho que existe uma 
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avaliação do CCIH, porque a maioria é antibiótico, ou alguma droga, que depois 

vem autorizado ou explicando porque aquilo não vai ser implantado.” 

Nesse caso, existe uma política do CCIH, que faz parte da política institucional 

de segurança do paciente, que controla o uso de antimicrobianos na instituição, 

principalmente os de amplo espectro, a fim de evitar a resistência bacteriana e 

controlar as infecções. O CCIH atua, em muitos momentos, restringindo o uso de 

algumas medicações, mas isso não parece ser um problema para os médicos nessa 

instituição, muito possivelmente por se tratar de normas cientificamente respaldadas, 

o que assume a mesma representação para os médicos em relação aos protocolos. 

Assim, nos finais de semana, nas unidades que funcionam com plantonistas, a 

mudança de medicação fora dos protocolos é vista como um desajuste a um dever-

ser, o protocolo, que já está inserido na prática profissional do médico da instituição: 

“Não é interessante você ter o „A + B, e se o B não der certo você passa pro C 

que passa pro D...‟, entendeu? Eu acho interessante... Não é uma coisa que fica da 

cabeça. Mesmo porque você vem [trabalhar] em muitos, tá? Aí amanhã vem outro 

cara, e aí depois... E aqui você termina conduzindo meio assim. E aqui, por ter 

aquele pessoal de segunda a sexta, (...) geralmente você pode ver, final de semana 

muda o perfil, você já sabe! Então, eu que não sou nenhuma expert em antibiótico, 

não acompanho e tal, eu até já sei quando, no final de semana, mudaram o 

antibiótico, eu já sei que não é pra ser esse porque não é pra ser esse, mas no final 

de semana é assim! Entendeu? (...) Então é assim: eu acho que você termina 

mantendo uma linha de pensamento. Uma linha de conduta, pronto! Acho que 

isso é legal. Porque senão fica cada-um-cada-um, entendeu? Então, assim: de 
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repente, você fez um remédio para o paciente e amanhã o cara não concorda e tira... 

Você nem sabe se o remédio fez efeito: „Olha, não funcionou!‟ Eu acho o ideal isso, 

manter a linha. Acho que isso é uma coisa mais coesa.” 

Observa-se que, para além de seu papel constitutivo do ato técnico do médico, 

o protocolo também tem valor para ele diante da necessidade de homogeneização de 

condutas em função da fragmentação do trabalho e exercício de um trabalho 

substitutivo na assistência, aspectos que serão abordados no próximo item. 

Mesmo diante de um controle direto que o protocolo possa exercer como, por 

exemplo, em relação à solicitação de exames, o fato de este estar baseado em uma 

justificativa científica parece produzir sentido para o médico, possivelmente por estar 

fortemente articulada à representação de que o bom médico é aquele que faz bom uso 

da tecnologia. 

“A única coisa é que existe uma política de não se solicitar exames em 

excesso. Que, assim, eu concordo, aliás, eu concordo com esse tipo de coisa, 

porque, assim, você tem que aprender o que você realmente precisa. Mas, é... O 

próprio coordenador, ele dá uma segurada, também, na mão do pessoal. Ele não vai 

impedir que você peça o exame, mas ele fala: „ó, vamos com calma‟, se começa a 

ter um exagero de exames, ele vem te questionar o motivo. Mas, exames assim, não 

que você não possa fazer, mas exames que você não precisa naquele momento pra 

mudar uma conduta ou um diagnóstico. Se for um exame de diagnóstico ou de 

mudança de conduta, em nenhum momento ele é questionado. Mas coisas assim, 

que podiam ser acompanhadas, por exemplo, do ponto de vista ambulatorial. Por 

exemplo, um enfartado. Se pedir um exame de colesterol, por exemplo, agora não vai 
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fazer a menor diferença durante os sete dias de internação dele aqui, se ele tá com o 

colesterol de 200 ou de 70, porque ele vai tomar o remédio invariavelmente porque 

faz parte do protocolo. Então isso não vai interferir na conduta dele aqui. Agora, se 

pedir para todos os enfartados, isso vai interferir num gasto excessivo que você está 

tendo. Então esse tipo de coisa é cobrado aqui.” 

Assim, de certa forma, esse tipo de controle baseado em argumentação 

científica parece não oferecer resistência por parte dos médicos, o que pode ser 

também resultado da confluência de um certo ideal de qualidade implícito nesse tipo 

de estratégia, com a representação do médico do que é qualidade da sua prática, 

existindo uma aproximação, neste aspecto, entre os modelos de racionalidade médico 

e administrativo. 

Quando a resistência aos protocolos aparece, ela vem expressa em relação aos 

mecanismos gerenciais a eles associados. Nessa instituição, para que haja 

monitoramento dos indicadores de qualidade da assistência associados aos protocolos 

institucionais (SEPSE, AVC e IAM), instituiu-se uma ficha de acompanhamento do 

paciente que é aberta no momento do diagnóstico e acompanha o paciente até a alta. 

Nela devem ser anotadas inúmeras informações que, muitas vezes, se repetem com 

as dos prontuários, e os médicos também são responsáveis por esse preenchimento. 

“Uma tendência obsessiva da administração de fechar as coisas em 

protocolos rígidos. Isso está prejudicando a assistência. Então, cria um protocolo 

de SEPSE que tem que ser preenchido, mesmo se não faz sentido. Tem protocolo 

disso, daquilo, que tem que ser preenchido mesmo se não faz sentido, entendeu?” 
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Existem outras situações, entretanto, em que o controle exercido pela direção é 

percebido com resistência pelos médicos, em particular em relação ao grau de 

complexidade dos procedimentos que podem ou não ser desenvolvidos no hospital. 

Por exemplo: 

“Aqui nós temos um problema, aqui é como se nós fossemos o irmão mais 

novo da Unicamp. Então, especificamente no departamento de cirurgia, a gente é 

vinculado de uma forma ou outra ao departamento de cirurgia. Apesar de eu não ter 

nada a ver, nada a ver lá com o com o departamento de cirurgia do Hospital das 

Clínicas pelo meu contrato aqui, indiretamente a gente tá vinculado e subordinado a 

eles. Isso gera até um certo constrangimento perante a equipe aqui. Porque, 

teoricamente, nós somos terminais gerais, eu tenho quatro anos de especialização, 

entendeu? É uma experiência boa. Só que você vê que determinados tipos de 

cirurgia, que fora você faz de monte, que aqui você não pode fazer porque „você 

não tem autorização‟. Então, tem determinados tipos de cirurgia aqui, não se sabe 

por que você não pode fazer. Você tem que mandar pra Unicamp. Cirurgia sem 

muita complexidade, entendeu, às vezes por vaidade de alguns professores de lá. 

Então isso chama muito a atenção aqui”. 

“Alguns casos de patologia (...), paciente chega no ambulatório e a gente 

manda pra Unicamp, porque já sabe que não vão deixar operar aqui, entendeu? 

Mas assim, de pós-operatório, de conduta assim, geralmente não ocorre 

interferência nenhuma. Geralmente as decisões são nossas, o plantão, 

principalmente o plantão, final de semana (...)” 
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Pode-se perceber a dimensão da relação entre Unicamp e HES, que extrapola a 

relação formal entre organizações através da instituição médica e seu conjunto de 

regras informais que acabam por definir procedimentos e normas para a ação. Nesse 

caso, o serviço de cirurgia da Unicamp coloca-se em hierarquia superior ao serviço 

de cirurgia do HES, e, mesmo sem um controle direto sobre a prática do médico, 

acaba prevalecendo a ―vontade‖ do primeiro. Segundo Carapinheiro (1998), isso 

pode se manifestar por duas hierarquias informais que se estabelecem: 

― (...) por um lado, a hierarquia informal entre serviços, 

consagrada numa hierarquia de prestígio das medicinas 

hospitalares; por outro lado, a hierarquia informal de 

estatutos médicos, através da constituição de carreiras 

médicas privilegiadas onde o percurso mais favorável para o 

acesso a situações profissionais de prestígio se faz pelo 

desenvolvimento de estratégias de localização no sistema de 

produção de cuidados hospitalares e na complexa rede de 

dependências científicas e técnicas nas atividades clínicas, de 

ensino médico e de dinamização da pesquisa médica. 

 

Assim, pelo fato de o serviço de cirurgia da Unicamp possuir maior grau de 

especialização nas atividades médicas, por estar constituído por médicos 

hierarquicamente superiores na carreira hospitalar e universitária e pelas próprias 

engrenagens da medicina para ascensão profissional, os médicos do serviço de 

cirurgia do HES ficam submetidos a essas regras informais, limitando sua atuação 

àqueles procedimentos que a Unicamp ―autoriza‖. 

“Um exemplo outro que eu, exemplo que eu vou dar. Todo dia, 40%, acho que, 

da equipe de cirurgia hoje, que trabalha comigo, que tem o mesmo reconhecimento 

que eu, ganha o mesmo salário que eu, foram residentes meus aqui, alguns até 

alunos. Ou seja, aprenderam a operar comigo. E como a coisa inverte: agora tem o 
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serviço de videolaparoscopia aqui. Então, pessoas que foram alunos meus têm 

autorização pra operar. Eu, que participei da formação desses meninos, não tenho 

autorização. Teoricamente eu sou um desqualificado. Então, são coisas que, por 

exemplo, pra mim não muda nada, que até mais rápido você fazer uma cirurgia 

aberta do que fazer laparoscopia, entendeu? Você fica um pouco sentido, mas é 

como, é o que eu te falei: aqui o que tá interessando atualmente é fazer o seu 

trabalho bem feito, não ter complicação e ganhar o seu dinheiro, então isso se acaba 

relevando, mas é uma coisa que chateia. É o exemplo mais assim, forte, atual, 

presente, que eu vejo, é esse assim: a gente tem aqui, de certa forma, um... Algumas, 

ahn... Imposições, né, assim dizendo. Algumas interferências na nossa (...), 

impedimentos ao exercício da nossa plena função como cirurgião, né?” 

Nesse exemplo, o controle direto sobre a prática do profissional dá-se pelo 

maior ou menor acesso à tecnologia de ponta. Para os médicos, esse acesso está 

diretamente relacionado a ser um bom profissional e é o que o coloca em posição 

hierárquica superior ou inferior perante outros profissionais. Assim, torna-se 

inadmissível para o médico um profissional formado há menos tempo e, dessa forma, 

com menor experiência clínica, ter acesso a um determinado recurso tecnológico em 

seu detrimento, até porque, para além do conhecimento científico, o saber de ofício 

adquirido pela experiência profissional sempre teve valor para esses profissionais 

(Schraiber, 1993). Assim, não ter acesso a determinados equipamentos representa 

também um não-reconhecimento por parte dos ―superiores‖ a um desempenho 

profissional almejado e pode funcionar como um importante fator de desmotivação 

do profissional em seu trabalho. 
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O monitoramento de indicadores clássicos da administração também exerce um 

determinado controle sobre o processo de decisão clínica do médico como, por 

exemplo, a taxa de ocupação e a média de permanência das enfermarias:  nesse caso, 

na autonomia desse profissional em relação aos critérios de internação e alta. 

“Existe sempre uma, eu acho que todo, não sei se é todo hospital SUS é assim, 

mas existe uma pressão por uma rotatividade grande da enfermaria: interna, dá 

alta, interna, dá alta... É, existe essa política de rotatividade! É... O coordenador, 

ele, querendo ou não, ele acaba tendo uma, dando uma pressão pra acontecer essa 

rotatividade. Mas, pelo menos aqui, existe essa pressão, não tem como, acho que em 

todo lugar deve existir. Não sei, mas não é uma pressão assim, „ó, você tem que dar 

alta pro paciente, porque esse paciente já está há muito tempo aqui‟, e isso, na 

própria passagem de plantão, às vezes aparece uma alta breve, discutir alta 

amanhã, e aí você pega no dia, se você não concorda com a alta, você não dá a 

alta, e também você não vai ser questionado porque não deu alta, nenhum 

momento é questionado, „você não deu alta praquele paciente, porque ele já tá há 

muito tempo aqui‟, isso não acontece. (...) Não há uma interferência direta na sua 

conduta e, se houver, assim, por exemplo, paciente que eu não achei que tinha que 

dar alta hoje, aí amanhã chega no dia, no dia ele, que é dia dele aqui, e ele dá alta, 

aí é uma conduta médica dele. Ele deu a alta, ele assinou, ele carimbou, é...  é o 

médico... Ele como médico achou que tava no momento da alta. Isso não teve (...), 

e também eu não vou questionar porque eu também não vi o paciente no outro dia, 

ele acabou vendo e achando que tava de alta. Mas me ligar, aqui pra „ó, tem que 

dar alta?‟, isso não acontece. Até é uma relação cordial nesse ponto.” 
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O controle exercido pelo coordenador médico sobre esse profissional difere do 

controle tradicional do poder administrativo já que, apesar dos diferentes níveis 

hierárquicos na instituição, a autonomia técnica do médico na condução do caso fica 

mantida, e não é contestada pela coordenação. Segundo Carapinheiro (1998): 

―No domínio da administração existe um conjunto de 

relações formais de autoridade que permitem que as decisões 

tomadas no topo da hierarquia sejam cumpridas ao longo da 

hierarquia e que se estruturam para tornar possível a 

coordenação dos esforços de uma forma relativamente 

previsível. No domínio do exercício profissional dos 

médicos, existe um conjunto de relações formais de natureza 

predominantemente consultiva, que se concretiza no direito 

de os médicos, colocados em uma posição hierárquica 

superior, fornecerem orientações e aconselhamentos aos 

médicos que lhe são subordinados, os quais são obrigados a 

recebê-los de uma forma crítica, podendo seguir ou não as 

orientações recebidas. Estas relações formais de supervisão 

estruturam-se para permitir a supervisão sistemática do 

trabalho médico, mas conservam intacta a autoridade 

individual de cada médico. Ainda, ao contrário do que 

acontece com as relações formais da autoridade 

administrativa, as relações formais de supervisão entre os 

médicos não garantem o mesmo grau de previsibilidade e de 

certeza no seu funcionamento.‖ 

Entretanto, o próprio monitoramento da ação pode exercer certo 

constrangimento do profissional para atuar de acordo com os interesses da 

instituição, o que, indiretamente, acaba tendo uma interferência em sua prática. Por 

exemplo: 

“Eu acho que ajuda um pouco no controle, no discernimento da indicação da 

cesárea. Mas não que ele interfira que a cesárea vai ser indicada mais tarde, caso a 

pessoa (...), a pessoa fica um pouco mais seletiva na indicação da cesárea. Mas não 

que ela não vá ser feita ou se sinta constrangida a não indicar a cesárea. (...) Existe 

uma cobrança dos índices, mas não é uma cobrança de interferir na sua (...). Ao 
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final do mês, todas as cesáreas são avaliadas, então, houve 60. Dessas 60, cinco têm 

indicações duvidosas. Então, não é que a pessoa vai ser chamada a atenção, é só 

pra ela falar o que é que foi feito, ou, às vezes, ela não preencheu direito o papel, 

ou ela precisa de uma melhor anotação, mas não existe essa cobrança, não sei em 

relação (...) Eu, quando era coordenador, não existia essa cobrança de falar: „Ah, 

tem que fazer isso. O índice não pode passar disso‟. Falam pra você: „Ah, o índice, o 

equilíbrio é esse, mas nunca cheguei pra equipe pra falar „quem passar disso, tem 

isso, ou vai ter comigo, ou vamos fazer alguma coisa‟. Isso não tem. Pelo menos no 

meu tempo de coordenação, não. E nem a atual coordenadora também, nunca me 

trouxe um, nesse nível, tá, de interferência, ou de gerência na sua decisão.” 

Fica claro que, apesar da direção não interferir na indicação da cesárea no 

momento do ato médico, isto é, não proibir a indicação da cesárea, o fato de essas 

indicações serem monitoradas e da necessidade de explicação do índice, caso 

ultrapasse o estipulado pela direção, produz certo constrangimento no profissional 

que, indiretamente, interfere em sua autonomia técnica. Nota-se também que, apesar 

da instituição já estar operando com evidentes mecanismos de monitoramento e 

avaliação da conduta médica por meio de parâmetros (metas) bem estabelecidos, o 

médico parece negar tal controle, ou, pelo menos, relativizá-lo, mantendo uma 

representação de autonomia que já não se sustenta mais. 

 

 

 



 88 

b) O trabalho coletivo, interdependente e complementar: a especialização e 

institucionalização do profissional 

Desde o início do processo de transição do modelo da medicina liberal para a 

medicina tecnológica, a medicina passa por um processo de especialização e 

fragmentação crescente de sua prática. Junto a ele, tornou-se inevitável a 

institucionalização e o assalariamento do médico em virtude da perda do controle 

sobre seus meios de produção, que se tornaram cada vez mais caros. 

Essa situação impõe ao médico um processo de trabalho não mais isolado como 

na medicina liberal, mas coletivo, passando ―a dividir momentos e espaços técnicos 

com outros e a se relacionar com mecanismos estruturadores de sua intervenção 

independentes de seu domínio‖ (Schraiber, 2008). 

O exercício cotidiano de um processo de trabalho interdependente e 

complementar produz muitos conflitos, principalmente na relação entre os médicos, 

já que cada um deve ser autossuficiente e saber assumir o caso individualmente, 

embora deva, ao mesmo tempo, ser parceiro e dividir tarefas com os colegas. Como 

essa situação se manifesta no HES é o foco deste item. 

As várias faces da construção das múltiplas relações pelo médico para a 

realização do seu trabalho estão apresentadas, na sequência, de acordo com seu 

âmbito de atuação: em sua própria unidade de atuação, portanto, com os membros de 

sua equipe de trabalho; na interação com outros serviços ou unidades do HES e, por 

fim, com o restante da rede de serviços nos processos de referência e 

contrarreferência de pacientes, na perspectiva da garantia da integralidade do 

cuidado. 
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 O trabalho médico em sua unidade assistencial. 

Considera-se unidade assistencial, ou serviço hospitalar, a unidade de base do 

trabalho e da produção hospitalar. O trabalho médico organiza-se de maneira 

singular em cada unidade, de acordo com características próprias da especialidade e 

da história e processos pelos quais o serviço vem passando. 

Na relação entre os colegas, o trabalho médico pode se dar de uma forma mais 

colaborativa, baseada principalmente em necessidades técnicas dos médicos que 

estão trabalhando ao mesmo tempo na unidade, e outra, de caráter substitutivo, 

baseada na necessidade do serviço, ocorrendo entre os profissionais que se 

substituem mutuamente para a produção da assistência ao longo da semana.  

Na primeira, a associação entre os profissionais tem como foco o processo de 

tomada de decisão clínica. Esse trabalho colaborativo fica a critério de cada 

profissional e, na maioria das vezes, restrito a casos de dúvida em relação ao 

diagnóstico ou tratamento. De uma forma geral, os médicos parecem se beneficiar 

das relações com os colegas da equipe e do processo de ensino para compartilhar 

suas decisões. Em última instância, a decisão fica sempre a critério do médico 

responsável pelo paciente naquele momento. 

“(...) A gente compartilha sempre com um ou com outro. Se você tem às vezes 

uma dúvida, você fala: „ó, tô um pouco inseguro, não sei exatamente o que está 

acontecendo... ‟, a gente acaba compartilhando, principalmente a gente tende muito 

a esse negócio da especialidade. Então, por exemplo, se é um problema 

cardiológico, uma arritmia, eu às vezes chego pra cardiologista e falo: „ó, que você 

acha? ‟ Tem a docente também aqui, que passa visita pros alunos, que é lá da 
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Unicamp, da clínica médica. Ela vem, aí às vezes a gente mostra pra ela o caso, 

fala: „ó, a gente tá fazendo, mas tá evoluindo de um jeito diferente, não está 

evoluindo bem‟, a gente acaba mostrando também. Mas, no fim das contas, a gente 

acaba tomando a nossa conduta. E quando precisa de avaliação de outras 

especialidades, tipo cirurgia, tal, a gente acaba entrando em contato e pedindo pra 

eles a avaliação”. 

“A princípio, a gente toma uma decisão pessoal, cada um que atendeu um 

paciente, por exemplo, toma uma decisão. Dentro da enfermaria, isso muda. Isso é 

lá no pronto-socorro. Porque muita coisa a gente discute, não que seja uma 

formalidade, né? Mas, assim, „Ah, vê esse raio-x comigo, o que você acha? Vamos 

começar isso, vamos suspender aquilo...‟. Porque é uma equipe já, que está há 

muito tempo junta, né? Então essas coisas são da convivência, não são 

predeterminadas, né? Você pode, por sua conta, tomar qualquer decisão do 

paciente. A responsabilidade pelo paciente, hoje, se é minha, eu posso decidir se ele 

vai embora sem discutir isso com ninguém.” 

“Alguns casos que são duvidosos geralmente têm três, quatro pessoas e é 

discutido. „Ah, eu acho‟, então outra pessoa vai lá, avalia: „bom, eu também acho‟. 

(...) Isso sempre tem, acho isso normal.” 

“Ah, muitas vezes, por exemplo, você chega lá, chama lá, o residente chama no 

pronto-socorro: „Olha, chegou um paciente‟. Você vai ver é uma úlcera perfurada, 

aí você já fala: „Puta, já vi, é uma úlcera perfurada! Cirurgia!‟. Depois a gente vê 

quem vai operar. Acaba se compondo. Alguns casos, mais assim, de ficar na 
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dúvida, uma conduta mais polêmica, alguma coisa assim, geralmente a gente 

conversa entre a gente na equipe.” 

Essa forma mais colaborativa de trabalho, em que os médicos constroem uma 

relação de apoio e parceria no processo de tomada de decisão clínica, é uma prática 

existente desde a medicina liberal. Entretanto, atualmente se manifesta com 

intensidade e sentido diferentes pelo papel de segurança que a tecnologia desenvolve 

em suas práticas. Segundo Schraiber (2008): 

―(...) chama a atenção que na medicina tecnológica nenhum 

mecanismo corporativo regulatório da prática tenha 

substituído os realizados na antiga forma liberal, em que o 

controle das atividades pelos médicos era largamente 

exercido e incluía a qualidade do cuidado prestado. Além 

disso, seu significado não era exclusivamente de controle, 

mas também de apoio e parceria diante da complexa e difícil 

tomada de decisão clínica. Fazia-se uma intensa vigilância da 

prática, no sentido de orientar, colaborar, supervisionar e 

fiscalizar, por meio das associações de médicos do tipo 

tutelar e nas redes de confiança que se formavam. Esses 

procedimentos (...) eram feitos pela categoria como um todo, 

pois a técnica de então não era revestida pela certeza 

tecnológica, gerando o sentimento da necessidade de um 

permanente e intensivo acompanhamento dos procedimentos 

e dos resultados.‖ 

 

Assim, baseados na certeza que a tecnologia lhes oferece e possivelmente na 

crença de que o uso dessa tecnologia não demanda nenhuma regulação exterior, em 

algumas situações, mesmo em caso de dúvida, o médico pode não pedir ajuda. 

Nesses casos, mesmo que ao olhar dos outros profissionais mais velhos e experientes 

o resultado de sua decisão possa trazer prejuízos ao paciente, existindo uma nítida 

discordância de condutas, ela nunca será questionada diretamente, por uma espécie 

de pacto ético existente entre os pares baseado em seu exercício de autonomia. 
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“Algumas em obstetrícia, quem trabalha comigo, me chama quando vai 

acontecer, então: „o que é que você acha?‟. Alguns são mais teimosos porque são 

(...) Às vezes eu pergunto: „Você quer alguma coisa? Precisa de alguma coisa?‟, 

sempre assim, „Ou, tá demorando um pouquinho, tá precisando que eu dê uma 

entradinha aí pra dar uma ajudinha?‟, „O residente tá atrapalhando um pouco, quer 

que eu te ajude?‟, e vai assim. (referindo-se à forma como aborda os colegas menos 

experientes quando observa problemas na conduta que está sendo tomada). 

“(...) Por exemplo, paciente que eu não achei que tinha que dar alta hoje, aí 

amanhã é dia dele aqui, e ele dá alta, aí é uma conduta médica dele. Ele deu a alta, 

ele assinou, ele carimbou, é... é o médico... Ele como médico achou que tava no 

momento da alta. Isso não teve... E também eu não vou questionar porque eu 

também não vi o paciente no outro dia, ele acabou vendo e achando que tava de 

alta.” 

Segundo Schraiber (1993), a medicina constituiu-se como profissão liberal por 

nascer como exercício de um trabalho quase que exclusivamente fundado no 

raciocínio, operacionalização reflexiva de conhecimentos científicos de caráter 

teórico, havendo apenas poucos recursos instrumentais materiais na época. Com as 

mudanças da medicina tecnológica, o pensamento médico foi obrigado a reconstruir 

seu ideal de autonomia da profissão a partir de seu ato técnico. Entretanto, o fez sem 

colocar em discussão a fragmentação do saber médico, por este constituir-se como 

substância da autonomia profissional, sendo ela o domínio do saber e da prática em 

seu tipo ideal. Assim, na medicina tecnológica, ―a autonomia ganha suporte nas 

exigências impostas pela dificuldade instrumental, no lidar manual e intelectual com 
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o científico, lidar progressivamente mais complexo‖ (Schraiber, 1993). O não-

questionamento da conduta de um colega, dessa forma, tem como fundamento uma 

posição político-ideológica da corporação médica que tem como objetivo manter a 

imagem da medicina como prática independente e de produção isolada.  

Dentro de uma mesma unidade, os possíveis conflitos referentes a 

discordâncias de condutas parecem ser superados nessa instituição pela relação 

amistosa existente entre os profissionais. O mesmo não acontece quando se trata de 

unidades diferentes, como veremos mais adiante. 

 “Então, às vezes uma pessoa acaba tendo uma visão diferente do caso do que 

você está tendo. A gente costuma respeitar a decisão do outro colega, mas às vezes 

não tem jeito. Às vezes você realmente não concorda, aí a gente acaba deixando 

mais explícito mesmo, até na passagem de plantão, „ó, foi mudado‟. Ou então já 

aconteceu de a gente ligar pro médico do dia anterior, dar uma ligada, fala: „ó, você 

fez isso, por que que você fez? O que você achou?‟. Às vezes acontece da gente, 

como a gente tem uma liberdade entre o grupo que está aqui, já está aqui há um 

bom tempo, então você tem essa liberdade de estar ligando pra „ó, você mudou, 

mas por que você mudou? Você achou alguma coisa diferente?‟ Aí „Não, não 

achei‟. A gente acaba ligando, mas no geral acho que nenhum de nós fica 

ofendido em relação a isso, assim. Às vezes apareceu algo novo, também. Ou às 

vezes é mais da especialidade de um, do que do outro, então acaba atendendo. Mas é 

difícil acontecer assim uma mudança muito radical no caso, a não ser que apareça 

algo novo no dia.” 
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A UTI adulto, apesar de o processo de tomada de decisão clínica também estar 

centrado no médico, foi a única unidade em que se observou o compartilhamento das 

decisões com os demais profissionais não-médicos de forma instituída na equipe por 

meio de visita multiprofissional, aspecto identificado como positivo pelo médico: 

“O processo de tomada de decisão clínica geralmente é compartilhado com a 

equipe multiprofissional, né? Essa é a regra, pelo menos no meu plantão, e isso é 

muito bom, tira um tanto da solidão. O novo coordenador, é normal, ele ainda está 

meio tímido, mas está tentando dar o tom, e precisa do tom porque eu sou 

plantonista, ele é diarista. Ele está fazendo agora como diarista. É uma opinião que 

dá o ritmo, né? Investe, não investe, o que vai fazer, os casos, as decisões mais 

importantes têm que ser tomadas por alguém que tem uma visão diária, não pode 

ser tomada por alguém que está aqui pontual. (...) A administração insiste em não 

ter o horizontal, que o coordenador seja horizontal. Não se sabe o motivo para isso. 

Mas é uma questão pessoal da administração. Sem justificativa técnica. Eles não 

querem horizontais além do coordenador. (...) Eu não entendo o porquê. Todo 

mundo sabe que equipe horizontal diminui o custo de UTI. Eles insistem que não é 

para ter e que o coordenador é que tem que fazer. (...) Então hoje eu não sou 

diarista, eu sou plantonista. Eu fico inseguro de tomar uma decisão mais... o que eu 

temo é que não me é passada a informação como era passada antes (...).” 

Nota-se que o médico, nesse caso, percebe como prejuízo para a assistência o 

fato de não existirem profissionais na unidade com carga horária horizontalizada para 

além do coordenador médico, situação agravada, em sua visão, pela dificuldade de 

fixação de médicos em que a instituição passava na época da entrevista. A 
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característica do paciente em UTI impõe ao profissional uma complexa decisão entre 

―investir‖ ou ―não investir‖ no paciente – e tomá-la não é tarefa fácil. Dessa forma, 

em um trabalho associativo, o coordenador da unidade, por acompanhar os pacientes 

diariamente, acaba ―dando o tom‖ da intervenção e influenciando diretamente o 

processo de tomada de decisão do profissional. Trata-se da segunda forma de 

associação entre os profissionais, com vistas no sequenciamento da assistência e que 

se conforma de diferentes maneiras nas unidades, na maioria das vezes, de acordo 

com as necessidades dos médicos. 

Assim, na UTI adulto, é o coordenador da unidade o responsável, de certa 

forma, por gerenciar o cuidado dos pacientes internados e minimizar o impacto da 

fragmentação do cuidado inerente ao trabalho substitutivo com que se organiza a 

assistência em um hospital. As diferentes formas com que as unidades assistenciais 

se organizam demonstram uma maior ou menor preocupação dos profissionais com 

essa gestão, e, consequentemente, diferentes formas de se responsabilizar por uma 

clientela institucionalizada. 

Em alguns casos, como na cirurgia-geral, por exemplo, essa posição de 

gerenciamento do cuidado na enfermaria é atribuída ao médico-residente, que 

acompanha o paciente diariamente: 

“Não, visita não. Foi ele quem operou, mas a gente não vem todos os dias 

aqui, né? Então, na segunda-feira (...), mas, por exemplo, na semana tem um 

residente que fica fixo lá, então ele está vendo os pacientes todos os dias. E cada um 

dos contratados tem o seu dia de passar visita. Então, (...) e tem muitas condutas que 

são protocoladas, o pessoal, assim, em torno de 80%, tem um raciocínio homogêneo, 
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tem um padrão de conduta bem homogêneo. Então, assim, a gente tem um, de uma 

certa maneira (...).” 

Na pediatria, mesmo com a percepção de que talvez esta não seja a melhor 

forma de organização da assistência para o paciente, acaba prevalecendo a 

necessidade dos médicos. O paciente, nesse caso, é de responsabilidade da equipe 

como um todo e seu cuidador muda diariamente: 

“Eu acho que acaba sendo de todo mundo, porque cada um de nós tem um 

horário, né? Então cada um de nós está aqui um dia da semana. Não tem uma 

pessoa que venha todos os dias, no mesmo horário. Então, por exemplo, hoje estou 

eu e outro médico. A gente divide os pacientes e depois a gente discute esses 

pacientes com os internos, entendeu? (...). A gente até já chegou, logo que começou, 

a ter a tendência de querer que tivesse alguém que viesse ver o paciente todos os 

dias. Eu, particularmente, vinha quase que dia sim, dia não, ou vinha quase todo 

dia. Teve uma época que eu fiz quase todos os horários da manhã pra tentar ter a 

mesma pessoa olhando. Mas o que acontece é que, assim, como a gente está junto 

há muito tempo, essa é a particularidade do serviço. Como é a mesma equipe, há 

nove anos trabalhando todo mundo junto, a gente tem mais ou menos a mesma 

conduta clínica. Uma ou outra coisa difere. Uns são mais agressivos, outros um 

pouco mais tranquilos, né? Então isso é bom porque é um ganho pro serviço: na 

verdade, o paciente não fica atrelado a uma pessoa só, né? (...) Acho que pro 

paciente talvez não seja bom, pensando do lado do paciente, daquela coisa 

institucionalizada, quem é seu médico, né? Então seu médico não tem nome, o seu 

médico é o hospital de Sumaré. Talvez pro paciente essa ideia seja difícil de lidar. 
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(...) Mas pra gente, do ponto de vista de lidar com o paciente, eu acho que é bom. 

(...) A gente já vem de uma universidade que funciona assim, todo hospital-escola 

funciona assim, né? O paciente é da instituição, não é de um médico específico. A 

não ser em especialidade cirúrgica, que aí o paciente sabe quem foi que operou, 

tem essa referência, né? Pra gente é mais difícil por conta do processo mesmo de 

internação”. 

Nota-se que, na racionalidade médica, a garantia da homogeneidade das 

condutas no serviço passa a ser sinônimo de continuidade da assistência prestada ao 

paciente. Nesse caso, os protocolos assumem também este sentido para os médicos. 

“Mesmo porque, você vem em muitos, tá? Aí amanhã vem outro cara, e aí 

depois... E aqui você termina conduzindo meio assim. E aqui, por ter aquele pessoal 

de segunda a sexta (...) geralmente você pode ver, final de semana muda o perfil, 

você já sabe! Então, eu que não sou nenhuma expert em antibiótico, não acompanho 

e tal, eu até já sei quando no final de semana mudaram o antibiótico, eu já sei que 

não é pra ser esse porque não é pra ser esse, mas no final de semana é assim! 

Entendeu? Questão de limites com o paciente, de investir ou não, entendeu? Então é 

assim, eu acho que você termina mantendo uma linha de pensamento. Uma linha de 

conduta, pronto! Acho que isso é legal. Porque senão fica cada-um-cada-um, 

entendeu? Então, assim, de repente você fez um remédio para o paciente e amanhã o 

cara não concorda e tira... Você nem sabe se o remédio fez efeito: „Olha, não 

funcionou!‟ Eu acho o ideal isso, manter a linha. Acho que isso é uma coisa mais 

coesa.  
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“É, eu acho que fica mais fácil, né? Porque o seguimento é linear. Não fica 

mudando conforme muda o plantonista ou conforme muda o médico. E não sofre 

muita alteração o seguimento da paciente.” 

Para além de seu papel como integrador de um trabalho substitutivo entre os 

médicos, os protocolos também são percebidos como estratégia para reduzir o 

impacto da rotatividade das equipes e, dessa forma, garantir a homogeneidade das 

condutas e continuidade da assistê 

“Eu acho que é uma exigência própria do serviço, como ele foi criado. Uma 

série de indicadores mostrando que havia necessidade de várias coisas, e o grupo 

que foi entrando, mesmo aquele que foi se renovando, já vinha precocemente 

naquele trajeto, ele continuou mantendo uma forma de agir, de conduta, com 

protocolo de ação, mais firmada numa linha. Não é uma linha aberta, pra cada um 

tomar uma decisão ou fazer uma decisão. Ela tem um segmento linear mesmo [com] 

a equipe mudando. Porque existe um protocolo, mais ou menos, firmado dentro da 

equipe.”  

 O trabalho médico e sua interação com outras unidades/serviços do 

HES 

À medida que o trabalho médico se especializa e se constitui como um trabalho 

coletivo, são produzidas zonas de interseção entre as diferentes especialidades, que 

obrigam o profissional médico a se relacionar com colegas de outras especialidades 

em um trabalho interdependente e complementar. 
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Inúmeras podem ser as situações com que estas interseções se concretizam no 

cotidiano do trabalho médico em uma instituição hospitalar, mas algumas delas são 

situações que se podem dizer instituídas na organização pela forma como os 

processos se organizam na produção do cuidado. Por exemplo: 

 A relação entre os emergencistas da Unidade de Emergência 

Referenciada (UER), os clínicos e cirurgiões das unidades de internação e os 

intensivistas da UTI adulto durante o processo de referência e 

contrarreferência de pacientes entre as unidades. O mesmo pode se dar 

quando tomadas outras linhas de cuidado como as da mulher ou da criança. 

 O compartilhamento de processos diagnósticos e tratamentos de 

pacientes internados por interconsultas entre as especialidades. 

 O compartilhamento de pacientes entre duas especialidades em uma 

mesma unidade de internação, como uma gestante que se encontra na UTI 

adulto, uma criança que sofreu um trauma na pediatria ou um paciente 

cirúrgico na UER que, nesse caso, é conduzida por clínicos de plantão. 

 A divisão de pacientes cujos casos clínicos encontram-se em zonas 

técnicas intermediárias entre duas especialidades e/ou subespecialidades, 

como pediatria e neonatologia, dermatologia e cirurgia plástica, cirurgia-geral 

e gastrocirurgia, etc. 

Todas essas zonas de interseção entre as diferentes especialidades constituem-

se como potencialmente conflituosas, por se darem ―em ato‖, na interação entre 

médicos com diferentes competências tecnológicas, que trabalham em realidades 
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diferentes mesmo que numa mesma instituição e que possuem diferentes formas ver 

e agir no mundo. A racionalidade administrativa, diante de tanta diversidade, 

apresenta como solução a construção de fluxogramas e protocolos que orientem essas 

relações, o que, em algumas situações pode até torná-las menos conflituosas, mas 

está distante de capturá-las inteiramente. As falas a seguir são bons exemplos de 

zonas de interseção no HES e de seus potencias conflitos: 

“A UTI Neo já é mais complexo. Primeiro por conta das características 

próprias da Neo, e também depende de quem está de plantão, né? Não é uma coisa 

generalizada. Mas a gente teve, por muitos anos aí, um transtorno do fluxo do 

recém-nascido. Porque não é a gente que regula a vaga de RN, né? Então, ele é 

considerado RN até 30 dias. Então, até 30 dias, qualquer paciente deveria ser 

internado na Neo, mas quem dá a vaga da Neo não somos nós, é a própria Neo, que 

tem que falar se tem vaga ou não. Só que, ao mesmo tempo, ela quer que o paciente 

que já foi avaliado, seja reavaliado pela gente no PS. Então, isso é uma coisa ainda, 

que às vezes solta algumas farpas, né? (...) Se é alguma coisa que se conversa, tudo 

bem. Mas o problema é que às vezes não é uma coisa que se conversa, é uma coisa 

que fica meio imposta, que fica meio tipo „não vou, porque você é o pronto-

socorro...‟, mas a gente é um pronto-socorro fechado, a gente não recebe... (...) Mas 

isso é uma coisa muito particular, que é fraqueza da Unicamp. Porque, na 

Unicamp, o CAISM é até em outro prédio. E essa briga é secular com a 

enfermaria, a UTI, e o PS da Unicamp. Porque o paciente é atendido lá no PS da 

Unicamp. Mas aí ele não pode ser internado na Neo, porque a Neo não recebe. 

Então esse ranço já é antigo, e já é de um outro serviço. Aqui, depois de algumas 

conversas, tem até um fluxo grudadinho lá no PS, quando é plantonista, aqueles 
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plantonistas que são recentemente contratados, que às vezes não sabem direito como 

as coisas funcionam, está escrito lá. (...) Na maior parte das vezes, tudo sai a 

contento, mas no meio dessas inter-relações é o que cada um é, como é o outro que 

está na Neo, porque tudo depende, as relações pessoais, depende da simpatia de 

um pelo outro, da outra pessoa ser bondosa do outro lado do telefone, ou do jeito 

que ela nega, que não vai aceitar o paciente. Então, esses conflitos são, assim, 

individuais. Mas agora tem um fluxograma que, depois de uns transtornos aí, 

parece que a gente está vivendo um momento de paz, mas não é fácil”. 

“Na clínica eu não posso mandar com droga vasoativa, não pode estar 

entubado orotraqueal, se tiver com tráqueo não pode. Tem algumas coisas assim, 

porque o paciente fica sozinho lá e eu até entendo. Paciente com marca-passo não 

sobe porque já aconteceu do marca-passo deslocar, não-sei-o-que-lá, e eles não 

querem. Por mais que a pessoa, assim, vai botar o marca-passo daqui a 15 dias, 

não sobe. E o paciente ficar aqui 15 dias não dá, porque é um salão e o paciente não 

dorme a noite inteira, entendeu?” 

“A relação com as especialidades ainda está se devolvendo, né? É boa. Mas 

ainda... Melhorou! Dentro da base. Tá ficando ótimo! Neuro, a gente tinha 

dificuldade de ser atendido. Agora já é uma coisa comprometida. Neuro, de uns 

anos para cá, continua melhor ainda. A cirurgia, eles tinham dificuldade de operar 

os casos mais indicados. Agora eles têm respondido melhor às necessidades. É isso. 

E ortopedia, sempre foi bom. A gente consegue vaga para eles. Ortopedia é a melhor 

relação. Muito melhor. Eh (...) ortopedia é boa, GO é boa também. O cara vem aqui 

três vezes por dia. Você vê que bacana! (...) É boa! Com todo o hospital é boa. Com 
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a radiologia é boa, pessoal da cirurgia torácica é boa. Hoje em dia, a gente se dá 

bem com a clínica também! Consegue mandar os doentes para eles. Se dá bem com 

tudo, acho que não tem problema. E tá melhorando, isso que é legal. Tá bom e tá 

melhorando. (...) A continuidade do cuidado, na verdade, em certo ponto continua 

bem, assim, a gente procura dar alta pra paciente que a enfermaria dê conta. E tem 

dado conta. No início não era assim. A gente perdia doente. Agora não. Agora tá 

bom. Agora tá é ótimo! Tá ótimo. A gente não tem visto doente voltar para a UTI por 

falta de cuidado. Por isso que eu digo ótimo. É um ótimo do clínico, não é um ótimo 

do administrador.” 

“É, então, esse hospital tem uma particularidade, porque praticamente quem 

trabalha na UR é quem trabalha na enfermaria, e quem trabalha na UTI (a 

entrevistada refere-se à pediatria). Assim, na UTI menos porque, de nós, só fica 

mesmo na UTI quem tem UTI de R3. Então, mas de qualquer forma, todos nós 

trabalhamos em todos os lugares, então não tem muito essa coisa de „Ah, não vou 

te dar vaga‟ ou essas birras que existem em outros serviços. Porque é a gente 

mesmo com a gente mesmo, então não tem jeito, né? Hoje eu estou na UR, mas 

amanhã eu estou na enfermaria. Então como é a mesma equipe que faz tudo, 

completamente diferente da clínica, né? Que na clínica quem é da UTI, é da UTI, 

quem é da enfermaria, é da enfermaria, e quem é do PS é do PS. Então, quando 

você tem essa coisa quadradinha assim, é mais fácil de você ter problema, porque 

as equipes não se convivem, não se conhecem, né? Não sabem o que se passa em 

cada um dos setores... Então fica complicado. E como aqui o paciente da UTI vem 

pra gente mesmo, porque ele é distribuído pelas especialidades, ele vem pra 
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enfermaria, que é onde todo mundo trabalha em algum momento, é uma relação 

muito tranquila, né?” 

Nota-se que, nessas zonas de interseção entre o trabalho dos médicos, o 

cuidado do paciente entra em um processo de negociação entre os profissionais, 

podendo ter como resultado processos de cuidado corresponsabilizados e 

compartilhados, a transferência do cuidado entre as unidades/especialidades ou até 

descuidado do paciente. Quando essas zonas de interseção são conflituosas, como 

acontece na maioria dos casos, a ―pauta‖ nem sempre explícita do conflito é a 

responsabilização pelo paciente. Quem é o responsável pelo paciente? Quem quer e 

quem não quer se responsabilizar pelo paciente? 

“Aquela coisa, eu ainda falei pro cirurgião: „Se você não for entrar, a 

paciente vai ficar pra você, porque é o seu caso!‟ Entendeu? Não vou ficar com 

tudo pra mim, porque tudo é assim, tudo fica com a clínica: „Ah, clínica!‟, „Ah, 

clínica!‟, sabe? Então é uma coisa bem (...), a gente é meio lixo, assim, nesse 

sentido. O paciente não tá morto, alguém tem que cuidar. Então, é a clínica que 

cuida”. 

“[Com] a Neuro eu tenho um conflito maior, assim como com a cirurgia (...) e 

com a gente também. Não com a gente pessoal, entendeu? É o conflito de não 

assumir o paciente! Não assumir o paciente! Não assumem... Não tem 

compromisso com o paciente. É o que eu tô te falando, eu não tenho compromisso 

com o paciente LÁ FORA, meu celular nunca vai tocar por causa de paciente, a 

não ser favor de família, graças a Deus! Mas aqui dentro eu procuro ter, 

entendeu?” 
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Esse conflito em relação ao processo de responsabilização entre os médicos 

pode ser atribuído em parte à própria alteração de sua técnica sofrida a partir da 

medicina tecnológica. No momento em que a tecnologia material e a especialização 

do saber passam a se constituir como bases dessa técnica, sendo ela tomada como 

núcleo essencial de prática, as relações na medicina passam a assumir uma 

característica mais impessoal, intermediada pela própria tecnologia. Nesse processo, 

a ―dedicação‖ e ―responsabilidade‖ que constituíam o ideário de ―ser bom médico‖ 

na medicina liberal assumem novos sentidos e o médico passa a se perceber como 

um homem de ciência, que, para ser bom, deve ―fazer bom uso da tecnologia‖ 

(Schraiber, 1993). 

No entanto, essa mudança não se manifesta da mesma forma e com a mesma 

intensidade em todas as especialidades. Tomando-se essa situação na relação entre os 

profissionais, pode-se perceber que os médicos das especialidades que possuem 

maior adensamento tecnológico, em que se incluem todas as especialidades 

cirúrgicas, por exemplo, possuem uma tendência a produzir relações mais impessoais 

e com menor grau de responsabilização pelo paciente que as especialidades clínicas 

como a clínica médica e a pediatria, em que o grau de especialização e o 

adensamento tecnológico são menores. Isso cria diferentes conceitos do que seja a 

qualidade da assistência prestada entre os médicos. 

Esses diferentes graus de responsabilização pelo paciente tornam-se, dessa 

forma, conflito na instituição quando se trata de áreas de interseção de cuidados. 

“O problema da pediatria, às vezes, como tem o aluno, o residente, e o 

paciente fica muito por conta deles, o que as especialidades às vezes esquecem é 
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que o paciente é delas, também. Isso é uma briga, que eu detesto, aí da pediatria. 

Que se ele tivesse em um outro tipo de hospital, por exemplo, de convênio, ele teria 

que ir lá todo dia, não tinha ninguém pra fazer a prescrição pra ele. Como aqui tem 

essa função de escola, ele sabe que o paciente está aqui, e que se ninguém chamou, é 

porque tá indo bem, né? E ele deixa de ver o paciente como próprio dele, ele acaba 

sendo um paciente da pediatria. Mesmo que ele esteja aqui só por conta de um braço 

quebrado, né? Então isso às vezes atrita, tipo „ah!‟, ter que chamar a pessoa pra vir 

passar visita, ou dar alta, pro paciente que ela sabe que está aqui, ou em algum 

momento ela perdeu o paciente, porque a gente assume todos os abaixo de 14 anos. 

E porque também ele se sente muito confortável, porque o pediatra, qualquer 

coisa, pega o telefone e fala: „olha, tem um paciente aqui, dá pra você vir ver?‟ E 

ele vem, né? Então isso eu acho que é só da dinâmica mesmo, da gente ser um 

hospital que tem aluno, então como o aluno que preenche papel, como é o aluno que 

dá alta, é muito mais tranquilo, né? Mas é uma coisa que a gente até vem 

conversando, com o passar do tempo, aí a gente dá umas cobradas nas 

especialidades, de „Oh, tem esse paciente lá, esse paciente é seu‟, aí o pessoal leva 

numa boa, difícil a gente, assim, ter alguma coisa de maior gravidade. 

 “Então, aí é que existe aquela relação, assim, de você ser amigo, né? É 

complicado! É muito complicado! Porque por ser amigo você não quer ter atrito e 

aí, às vezes, eu até acho que o paciente sofre um pouco. É triste, é muito pouco 

cuidado, entendeu? (...) Mas diante de uma especialidade, às vezes eu não (...), eu 

prefiro, nesses casos (...) às vezes (...) a gente procura falar com o gerente geral 

médico (...) Então, muitas vezes eu pareço uma tagarela! Ele chega e: „Como é que 

está isso?‟ Eu: „blá-blá-blá-blá‟, vou falando tudo assim. Porque eu falo pra ele e 
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não acho que ele vai ficar falando, não vai dar „esporro‟ em ninguém. Ele vai 

absorver e vai dar o jeito dele porque ele está bem acima, entendeu? (...) Eu quero 

viver bem aqui dentro, entendeu? Eu não estou aqui pra ficar... Não que ele não 

viva bem, mas ele tem outra postura. É uma postura de chefe, que tem que responder 

por outras coisas atrás dele. Eu tenho que responder pela paciente, por isso que eu 

acho que o paciente perde um pouco. Porque eu não vou lá e falo: „Pô! Olha o 

paciente aí, não sei o quê, não-sei-o-que-lá‟. Entendeu? Porque tem algumas 

coisas que não...” 

Uma instituição com relações aparentemente mais afetivas entre os 

profissionais pode amenizar esse tipo de conflito e facilitar o entendimento entre os 

pares. Entretanto, em situações mais radicais, como em casos de descuidado ao 

paciente, por exemplo, o médico pode ver-se em uma situação muito delicada, na 

qual ou ele se exime de criticar a ação do colega apoiando sua decisão na autonomia 

profissional, mas sendo conivente com aquela atitude ao mesmo tempo, ou produz a 

crítica e ganha algumas desavenças. No caso do HES, a instituição, ao lançar mão de 

um gerente-geral médico associado diretamente à Diretoria de Assistência, que passa 

visita quase todos os dias em unidades de internação e faz a interlocução com os 

diferentes serviços/especialidades, cria-se uma estratégia gerencial mais criativa para 

mediar esse tipo de conflito cotidianamente. 

“Digamos assim, porque o protocolo da clínica até (...) Porque a gente é muito 

entre a gente. Agora existem outras coisas que não se tem protocolo aqui! Então 

cada um faz de um jeito, eu não entendo. Mas eu não vou lá e pergunto: „Por que 

você não faz assim, que é o seu protocolo?‟ Eu não sei o protocolo dele pra saber 
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se não está certo! Então, muitas vezes, eu converso com o gerente-geral médico. Aí 

ele vem e passa aí... não que eu vou falar sobre a pessoa, não! Mas eu mostro: 

„Olha aqui este paciente!‟ 

Nota-se que a discordância de conduta também acontece nesses casos, mas, 

diferentemente das relações observadas entre profissionais de uma mesma 

especialidade/serviço, que acabam de certa forma se entendendo em um processo de 

trabalho mais cooperativo, ele pode vir à tona caso a instituição possua estratégias 

para escutá-lo, mas o pacto ético existente entre os médicos de nunca questionar a 

conduta do colega como base de sustentação da autonomia de suas práticas segue 

mantido. 

Assim, apesar de, em um nível discursivo, o sentido de pertença dos médicos 

conferir certa homogeneidade, um ―cimento simbólico‖ capaz de garantir ou facilitar 

a operacionalização do cotidiano na produção do cuidado, na realidade do dia a dia, 

são explicitadas divergências e tensões em função das diferentes especialidades e 

seus objetivos operatórios mais imediatos. 

c) O trabalho médico na relação com o restante da rede de saúde 

Para facilitar a compreensão de como se dá a relação do trabalho médico com 

os mecanismos regulatórios e demais equipamentos de saúde da rede pública e 

privada nesse hospital, dividiu-se este item em duas partes. Na primeira, discute-se 

um conjunto de aspectos ligados ao acesso do paciente ao hospital, e, na segunda, 

discute-se a dimensão do encaminhamento do paciente para níveis maiores ou 

menores de complexidade no sistema. 
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 O acesso ao hospital: médicos como atores tensionadores dos 

mecanismos regulatórios. 

O HES é um hospital 100% SUS, referência de nível secundário para a 

assistência à população de cinco municípios da região. Possui uma Unidade de 

Emergência Referenciada (UER) sob regulação da Central de Vagas do 

Departamento Regional de Saúde VII (DRS VII) do Governo do Estado de São 

Paulo. Seus leitos não são submetidos à regulação externa, estando seu 

gerenciamento sob responsabilidade da direção do hospital. Oferece ainda consultas 

ambulatoriais em especialidades cirúrgicas como cirurgia-geral, pediátrica, plástica, 

oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, cabeça e pescoço, neurocirurgia, etc., e 

avaliação pré-anestésica cuja regulação, apesar de inicialmente ser de 

responsabilidade do DRS VII, foi transferida para o hospital de comum acordo entre 

as partes e os municípios de referência devido ao mau aproveitamento das vagas e, 

atualmente, se encontra sob responsabilidade do seu Núcleo de Saúde Pública. 

Assim, as portas de entrada formais para o paciente acessar a instituição são: 

por encaminhamento de urgência, referenciado por outra unidade de saúde via 

Central de Vagas do DRS VII, ou por consulta ambulatorial, agendada diretamente 

pelos municípios que possuem cotas em todas as especialidades. Entretanto, esses 

mecanismos gerenciais racionalizadores do acesso ao hospital são tensionados, o 

tempo inteiro, por médicos que procuram utilizá-los de acordo com suas próprias 

lógicas e necessidades. 

A ―dupla-porta‖, como esse fenômeno é comumente chamado, pode acontecer 

tanto no pronto-socorro e enfermarias, para casos de internação, quanto nos 
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ambulatórios, sendo estes últimos locais privilegiados para tal acontecimento. Nesses 

casos, os médicos são os atores principais que, a todo o momento, utilizam-se de sua 

relações interpessoais para fazer ingressar na instituição pacientes que, talvez não o 

fariam, ou fariam mais tardiamente, caso se utilizassem dos mecanismos formais. 

“Olha, a gente tinha autonomia para colocar pacientes no ambulatório, 

depois falaram que não tinha, agora tem de novo. Por exemplo, se eu chegar com 

um parente, alguém aí, uma exceção, assim, acredito que não vai ter grandes 

problemas, eles vão encaixar, mas teve um tempo aí que teve um pessoal que tava, 

ahn, fazendo alguns excessos aí, então eles estavam querendo proibir. Mas você 

pode colocar alguns pacientes sim, sem problema. Isso até é muito comum, que às 

vezes a gente está no pronto-socorro, aí atende um paciente que não é um caso de 

urgência, mas tem que operar aquilo lá. Se você mandar pra rede, até marcar com 

um clínico, até o clínico mandar pro cirurgião, até vir pra cá... Então a gente 

acaba, é, „já viu que o caso vai ser cirúrgico mesmo‟, a gente acaba... e é até 

melhor, pro serviço, pra todo mundo, principalmente pro paciente. 

Esse é um conflito constante que se estabelece entre o poder médico e o poder 

administrativo no hospital. O médico atua, em última instância, a partir do seu 

referencial de autonomia profissional, o que lhe confere um poder de 

autorregulamentação (Carapinheiro, 1998) para utilizar-se do equipamento de saúde 

como lhe convém, privatizando os espaços. O poder administrativo, nessa situação, 

age diante de limites, numa relação de negociação permanente com os médicos. 

Nesse caso, por exemplo, a instituição negocia os excessos, mas o conflito cotidiano 

que significa impedir o médico de certa gerência de seu ambulatório pode acarretar 



 110 

em perda de governabilidade porque o sentido dos ambulatórios para esses médicos é 

o do consultório particular. 

“A pessoa quer ter um pouco de autonomia sobre seu ambulatório, né? Na 

verdade, é como se fosse seu consultório ali, né?(...) Aquela época que, pra agendar 

cãs,o não podia, isso aí, teve uma época que (...) Mas parece que depois, não sei se 

esqueceram, largaram mão mesmo, e voltou tudo ao normal.” 

Nesse sentido, o ambulatório passa a ser do médico, e não do serviço ou da 

instituição e, mesmo se tratando de clientela institucionalizada, quando o paciente 

acessa o ambulatório, ele passa a ser ―do médico‖ que o atendeu. Isso permite, no 

ideário do médico, que ele direcione diretamente um paciente do pronto-socorro para 

seu ambulatório, reproduzindo em parte a gestão do cuidado praticada pelos médicos 

na época da medicina liberal. 

“Então, aquele caso novo, caiu no seu ambulatório, a não ser que seja alguma 

coisa, um caso de cabeça e pescoço ou tórax, você acaba virando o „dono do 

paciente‟, o paciente é do seu ambulatório. Então ele vai ser acompanhado lá, vai 

ser operado, e depois até ter alta ambulatorial.” 

Assim como o médico se utiliza de um referencial da medicina liberal para 

gerenciar sua prática em relação à autonomia profissional privatizando os espaços em 

que trabalha, também o faz na gestão do cuidado do paciente quando o caso lhe 

interessa. 

Dessa forma, pode-se dizer que os mecanismos regulatórios para o acesso dos 

pacientes ao hospital são infringidos pelos médicos a partir de duas lógicas: uma, 
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mais privatizante, que se utiliza do poder médico para selecionar doentes de acordo 

com seus interesses e dos colegas, e outra, centrada no cuidado, que se utiliza do 

mesmo poder para dar maior resolutividade ao caso do paciente. Essa última fica 

ainda mais explícita quando se trata de pacientes que devem ser encaminhados para 

níveis de complexidade superiores, como veremos no próximo item. Nesses casos, os 

médicos atuam de forma ainda mais ativa ―costurando‖ pelo sistema, através de suas 

teias de relações, o cuidado do paciente. 

Quando se trata dos encaminhamentos para a urgência e internação, a 

fragilidade dos mecanismos reguladores do sistema também favorece a atividade 

dessa teia de relações informais. Para o médico, privilegiar o fluxo determinado por 

uma macrorracionalidade, mesmo que este leve em consideração toda uma lógica 

administrativa, baseada em princípios bem-estabelecidos, pode significar uma opção 

em detrimento do doente. 

“Uma tendência obsessiva da administração de fechar as coisas em 

protocolos rígidos. Isso está prejudicando a assistência. (...) E isso também reflete 

na questão do encaminhamento. Tira o dinamismo, tira ... não sei ... uma central que 

não funciona também, não é... você tem que ter uma opção para a central que não 

funciona, e a central, sabidamente não funciona. ...” 

Pode-se perceber ainda que as tensões se apresentam de maneira diferente entre 

as especialidades. A pediatria, talvez por uma pressão menor por leitos, parece ter a 

dupla-porta já como algo constitutivo do serviço. O paciente pode vir encaminhado 

pela Central de Vagas ou por contato direto feito por médico de outro serviço. 
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“O fato de o paciente vir referenciado já é um bom começo. (...) Ele vem (...) 

ou o pessoal, por exemplo, liga pedindo vaga, fala: „Avaliei aqui um paciente assim, 

assim, assado, e tem, por exemplo, uma pneumonia, precisa de antibiótico, precisa 

ser internado, você tem vaga?‟ Aí fala: „Sim, tenho‟. Aí ele vem. Liga de outro 

serviço direto lá na urgência. Ou a Central de Vagas, liga. Então são os dois meios 

por onde o paciente vem. Os paciente referenciados via serviço direto, ou via 

Central de Vagas”. 

Já na clínica a tensão é maior, e, nesse caso, transferir a responsabilidade pela 

transferência para a Central de Vagas pode facilitar o cotidiano do trabalho. Nessa 

situação de tensão, quando não há vagas para todos, o médico reconhece a 

importância da regulação, desde que seja possível fazer exceções. No caso HES, pelo 

fato de estar instalado em um município que não possui nenhum outro hospital, 

acaba sofrendo pressão também dos médicos do setor privado, que não possuem 

local para encaminhar seus pacientes em caso de internação de urgência. 

“Geralmente, assim, aqui na enfermaria tinha uma época que ligavam, 

principalmente lá da Unicamp. O pessoal já conhece, liga lá da, de alguns setores, 

lá, clínicos da Unicamp, pra tentar internar pacientes, mais crônicos, que precisam 

tomar só antibiótico, [por]que lá não tem vaga. Antigamente, a gente fazia um 

esquema pra vir, né? Pedia, se tinha leito, a gente falava que podia vir, e mandava. 

Agora não, agora a política do hospital, assim, é tudo pela UR e Central de Vagas. 

Porque senão acaba complicando, né? Porque aí se libera lá pra Unicamp vir, aí 

tem um paciente há dois dias já esperando um leito, e aí você acaba dando 

prioridade pra um que está fora do hospital, sendo que alguém já aqui no hospital 
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que precisa desse leito. (...) se a gente não seguir alguns protocolos, coitado do 

paciente que está no outro hospital que não tem um colega que te conhece, mas que 

precisa daqui também, e de repente precisa mais do que o outro, e está antes 

esperando. Então tem que ser via central, não tem jeito. Às vezes, raramente, a 

gente: „Pô, tô com um fulano aqui que preciso, não tenho pra onde mandar, ele é 

de Sumaré, não sei o quê...‟ Aí, às vezes, quem coordena lá embaixo, o 

coordenador lá de baixo fala com a diretoria, explica o caso, o pessoal fala: „Ah, 

pode mandar‟. Aí acaba tendo exceções. Mas no geral é via Central de Vagas.” 

 “Inclusive eu mesmo em outro hospital, paciente morador daqui, eu já fiz 

esse contato direto, não que fosse certo. Certo é entrar pelo acordo. Mas é muito 

pouco assim. Já teve muito mais. Porque os colegas da cidade têm um problema 

assim: não existe um serviço pra convenio em Sumaré. Ou, se existe, acho que é só 

de dia, então o paciente tem que ir lá... É uma situação, né?” 

Dessa forma, o médico reconhece e se utiliza da Central de Vagas como 

mecanismo regulatório para conter a demanda, mas não se subordina inteiramente à 

ela. Sua autonomia para aceitar pacientes por fora dos mecanismos reguladores 

formais segue mantida, mas controlada pela direção, que atua inibindo essas 

estratégias em negociação constante com esses profissionais. 

“(...) Olha, neste tempo todo que eu estou aqui, é difícil eu ter negado um 

caso. Eu falo: „Liga mais tarde. Olha, eu continuo até amanhã, liga amanhã 

porque eu pego o teu caso‟. Entendeu? O pessoal daqui não faz corpo mole de não 

querer aceitar. Então a gente trabalha referenciado e faz mesmo, entendeu? E 
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quando não faz, e fica fazendo jogo duro de não receber, a enfermagem vem por trás 

e fala mal do médico!” 

 A contrarreferência e a referência para níveis de complexidade 

maiores 

A maior ou menor liberdade com que o médico consegue, por sua iniciativa 

própria, fazer a articulação com a complexa rede de serviços e/ou profissionais 

considerados indispensáveis para a ―finalização‖ do cuidado dá uma boa dimensão 

do grau de autonomia com que a profissão médica é exercida hoje, em particular no 

que diz respeito à autonomia para a ―condução do caso‖. 

Nas falas apresentadas a seguir, e fazendo referência ao modo de 

relacionamento com os colegas e serviços da Unicamp, pode-se ver como há 

diversificadas estratégias de encaminhamento e articulação. Embora o 

referenciamento para outros serviços, inclusive para a Unicamp, seja submetido a 

uma mediação bastante formalizada pela instituição, principalmente através da 

Central de Vagas, fica evidente como funcionam, de forma bastante expressiva, 

mecanismos mais informais de contatos, influências, curtos-circuitos baseados em 

conhecimentos pessoais. Convivem, portanto, mecanismos formais e informais de 

regulação e acesso entre serviços, sendo que o protagonismo dos médicos é marcante 

na constituição da dinâmica interserviços como um todo.  

“Geralmente é por Central de Vagas. É solicitada uma vaga, mas 

basicamente é por Central de Vagas. Mas, geralmente, 99% das pacientes são 

encaminhadas ao CAISM (Centro Atenção Integral à Saúde da Mulher – Unicamp). 

Só às vezes a gente faz um contato direto previamente, mas comunicando: „Olha, o 
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paciente tá indo, tem isso, isso e isso. Está acontecendo isso, isso e isso‟. Mas vai 

pela Central de Vagas. Geralmente são pacientes que necessitam de UTI obstétrica. 

O CAISM tem uma UTI obstétrica.” 

“Se for plantão, ou a gente liga, tipo urgência, ou a gente liga diretamente, 

ou via Central de Vagas. E a gente (...) Só que central também é muito, muita 

burocracia, muita demora, muitas vezes, como eu já te falei, como a gente (...) É 

muito mais fácil ligar diretamente pra lá (...) Via ambulatório, aí depende da 

especialidade. Oncologia tem um encaminhamento próprio, um formulário 

próprio, no ambulatório de encaminhamento já pro Hospital das Clínicas, 

direcionado daqui do Estadual, pra lá. Aí cada disciplina tem o seu modo de 

funcionamento. Que nem o grupo da cirurgia do esôfago, estômago e duodeno, toda 

segunda-feira tem vaga pra dois casos novos de Sumaré. Então já determinou isso 

aí. Se a gente manda numa segunda-feira, se não for atendido naquela, já é 

agendado pra próxima. Os casos de vascular: tem aqui os cirurgiões vasculares 

contratados aqui, foram residentes aqui também, foram residentes da Unicamp, 

então eles têm uma via de contato muito fácil lá. Então os casos que já são 

predeterminados, por exemplo, enxerto arterial, que não é feito aqui no hospital, já 

tem um fluxo quase que natural aí, preestabelecido por esse contato”. 

Nota-se que o médico reconhece a Central de Vagas como mecanismo formal 

de regulação mas não se submete totalmente a ele, criando suas próprias estratégias 

de curto-circuito no sistema. O fato de serem os hospitais da Unicamp a referência do 

HES para os casos de nível terciário e quaternário no sistema de saúde facilita essa 

ação pelo próprio contato entre as equipes. Os médicos do HES, em grande parte, 
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foram formados e/ou ainda trabalham naquela instituição. Assim, conhecem sua 

―intimidade‖ e as melhores estratégias para fazer ingressar seu paciente, seja nos 

casos de urgência, internação ou ambulatorial. 

Chama atenção a intensidade desse fluxo informal de pacientes entre os 

serviços ambulatoriais, existindo, inclusive, mecanismos de formalização da relação 

entre eles como impresso próprio e cota de vagas, totalmente fora das regras formais 

construídas pelo gestor do sistema. Além disso, percebe-se o quanto essas relações 

entre os profissionais são potentes mecanismos instituintes de novos fluxos no 

sistema, criando pontes diretas entre os serviços. 

“Por conta do próprio vínculo com a Unicamp, acaba sendo pegar o telefone, 

encontrar um amigo lá, e falar: „Olha, a gente está precisando, porque aqui já deu 

o que tinha para se fazer‟. Então, quando é de ambulatório, esses pacientes mais 

graves, que o município não tem recurso depois pra ficar seguindo de ambulatório, 

a gente agenda lá, e quando é de enfermaria, a gente fica no aguardo de ter uma 

vaga pra poder ser transferido. Porque aí, às vezes, tem coisa que a gente não tem 

recurso pra fazer. Mesmo os exames que a gente não tem aqui, quando é só um 

exame, a gente consegue. Liga na medicina nuclear, consegue uma cintilografia, 

liga e consegue a ressonância, né? E porque a gente dá conta de manter o paciente 

aqui, contanto que a gente consiga avançar na investigação. Agora, o restante de 

coisas que precisa de outras especialidades em conjunto, aí a gente tende a 

encaminhar. Mas é muito pouco que encaminha, muito, muito pouco, de enfermaria 

pra enfermaria. Pouquíssimos, mesmo, nesses anos todos.  



 117 

Assim, vão se criando inúmeras estratégias de negociação entre os médicos 

pelo cuidado do paciente. Nesse caso, quando os recursos tecnológicos se esgotam, 

mas o paciente pode permanecer internado no HES, o HC funciona quase como uma 

extensão do hospital, para realização de exames ou procedimentos em que o paciente 

não precisa de transferência, já que a maior dificuldade é conseguir o leito. Em 

alguns casos, os médicos chegam a trocar pacientes entre os hospitais de acordo com 

a necessidade. 

“Porque, na verdade, a maior parte das pessoas que trabalha aqui ainda 

trabalha lá, né? E aí você sabe quem é o paciente (...) Então a gente tenta, ou 

oferecer – quando é de enfermaria pra enfermaria –, oferecer que a gente receba 

pacientes que estejam numa situação que não precisam de hospital terciário, em 

troca pelo paciente que precisa do hospital terciário. Mas, na maioria das vezes, o 

que a gente precisa é de ambulatório mesmo. Então, é o pneumopata crônico que 

depende de oxigênio, não dá pra ficar [na] rede, né? O paciente que vai precisar de 

uma biópsia renal ou hepática, que vai demorar muito se for pra rede. Então aí a 

gente consegue, né? Como já tá inteira investigada, é muito mais fácil porque ele já 

chega pro procedimento. E pra seguir lá, porque a gente não tem ambulatório. 

Então por isso que também é mais fácil. E mesmo a PUC (Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas), que não é, não tem vínculo formal, eles também costumam 

aceitar. Eu acho que isso deve funcionar pra quase todo serviço, é que muitas 

vezes o médico simplesmente não faz esse papel, né? A gente recebe muito paciente 

de outras cidades próximas, as cidades que você vive vendo na televisão que não têm 

médico, que falta não sei o quê. Esses são os pacientes que chegam em piores 

condições. Ou chegam mal encaminhados, né? Vêm encaminhados pra UTI e não 
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são de UTI. Vêm pra enfermaria e estão morrendo. E é o paciente que você vê que 

foi porque a pessoa simplesmente largou ele lá, né? Não foi atrás de melhorar 

alguma coisa pra ele, né? Porque ele não tá lá praticamente todo dia, não tem um 

vínculo... Então aqui, apesar da gente não vir todos os dias, não ver o paciente 

todos os dias, tem uma continuidade – que é a continuidade do serviço que você está 

prestando mesmo. 

Apesar de a relação com a Unicamp facilitar o contato direto entre os médicos 

na articulação da continuidade do cuidado do paciente, esta forma de agir não é 

exclusividade dessa relação e faz parte do território de prática profissional do 

médico, exercido desde o modelo liberal. Está relacionada à responsabilização do 

médico pela condução do caso e vem sofrendo transformações em virtude das 

mudanças provocadas pela medicina tecnológica. 

Em estudo financiado pela Agência Nacional de Saúde (2005), observou-se a 

relação dos médicos com os mecanismos regulatórios das operadoras de planos de 

saúde. O Estudo demonstrou que: 

―(...) a maioria dos profissionais entrevistados se 

responsabiliza pelo fluxo de acompanhamento dos seus 

clientes e o faz preservando, mesmo que inconscientemente, 

um núcleo essencial de poder da prática: o poder 

prescricional e delegacional, mas também de relacionamento 

ético interpares, que coloca para o médico o imperativo de 

―articular‖ uma certa ―linha de cuidado‖ informal, 

autorreferenciada, mas de eficiência resolutiva.‖ 

 

Essa linha de cuidado informal, em algumas situações, pode trazer grande 

benefício ao paciente. Os casos cardiológicos desse hospital, por exemplo, que 

necessitam de intervenção hemodinâmica, devem ser encaminhados formalmente ao 
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HC da Unicamp. Entretanto, devido a um grave estrangulamento na oferta desse 

serviço para a região, muitas vezes o médico se percebe sem retaguarda para esse 

paciente, podendo vivenciar situações realmente críticas e angustiantes em sua 

prática. 

“Ah, é uma „caca‟! É uma „caca‟ porque nossa referência (...) tudo é via 

Central de Vagas, mas nossa referência é a Unicamp. Vou falar pra você: eu não 

consigo nada! É triste, eu acho triste, eu acho lamentável, a gente não consegue. 

Acho que cirurgião ainda consegue. Tem umas coisas assim, endoscopia... tal dia... 

ele consegue fazer, não sei o quê. Agora, a gente tem complicação em Cardin, você 

liga lá e nunca tem, nunca pode. (...) Não sei se o paciente ia evoluir pra perder, 

mas a gente já perdeu paciente aqui porque não conseguiu. Não conseguiu e o 

paciente com dor, dor, dor, dor, e tendo que fazer uma intervenção mesmo 

cardiológica... e não consegue. Daí eu falo: „O que é que eu faço? Faço vaga zero 

e levo?‟ Sei lá como é que é! A gente é tão cheio de regras que eu não posso entrar 

na ambulância e fazer vaga zero! Porque quem faz vaga zero é a Central!” 

“Se for cardiológico, você senta e chora. E não perde a fé. Continua ligando 

todo dia até conseguir uma vaga. Pode levar um mês, pode levar um dia, pode levar 

dois meses e meio. Se ele não morrer! Se tiver uma vaga ou a morte. Se for de outra 

natureza, você conta com a motivação da Unicamp e se dá por feliz. Geralmente dá 

certo.” 

Diante dessa situação, os médicos buscam linhas de fuga, no exercício pleno de 

sua autonomia, para, mais uma vez, construir pontes diretas entre serviços, 

articulando linhas de cuidado de forma ativa e responsabilizada com o paciente. 
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“Mas na Unicamp é impossível, a gente nem tenta mais. Aí a gente, o Dante 

(Instituto Dante Pazzanezzi) faz até um favor pra gente, porque a gente consegue 

exames de urgência, a gente conseguiu dois essa semana. Então consegue, tal. Tem 

que ir ligando todo dia, liga, liga, dá trabalho, mas consegue. (...) Esse caminho 

que a gente tem de Dante, não sei o quê, foi criado pela própria equipe aqui de 

cima, não foi mediado por ninguém, e isso deveria partir de outro lugar, deveria já 

ter um esquema montado pra isso, a partir do momento que você trata pacientes 

desse tipo. Então isso foi criado pela própria equipe por uma necessidade que a 

gente teve, eu não estava aqui quando criou, mas tava aqui como residente antes, e 

vi que não existia isso e, depois começou a existir, me falaram que eles mesmos 

criaram, eles conseguiram descobrir isso. 

Assim, esse duplo sistema formal/informal de regulação, muitas vezes 

interpretado pelo poder administrativo como um desvio à regra que deve ser 

controlado, pode estar orientado para o cuidado do paciente, e não necessariamente 

para a privatização dos espaços de acordo com os interesses individuais. Isso coloca 

um grande desafio para os gestores do sistema de saúde. Se o papel de se 

responsabilizar e, dessa forma, articular a linha do cuidado do paciente está 

intrinsecamente ligado ao exercício de autonomia do médico, a questão que se coloca 

é a de como criar mecanismos regulatórios que não o expropriem desse papel.  

Se os médicos são protagonistas na construção de sistemas informais de 

regulação, pode-se dizer que o residente, pelo próprio interesse de sua formação, é 

um dos atores principais desse processo. Segundo Carapinheiro (1998): 
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―O que se verifica é que os médicos mais jovens, 

especialistas e internos de especialidade, ainda mal instalados 

na carreira hospitalar, têm preocupações curriculares na 

competição pelos lugares no quadro, no caso de especialistas, 

e na realização com êxito do exame de saída, no caso dos 

internos de especialidade. Por esse motivo, são estes os 

médicos mais dinâmicos na procura de casos mais 

problemáticos para experimentar protocolos de ação médica 

não repetitivos, para fazer ensaios de medicamentos e para 

constituir a matéria-prima para a apresentação de casos nas 

sessões clínicas.‖ 

 

“A relação assim, que a gente já conseguiu de cárdio, quando tinha residente 

dando plantão aqui, aí eles falavam assim: „Encaminha, encaminha...‟ Sabe, acho 

que ali era a ponte. Agora a gente tá sem residente de cárdio lá na clínica. Tem um 

menino hematologista que eu já enviei caso de hemato direto pra lá, que o cara 

tava aqui e não dava pra esperar o ambulatório tal dia. E com o residente ajuda 

DEMAIS! É uma ponte joia, entendeu?” 

Assim, ao passar pelos diferentes estágios, os residentes vão construindo um 

papel de ―tecelão do cuidado‖, identificando casos clínicos interessantes e 

direcionando, em geral, para ambulatórios do hospital universitário. Se essa ação é 

muitas vezes criticada pelos gestores, para o paciente pode ser um verdadeiro ―toque 

de mágica‖! 

Como se viu, o médico não abdica, no exercício de seu trabalho cotidiano, de 

fazer uso de uma rede de relações, contatos, conhecimentos nos serviços de maior 

complexidade, para ir produzindo a integralidade do cuidado que ele avalia 

necessária para os pacientes. Na sequência, são mostrados aspectos do trabalho 

cotidiano do médico relacionados ao encaminhamento de pacientes para níveis 
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menores de complexidade, em geral serviços ambulatoriais, para garantia do 

tratamento iniciado no hospital e seguimento do doente. 

“(...) O ambulatório é uma coisa muito pessoal, e tem coisa que não é pra 

acompanhar aqui. Úlcera que não operou, é pra rede, tem gastro, acompanha, vai. 

Tem uns que parece [que] não conseguem dar alta pro paciente, fica com dó, que 

não sei o quê, pô, aí o ambulatório fica megainchado, então é uma coisa que é 

particular de cada um.” 

“Para mandar de volta pra rede, primeiro tem que saber de que cidade que 

ele é. Tem cidade aí que nem adianta você mandar pra rede, que você já sabe que 

não... Saber que cidade que ele é, o recurso que tem, e que tipo de problema que 

ele tem. Então a maioria, os nossos pacientes aqui são de Sumaré e Hortolândia. 

Então, Hortolândia lá, mal-e-mal tem o hospital Mário Covas, que atende 

ambulatório. E aqui eu não sei se funciona bem, mas absorve os casos, que é o 

ambulatório de especialidades de Sumaré,(...). E tem um formulário pequeno de 

encaminhamento pra rede, ou posto de Saúde, ou Centro de especialidades, 

especialidade que você quer. Você faz um resumo breve, a história clínica, o 

tratamento que se fez e o porquê que você está mandando, geralmente não tem 

problema. Agora, assim, não sei te dizer se o pessoal que eu mando, se ele chegar 

hoje, em quanto tempo ele vai conseguir essa consulta. Isso eu também não sei te 

dizer. Mas o fluxo tem.” 

Se o médico atua ativamente articulando o cuidado de pacientes que necessitam 

de níveis maiores de complexidade, o mesmo não acontece quando se trata da 

contrarreferência do paciente para equipamentos de menor complexidade. Nota-se 
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que essa relação fica intermediada por um formulário e, na maioria das vezes, o 

médico não toma conhecimento do resultado de seu encaminhamento. 

No caso da pediatria, por possuírem aparentemente um maior vínculo com os 

pacientes, os médicos criaram um ambulatório de ex-internados para fazer o 

acompanhamento nos primeiros momentos após a alta, até que se vinculem a outra 

equipe, mas é a mãe do paciente quem vai buscar o acesso ao outro serviço, não 

existindo um protagonismo do médico para essa ação. 

“Então, o que se pensou um tempo atrás, a gente tem um formulário que vai o 

específico pra especialidade, que é pra mãe marcar, porque ele já foi triado, ele já 

tem diagnóstico, então ele precisa da especialidade. A gente até preenche papel, 

orienta a mãe, que é o ambulatório de especialidade quem marca, né? Que tem as 

especialidades pediátricas, que nem pneumo, cárdio, endócrino, pra ela marcar uma 

consulta.(...) E marcamos retorno aqui, porque a gente quer saber se ela conseguiu 

marcar as coisas. O certo seria ela chegar nesse ambulatório de especialidades e 

conseguir marcar a consulta. Mas a gente não sabe porque, se é um problema da 

gestão municipal, o que é? Que eles fazem essa mãe voltar ao posto, com o seu 

encaminhamento, pro posto trocar o seu encaminhamento, e o posto agendar. Então, 

esse caminho, a gente não concorda. Até já tentou ver o que dá pra fazer, porque se 

já está mandando triado. (...) É uma pena, porque infelizmente a gente não 

consegue, enfim, mudar isso, né? Eu até já tinha falado com o pessoal que faz as 

reuniões com DIR, essas coisas, que se tivesse que levar um de nós pra falar 

alguma, que o fluxo podia estar melhor, mas ainda não deu certo”. 
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Apesar de estar mantida a autonomia do profissional para atuar construindo 

redes informais de cuidado, o médico não se utiliza dessa estratégia, e o paciente cai 

na rede ―fria‖ da regulação, ficando a continuidade do cuidado do paciente 

condicionada às possibilidades das equipes de saúde municipais em acolher o 

paciente. 

Esse menor interesse dos médicos pela contrarreferência para os serviços 

ambulatoriais municipais pode ser relacionado a uma percepção desses profissionais 

de que essa ação já não faz mais parte de seu território de prática, diferentemente da 

referência para níveis maiores de complexidade, em que o paciente ainda se encontra 

sob seus cuidados. 

 

c) Outro aspecto da institucionalização – O cumprimento da jornada de 

trabalho 

Para além de todos os aspectos da institucionalização da medicina que foram 

levantados até agora e que interferem diretamente na produção do cuidado pelo 

médico (uso de protocolos, construção de complexas redes de relacionamento para 

fazer frente à fragmentação e especialização do cuidado, controle do acesso dos 

pacientes aos serviços, construção do sequenciamento do cuidado interserviços, etc.), 

a seguir destaca-se um elemento da racionalidade administrativa que geralmente 

oferece grande resistência em sua implantação e impacta diretamente a autonomia 

dos médicos: o controle da frequência e cumprimento da jornada hospitalar através 

de ponto eletrônico. 
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Desde que o HES foi inaugurado, todos os médicos são obrigados a ―bater o 

ponto‖ diariamente e seu pagamento fica condicionado ao cumprimento da carga 

horária, sendo descontados atrasos e faltas não justificadas, assim como para os 

demais funcionários da instituição. Esse tipo de controle não é uma prática comum 

entre os hospitais e constitui em um potente fator limitante da autonomia do médico 

na gestão do seu tempo. 

“Agora, se você chegar atrasado, eu sou descontado. Mesmo vindo de outro 

plantão, eu sou descontado, mesmo que eu tenha cumprido um buraco em outro 

serviço que é uma coisa que independe da minha vontade, eu vou ser descontado.” 

Nota-se que o médico critica a rigidez do cartão de ponto para o controle da 

jornada de trabalho e, como se pode perceber nas falas a seguir, resiste a esse 

controle flexibilizando seu horário e ―acertando‖ seu cartão de ponto junto ao 

Departamento de Recursos Humanos. Entretanto, as dificuldades impostas por 

mecanismos burocráticos e as possíveis perdas salariais, mesmo que temporárias, são 

percebidas como fatores que acabam inibindo esse tipo de prática. 

“Por exemplo, se eu quiser mudar um dia: „ah, tô na terça, vou inverter pra 

quinta porque essa semana eu não posso na terça‟, até dá, só que dá uma 

trabalheira com o RH! Você tem uma dor de cabeça em termos de pagamento! (...) 

Na verdade, dá pra você fazer, mas dá muita confusão no RH por causa do cartão de 

ponto. Mas dá pra fazer se precisar, não dá pra fazer também toda semana, essa 

flexibilidade não é tão flexível assim, mas dá pra fazer, dá pra fazer...” 

“A parte de RH eu acho bem complicada aqui, assim, de Recursos Humanos, 

porque tem o ponto eletrônico. O ponto eletrônico é meio burro às vezes, na 
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verdade. Então você não consegue ter uma flexibilidade, por exemplo, é muito 

burocrático. Na verdade, eu acho que tinha que ser um pouquinho mais fácil. Eu 

acho burocrático, não era pra ser. Daria pra ser bem mais fácil, vire e mexe dá 

confusão no salário aqui, por causa disso. Você quer mudar, aí você manda um 

papel que o coordenador assina, o coordenador normalmente assina por ele num... 

Mas aí vai pro RH, aí cruza com o seu cartão, aí não entende, aí volta, aí não paga 

naquele mês, aí só vai pagar no outro, porque, pra (...) Nossa, é uma confusão! É 

uma burocracia!” 

Essa perda de autonomia do médico em relação à gestão do seu tempo é 

consequência do processo de institucionalização do profissional e vem acontecendo 

desde a transição da medicina liberal para a medicina tecnológica (Schraiber, 1993). 

No HES, contudo, essa perda se intensifica pelos mecanismos rígidos de controle do 

horário. O que chama a atenção é que, apesar de a maioria dos médicos entrevistados 

criticar esse controle, existem posições diferentes, inclusive de aprovação ou 

reconhecimento da importância de tal estratégia. 

“Quando eu preciso sair mais cedo, eles: „Fulano, você vai passar o plantão 

pra mim?‟ É muito tranquilo, nesse sentido é muito tranquilo. E eu acho justo que 

eles descontam, eu acho justíssimo. Eu prefiro assim, eu gosto disso, entendeu? O 

problema é comigo, eu vou ganhar uma hora a menos, o problema é meu.” 

“É a radicalização também do horário (...) Embora eu acho, 

administrativamente, que tenha de ser assim, mas eu acho que você também não 

pode ser tão radical assim. Agora, se você me falar: „Se você fosse administrador, 
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como você faria?‟ Eu faria assim como está. Agora, se você perguntar: „Você gosta 

disso?” Não”. 

Não é possível afirmar que esses profissionais já aceitam esse tipo de controle: 

pelo contrário, mas pode-se dizer que tal controle não se demonstrou como um 

―ruído institucional‖, talvez pelo fato de já estar implantado na instituição desde sua 

abertura. 

 

SEGUNDO PLANO ANALÍTICO: 

Os médicos e a racionalização das práticas médico-hospitalares: na 

encruzilhada de duas racionalidades. 

À medida que se foi caminhando no primeiro plano analítico, em particular 

quando foi feito o movimento de aproximação com vários elementos do cotidiano do 

trabalho médico no HES, foram sendo caracterizadas tanto tensões como algumas 

convergências entre a racionalização crescente da vida hospitalar e os sentidos que os 

médicos dão para seu trabalho. Assim, viu-se como a adoção de protocolos nem 

sempre é vista como um problema ou como um elemento de cerceamento da 

autonomia – ao contrário. Por outro lado, a regulação do acesso ao hospital, bem 

como a construção do sequenciamento do cuidado trazem elementos importantes de 

tensão para o trabalho médico. 

Para se obter novos elementos para uma melhor reflexão sobre a relação dos 

médicos com o processo de racionalização da vida hospitalar, no final da entrevista 

foram feitas duas perguntas para todos os médicos: ―O que é para você, como 
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médico, trabalhar neste hospital?‖ e ―Quais as três coisas que você mais gosta e as 

três coisas que você menos gosta nesse hospital?” Na verdade, a primeira pergunta 

já havia sido feita no início da entrevista. Sua repetição no final do encontro teve a 

intenção de ver se os entrevistados, após as reflexões propiciadas pelo encontro com 

a pesquisadora, apresentavam novas considerações. No Quadro 3, é feita uma 

apresentação das respostas dos médicos.  
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Quadro 3 – Análise do sentido do trabalho no HES para os médicos 

 

ESPECIALIDADE O que é, para você, como médico, 

trabalhar neste hospital? (Inicial) 

Após esta nossa conversa, vou te 

perguntar de novo: O que é pra 

você, como médico trabalhar 

neste hospital? (Final) 

Quais as 3 

coisas que 

você mais 

gosta neste 

hospital? 

Quais as 3 coisas 

que você menos 

gosta neste 

hospital? 

PEDIATRA Gosta muito de trabalhar no hospital. 

Avalia o hospital como completamente 

diferente dos outros serviços. 

Consegue fazer uma medicina de ponta 

e aquilo que é preciso para o paciente 

Consegue estabelecer uma boa 

interação com as especialidades e 

radiologia, coisa que avalia como 

difícil de se conseguir em outros 

serviços 

Destaca a possibilidade de se trabalhar 

como uma unidade, ―sem que as coisas 

acabem se perdendo‖. Compara às 

dificuldades institucionais relacionadas 

à dimensão e volume do HC Unicamp 

na gestão do caso. 

Considera um hospital de qualidade 

pela estrutura, forma de 

funcionamento e equipe. 

Avalia o trabalho em conjunto como 

algo que não é fácil na medicina e 

valoriza esta conquista na pediatria. 

É uma coisa que lhe faz mais feliz 

Considera isto importante para 

permanecer no trabalho, acorda e 

tem vontade de ir trabalhar! 

Amigos. 

Possibilidade 

de realizar 

um trabalho 

sem brigas. 

Tipo de 

paciente 

internado 

(doente), 

diferente de 

consultório. 

Bater cartão de 

ponto. 

Salário. 

Bandejão. 
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Mesmo diante de pensamentos e 

subespecialidades diferentes, 

conseguem trabalhar como uma unidade 

pelo fato de serem praticamente a 

mesma equipe desde o início do 

funcionamento do hospital. 

Valoriza a possibilidade de conhecer e 

acompanhar os pacientes, já que são 

internados no serviço várias vezes, 

como algo que não tem preço na 

medicina. 

CLÍNICO Gosta bastante de trabalhar no hospital 

pela estrutura fornecida e pelas 

pessoas com quem trabalha. 

Avalia que a maioria das pessoas com 

quem trabalha são originadas da 

Unicamp, dessa forma, são pessoas 

conhecidas e que falam a mesma 

língua. 

Considera um hospital do SUS 

diferenciado em relação a outros 

hospitais 100% SUS que já trabalhou. 

Apesar de faltarem algumas coisas, 

avalia como boa a estrutura 

hospitalar, e também como boa a 

qualidade da medicina prestada na 

instituição. 

 

Gosta de trabalhar no hospital. 

Encara o hospital como um lugar 

para adquirir experiência 
Avalia que é possível fazer uma 

boa medicina na instituição menos 

pelos recursos tecnológicos e mais 

pelo recurso humano. 

Avalia o recurso humano como 

médicos que possuem boa 

formação e estão bem 

habilitados. 
Afirma que um comentário 

institucional é que muita gente 

trabalharia neste hospital o resto da 

vida se houvesse uma 

remuneração melhor, inclusive 

trabalharia apenas neste hospital, 

porque de forma geral as pessoas 

Equipe 

Organização 

(não 

conseguiu 

identificar o 

terceiro) 

Remuneração 

(salário) 

Dificuldade da 

direção em olhar 

para os pacientes e 

profissionais e 

esquecer os 

números (saída de 

profissionais e 

perda de pacientes 

pela dificuldade de 

acesso à 

hemodinâmica e 

revascularizaçao.) 

Burocracia para 

conseguir exames 

que não têm na 

instituição 
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gostam de trabalhar ali. (hemodinâmica) 

EMERGENCISTA Gosta de trabalhar no hospital. 

Se comparado com as outras instituições 

que trabalha considera o hospital um 

choque. 

Gosta da quantidade de protocolos e 

se sente mais médica trabalhando na 

instituição. 

Apesar de ser médica responsável, 

sente-se como uma médica residente por 

estar sempre aprendendo. 

Considera o pessoal muito afetuoso 

Avalia o salário como o mais baixo da 

região, mas optou por permanecer no 

hospital porque este trabalho a faz bem, 

pelo aprendizado e por sentir-se mais 

médica. Não se considera uma pessoa 

gananciosa. 

É sentir-se mais médica. 

Gosta de trabalhar neste hospital 

porque gosta de fazer as coisas bem 

feitas. 

Gosta do controle sobre sua 

prática, estar exposta, não ter 

como esconder nada de ninguém 

Não se importa com a crítica, quer 

aprender. 

Submete-se a ganhar bem menos 

por ter satisfação em trabalhar no 

hospital. 

Demonstra-se preocupada com a 

atuação dos médicos de uma forma 

geral na sua relação com o 

paciente. “Tem muita coisa 

pesada por aí”. 

Organização 

Pessoal (de 

todas as 

áreas e 

colegas 

médicos) 

Salário 

Procura espontânea 

na Urgência 

Referenciada 

INTENSIVISTA Considera um sofrimento. 

Questiona a atuação da direção no 

seu processo de tomada de decisão em 

relação aos recursos humanos de 

forma geral.  

Atribui a esta uma valorização dos 

processos em detrimento dos recursos 

humanos. 

Está indignado com a recém demissão 

do coordenador médico da unidade. Não 

compreende o motivo da demissão. 

Profissional fala dos problemas que 

está passando e demonstra 

dificuldade em lidar com esta 

situação, que foi agravada com a 

demissão do ex-coordenador da 

unidade.  

Não foi feita 

esta pergunta 

ao 

profissional 

Não foi feita esta 

pergunta ao 

profissional 
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Enumera problemas relacionados à 

reposição de médicos em período de 

férias com impacto na assistência. 

GO Trabalhar no hospital é uma 

possibilidade de evoluir como médico 

no sentido de atualizar-se. 

Considera o fato de ser uma equipe mais 

nova trabalhando como possibilidade 

para uma troca (entre a experiência 

profissional e a atualização científica). 

Permite estar ―mais por dentro‖ da 

leitura da medicina. 

Considera uma oportunidade de 

continuar fazendo a prática da 

medicina já que seus outros trabalhos 

localizam-se na parte administrativa da 

medicina. 

Gosta de trabalhar como médico, 

mas como administrador tem uma 

ressalva. O HES foi criado para 

melhorar a saúde da região. Com a 

abertura do hospital, os municípios 

de referência deixaram de investir 

em seus hospitais na área de 

obstetrícia, com exceção de um 

município. Neste sentido, a 

abertura do HES desvirtuou um 

sistema que já existia. 

Equipe. 

Qualidade de 

atendimento. 

Tipo de 

paciente 

carente. 

Interferência da 

supervisora de 

enfermagem no CO. 

Burocracia com a 

informatização das 

prescrições. 

Radicalização do 

horário, pouca 

flexibilidade. 

CIRURGIÃO Trabalhar no hospital é a união de uma 

opção pessoal por um trabalho intra-

hospitalar com a possibilidade de 

trabalhar com pessoas que já conhecia 

da Unicamp e a conveniência de estar 

próximo a Campinas. 

Não gosta de consultório pelo 

sacrifício pessoal de ter que estar 

sempre à disposição do paciente, fato 

que limita muito a vida pessoal e 

porque financeiramente não é bom. 

Considera que a desvalorização 

Representa trabalhar onde 

muitos queriam trabalhar e 

poucos têm a oportunidade. 

Considera o hospital uma ilha de 

qualidade no Brasil como um 

todo. 

Pondera, entretanto, que o contexto 

não é só esse, existindo outros 

fatores que muitas vezes fazem-no 

repensar a sua permanência no 

hospital 

Organização 

Equipe / 

Índole das 

pessoas. 

Resultados 

obtidos. 

Salário. 

Limitações 

profissionais em 

relação à 

indicação/realização 

de cirurgias. 

Tratamento 

diferenciado para 

alguns (dois pesos e 

duas medidas). 



 133 

salarial lhe impõe um aumento no 

número de horas trabalhadas para 

manter um mesmo padrão de vida. 

Dessa forma, optou por um trabalho 

intra-hospitalar para não ter 

preocupações fora do horário de 

trabalho. 
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Essa última rodada de respostas, dispostas de forma sistematizada em um quadro, 

parece autorizar dizer que os médicos, de uma forma geral, gostam de trabalhar na 

instituição e chegam a essa conclusão sempre a partir da comparação com outros 

hospitais públicos em que trabalham ou já trabalharam. Nessa avaliação positiva, em 

comparação com outras instituições hospitalares, atribuem valor a quatro fatores 

principais: 

1) Possibilidade de desenvolverem uma medicina de qualidade, com bons 

resultados para o paciente; 

2) Possibilidade de aprender e se aperfeiçoar na instituição; 

3) Possibilidade de estabelecer uma relação menos conflituosa com a equipe 

quando comparada a outros hospitais (“estar entre amigos”);  

4) Uma menor pressão por atendimento pelo fato de o hospital possuir 

emergência referenciada. 

Retomam-se, na sequência, algumas afirmações colhidas nas entrevistas e que 

reforçam os elementos de apreciação sistematizados no quadro acima: 

“Em termos de administração, assim, no que diz respeito à organização do 

hospital, e atendimento aos pacientes foi uma experiência nova pra mim. A grande 

experiência que eu tinha, todo esse tempo meu na Unicamp, lá é outra realidade, é 

hospital com porta aberta, com fluxo de paciente bem maior, uma demanda muito 

superior do que o serviço pode ofertar! Por outro lado, o hospital lá de São Paulo, que 
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são aqueles hospitais mais antigos de São Paulo, que não são OSs, são de gestão plena 

do Estado, a gente também vê uma desorganização, um nível de preparo dos 

funcionários muito abaixo do que o que a gente tá acostumado. Vê uma 

desorganização, não vê um cuidado assim, ahn... pleno, completo pro paciente. Então 

aqui foi, assim, nesse ponto de vista, uma experiência nova e muito gratificante. Eu vejo 

como um sucesso, assim, um hospital, do ponto de vista dos pacientes, do atendimento 

daqui, eu acho assim, um pleno sucesso. Acho que é uma coisa até incompatível com 

a realidade da saúde no Brasil. Desde a parte da higiene, de aparência externa, de 

cuidados, isso daí me chamou muito a atenção aqui, até o tratamento diferenciado, a 

experiência que eu tenho lá na enfermaria de cirurgia-geral, das enfermeiras, assim, 

sabe, tem um fino trato com o paciente, uma questão humanitária. Eu não tenho muito 

contato, mas eu percebo que as assistentes sociais aqui no hospital são muito atuantes. 

A gente vê missa, em especial no dia do meu ambulatório. Sempre que eu saio do 

ambulatório vejo lá que tá tendo uma missa. Tudo! A organização quanto a pedido de 

exame, realização de exame, tudo, acho que é, o fluxo ele é, é um hospital dinâmico, 

né, meio esquema militar, mas, mas é o, ele atinge a sua finalidade.” 

“Eu gosto de trabalhar aqui. Assim, com algumas restrições que eu tenho há 

algumas coisas, mas eu acho que aqui a gente tem, por ser SUS, tudo, e o que eu 

conheço fora, já trabalhei em outros hospitais do SUS exclusivamente, aqui eu gosto 

de trabalhar pela estrutura que a gente tem e pelas pessoas que a gente trabalha 

junto.” 
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“É, como eu já disse antes, eu gosto muito assim. É um perfil completamente 

diferente dos outros serviços, né? É um lugar que você consegue fazer uma medicina 

de ponta, consegue fazer aquilo que é preciso pro paciente. (...) A gente tem 

conseguido, ainda hoje, apesar de ter aumentado o movimento, tudo isso, trabalhar 

como uma unidade, né? Mesmo porque a gente convive muito com as especialidades, 

né? A gente é um setor de internação, então a gente tem internação de várias 

especialidades, e a gente consegue, quando precisa do inverso, da avaliação, a gente 

consegue isso, que é difícil nos outros serviços. É um hospital de qualidade. A gente vê 

por tudo, pela construção, pela forma como ele é, pelo que se tentou colocar de gente 

trabalhando...” 

Como se viu antes, aparentemente são esses valores que motivaram os 

profissionais, até a data das entrevistas, a permanecerem no hospital mesmo com baixos 

salários, principal ponto de tensão dos médicos com a instituição na época. 

Nota-se que, quando falam em qualidade da assistência prestada, atribuem o 

resultado a três fatores principais: a coesão e qualidade da equipe, a organização ou 

funcionamento do hospital e à estrutura hospitalar. 

 A coesão e qualidade da equipe – Quando falam em qualidade da equipe 

como fator de influência na qualidade da assistência prestada, referem-se em particular 

aos médicos, em geral colegas da Unicamp, aspecto já abordado quando se caracterizou 

o marcado ―sentido de pertença‖ existente entre os profissionais do hospital. Quando 

questionados sobre os demais profissionais não-médicos, todos referem ter uma boa 
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relação com eles. Alguns reconhecem a qualidade desses profissionais em comparação 

aos de outras instituições, mas sempre que o fazem, são dispostos de maneira periférica 

à assistência. 

Utilizando-se da ordem negociada como modelo de análise para as relações nesse 

hospital, compreende-se que ―a vida das organizações é entendida como o resultado de 

uma vasta e variada gama de negociações‖ (Strauss, 1963), entre uma grande 

diversidade de profissionais, com diferentes tipos de formação e socialização, com 

diferentes posições hierárquicas e com diferentes localizações na divisão do trabalho 

médico. Nesse sentido, pode-se dizer que o sentido de pertença à Unicamp entre os 

médicos dessa instituição funciona como um verdadeiro ―cimento simbólico‖, que 

fornece coesão entre eles, não apenas facilitando o processo de negociação, mas, 

principalmente, definindo as regras com que esses profissionais vão operar na 

instituição, criando um universo autônomo de movimentação desses profissionais, 

independentemente das regras formais da instituição. 

Esse ―cimento simbólico‖ cria um território seguro e conhecido para o médico. O 

HES, apesar de ser uma instituição completamente independente do Hospital das 

Clínicas da Unicamp, passa a ser, para esses profissionais, sua extensão, mas com 

diferenças: possui organização e boa estrutura – os outros dois aspectos valorizados por 

esses profissionais como de impacto na qualidade da assistência prestada, abordados 

logo a seguir. 
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 A organização ou funcionamento do hospital – Dimensão bastante abordada 

no Primeiro Plano Analítico em seu terceiro movimento. Observa-se que os médicos 

valorizam as regras organizacionais, a utilização de protocolos, a relação entre os 

serviços assistenciais (pedidos de interconsulta, relação entre as unidades no trânsito de 

pacientes, etc.) e entre estes e os serviços de apoio (agilidade nos pedidos de exames, 

etc.), apesar dos conflitos inerentes a essas relações. Pode ser visto como uma 

convergência entre os movimentos de funcionalização e racionalização da vida 

hospitalar e o que os médicos consideram como as condições para a boa prática 

profissional.  

A expressão maior dessa valorização é a ―organização” ser eleita como uma das 

coisas que os médicos mais gostam no hospital, no sentido de ―ser organizado‖, ―ter 

ordem‖. Nesse sentido, as práticas racionalizadoras da gestão são percebidas como um 

―mal necessário‖, como se o fato de existir uma exposição do trabalhador e um controle 

por parte da direção, apesar de interferirem em suas práticas, facilitasse o cotidiano do 

trabalho, uma espécie de ―moralização‖ da instituição em comparação a outras 

instituições, onde as relações parecem ser mais degradadas. 

“Por isso que eu gosto de trabalhar aqui, porque as coisas aqui têm que mostrar, 

não tem como esconder nada de ninguém. Aqui eu estou exposta.(...) Eu me submeto a 

isso, me submeto a ganhar bem menos, até porque eu acho que é satisfação mesmo que 

eu tô sentindo aqui.” 
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“Eu vejo que alguns hospitais lá de São Paulo, que eu considero, sabe, um 

insucesso total, um fracasso, um atendimento, se for avaliar do ponto de vista geral, de 

atendimento, recuperação do paciente... E lá falta exatamente isso, hospital do Estado, 

só tinha funcionário público, não tinha mecanismo punitivo, não tinha mecanismo de 

cobrança, de horário, entendeu? Então, resumindo, acho que é um mal necessário, 

isso daí tá provado pelo que eu leio em jornal, pelo pessoal que trabalha em outras 

OSs (Organizações Sociais), aí, e que com isso o governo, falando assim de uma 

maneira que eu ouvi falar, parece que gasta 25% a menos de dinheiro que um hospital 

comum, e produz 30% a mais, então tá provado que o sistema funciona. Se a longo 

prazo ele é o melhor pra todo mundo, assim, especialmente pros médicos, isso aí a gente 

não sabe.” 

Para Nietzsche, no capítulo em que discute a genealogia da moral em Além do Bem 

e do Mal (1886), a moral é uma contraposição ao laisser aller (―deixar ir‖), fruto de uma 

demorada coerção contra a ―natureza‖ e a ―razão‖, necessária para a disciplina e o 

cultivo espiritual, uma domesticação do homem. 

―Considere-se toda a moral sob esse aspecto: a ―natureza‖ nela é 

que ensina a odiar o laisser aller, a liberdade excessiva, e que 

implanta a necessidade de horizontes limitados, de tarefas mais 

imediatas – que ensina o estreitamento das perspectivas, e em 

determinado sentido também a estupidez, como condição de vida 

e crescimento. ‗Deves obedecer seja a quem for, e por muito 

tempo: senão perecerás, e perderás a derradeira estima por ti 

mesmo‘‖. 
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Nesse sentido, após longos anos de exercício de cultivo à obediência entre os 

homens, Nietzsche considera que agora é inata, a cada homem, a necessidade de 

obedecer, o que chamou de ―consciência formal‖, que diz ―você deve absolutamente 

fazer isso e se abster daquilo‖. 

A atualidade desse pensamento permite dizer que o homem, acostumado a 

obedecer, o faz em relação a certa moral, àquilo que considera certo. 

Quando o médico, nessa instituição, valoriza sua forma de funcionar (a 

―organização‖) e reconhece as práticas racionalizadoras da gestão como um ―mal 

necessário‖ ou como regras que devem ser respeitadas e seguidas, pode-se dizer que 

existe uma identificação do profissional com a ordem estabelecida, que o faz preferir 

trabalhar nessa instituição em comparação com outras. Assim, a valorização da 

organização do hospital pelo médico pode ser considerada como um ―alinhamento 

moral‖ dos médicos às estratégias racionalizadoras da organização, em particular quando 

ela, de modo crescente, não só vai estabelecendo o que é ―certo‖ e o que é ―errado‖ na 

instituição, como vai criando os mecanismos explícitos de controle e cobrança das 

práticas, aceitos ou valorizados pelos profissionais. Uma espécie de ―moralização‖ da 

vida organizacional. 

Por aceitarem essa ―moral‖, não fazem uma crítica estruturada à direção, por 

exemplo, em relação a seus mecanismos de controle, mesmo que, no limite, isso 

implique em algum cerceamento de sua autonomia. Quando o fazem, é no sentido de 

reivindicação por melhores salários, o que, para esses profissionais, seria a forma de 
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valorização profissional, aspecto abordado no sentido de pertença ―à questão salarial e à 

perda de parte da equipe original do hospital: o sentimento de não-valorização 

profissional por parte da direção‖. 

Fica claro, dessa forma, que existe algum grau de convergência entre aquilo que os 

médicos e a direção avaliam como qualidade da assistência. Isto não significa que não 

existam desacordos, ou propósitos discrepantes, mas, de certa forma, ―legitima‖ as 

práticas racionalizadoras da gestão. 

Vale a pena ressaltar que os médicos entrevistados, em sua maioria, são 

profissionais assalariados que não possuem consultório privado. Assim, trabalham 

exclusivamente submetidos às lógicas de funcionamento das instituições. Nesse caso, 

pode-se dizer que estamos diante de um profissional médico que se aproxima de uma 

situação de institucionalização plena, no polo oposto do médico liberal: 

“Minha opinião é meio conformista, né? E, assim, a medicina mudou muito hoje. 

Então, o que as pessoas acham, na verdade, é que aqui você acaba virando um 

soldadinho ali, no meio desse exército, perde um pouco aquela parte humanitária do 

atendimento. Então que é que interessa pra mim aqui? Primeira coisa, antes de tudo, 

no quinto dia útil meu salário ter caído lá. E, segunda coisa, não ter dor de cabeça 

aqui dentro. Então, é isso que você pensa. Então, na medida do possível, eu vou 

cumprir meu horário, sabe, não vou arrumar confusão, não quero ter complicação 

cirúrgica, pra não, sabe, não dar problema, mesmo que falação dentro da equipe, 

mesmo processo, que aí pode gerar, então perdeu um pouco esse lado humanitário, 
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mesmo, da medicina, como ciência, sacerdócio. Hoje a gente é extremamente técnico, 

a gente quer ter o mínimo de complicação pra ter o mínimo de problema depois, e 

receber nosso dinheiro em dia, na verdade foi isso.” 

“E esse negócio de ser vigiada... Acho que é bom, acho que é bom, né? Por um 

lado, acho que é bom porque não é só a minha consciência que me vigia (...). No sentido 

do respeito, eu to respeitando sim. Se eles impõem regras e eu obedeço, eu acho legal. 

É sinal que eu tô agradando. É um sinal que (...) se eles não reclamam comigo tem 

um valor, porque eu acho que estou agradando. Então isso pra mim já é um presente. 

Eu tenho essa coisa da satisfação, eu não vejo por mim mesmo. Então eu não acho 

ruim pra mim, eu gosto disso. Eu gosto de regra. E aí, quando vem alguém e 

desobedece, eu quero morrer!” 

Está se denominando de ―médico plenamente institucionalizado‖ o profissional 

que é assalariado, que cumpre horário, submetido ao uso de protocolos, ao 

monitoramento de indicadores, ao controle do acesso e fluxo de pacientes, no qual o 

paciente é cada vez mais do hospital e não mais do médico. Ainda assim, o médico tenta 

preservar algum grau de autonomia na condução do caso, no cuidado direto com o 

paciente, tentando costurar pelo hospital e pelo sistema de saúde o cuidado necessário e 

atuando, muitas vezes, como um verdadeiro fluido lubrificador da dureza das 

engrenagens das instituições e seus mecanismos de regulação formal. 

Assim, é possível perceber uma clara tensão no exercício profissional do médico 

no hospital, que poderia ser assim caracterizada: se por um lado ele está 
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―hiperinstitucionalizado‖ e aparentemente se identifica com a instituição ―aceitando‖ 

seus mecanismos de controle, por outro, e apesar de tudo, ele ainda se move de acordo 

com seu referencial profissional, centrado em sua autonomia técnica na condução do 

caso e potencializado pelo forte ―sentido de pertença‖ caracterizado no hospital.  

Assim, são duas racionalidades funcionando simultaneamente e em disputa, mas 

que convivem em negociação permanente: uma administrativa, que interfere e coloniza a 

prática do médico, e outra médica, que disputa e limita o controle da direção do hospital. 

Carapinheiro (1998), em seu estudo, analisando dois serviços de medicina interna 

de um hospital universitário e um hospital-geral de Lisboa, observou que, em ambos, o 

modelo de racionalidade médica dominava o modelo de racionalidade organizativa. 

Entretanto, no hospital universitário, devido a diferenças nas relações de poder 

associadas principalmente à carreira universitária, essa dominação era mais intensa e se 

manifestava: 

―(...) no nível de especialização das atividades médicas; na 

possibilidade de constituição de clientelas próprias sobre as quais 

se apoia e se justifica a angariação de recursos suplementares 

para renovar sistemas de tratamento e, simultaneamente, ativar 

projetos de poder; na conquista de uma autonomia, funcional e 

profissional, progressivamente mais ampla face ao controle do 

poder administrativo.‖ 

 

A inserção das atividades de ensino no HES apresenta algumas características bem 

singulares, em particular o fato de, apesar de ser um hospital de ensino, campo de 

estágio para os graduandos e residentes da Unicamp e também de outras universidades, a 
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direção tem adotado, desde sua inauguração, a orientação de ele se constituir em hospital 

de perfil assistencial, estando o ensino ―submetido‖ à assistência, e não o contrário. 

Assim, os docentes de referência para as cinco grandes áreas do hospital não possuem 

poder formal sobre os serviços. A carreira universitária, apesar de poder fazer parte do 

desejo de alguns profissionais, não faz parte da organização formal na instituição e os 

docentes da Unicamp atuam na instituição apenas pontualmente, na supervisão dos 

alunos, não sendo responsáveis pela assistência. 

Nesse sentido, em comparação ao estudo de Carapinheiro (1998), pode-se dizer 

que o HES, em suas relações de poder, está mais próximo ao hospital-geral que ao 

hospital universitário. O poder dos médicos entrevistados está centrado em um poder 

técnico carismático próprio da profissão. Entretanto, eles não capitalizam o poder 

médico universitário, o que, na relação com o poder administrativo, coloca-os em 

situação mais próxima e os faz ter que negociar, tendo, em certos momentos, até que 

ceder aos projetos de controle do poder administrativo. Por tudo isso é que se pode dizer 

que o poder médico e o poder administrativo, nessa instituição, colonizam-se 

mutuamente em uma relação alternada de dominância entre eles, a depender da 

situação. 



 145 

V – CONCLUSÕES  

 

 

Para a apresentação das conclusões, serão retomados e comentados os pressupostos 

formulados no início do estudo: 

PRESSUPOSTO I: As políticas de qualificação da gestão atualmente adotadas 

pelos hospitais, componente central das estratégias de racionalização das práticas 

médico-hospitalares, contêm elementos que podem, potencialmente, restringir a 

autonomia do trabalho médico, ao buscar ajustá-lo à racionalidade proposta pela 

direção (previsibilidade e homogeneização de condutas e monitoramento permanente 

referenciado a bem-estabelecidos parâmetros de produção e qualidade). 

Como foi apontado no início do trabalho, as políticas de qualificação 

(acreditação), mas também as de contratualização (pacto de gestão com a Secretaria de 

Estado da Saúde e a política de contratualização MS/hospitais de ensino) adotadas pela 

direção operacionalizam um conjunto de indicadores que dependem diretamente da 

atuação do médicos na máxima conformidade com parâmetros e normas estabelecidos 

pela direção. Isso implicaria, em princípio, em elementos heterônomos na prática 

tradicionalmente autônoma dos médicos, a qual se torna alvo de um conjunto de 

instrumentos cada vez mais elaborados de avaliação e controle. O que não se tinha claro, 

no início da pesquisa, é o quanto esses inevitáveis mecanismos de controle são 
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percebidos como tais pelos médicos e o quanto eles interferem, de fato, em suas práticas 

cotidianas. Por isso, é necessário que se passe ao segundo pressuposto, para uma melhor 

apresentação das conclusões do estudo. 

PRESSUPOSTO II: Tais políticas (de qualificação e de contratualização), por 

implicarem em regulamentação e normalização de fluxos, rotinas e processos de 

trabalho, são percebidas pelos médicos como controladoras. 

Em termos. Aqui há um achado surpreendente do estudo que poderia ser resumido 

no fato de que nenhum médico escutado, em nenhum momento, faz referência explícita 

ao que está sendo chamado de ―racionalização da vida hospitalar‖, não pelo menos no 

sentido de totalidade, abrangência e coerência interna sempre pretendidas por tais 

políticas, aliás, por qualquer política, quando formulada. O que se vê é que a aparente 

coerência e a pretensa articulação interna das políticas racionalizadoras da vida 

hospitalar, presentes no discurso dos dirigentes (Freire, 2008), não são reproduzidas 

como tais pelos médicos. Falando a partir de seu mundo do trabalho e da complexa 

trama de relações institucionais que vai construindo para produzir seu cotidiano, pautado 

pelo sentido ético que imprime à sua prática profissional, pelo forte ―sentido de 

pertença‖ que existe no hospital, os médicos produzem outro discurso, mais 

fragmentado, elaborado com outros elementos, guiado por outras lógicas e que, afinal, 

resulta em algo que não é simples ―espelho‖ ou reflexo do que a direção pretende. Os 

médicos produzem sentidos para seu cotidiano que escapam a qualquer pretensão mais 

―macro‖ e mais global do discurso institucional, o qual os imagina agindo de acordo 

com sua lógica. 
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Na verdade, os médicos até percebem que há evidentes (e crescentes) medidas de 

controle e acompanhamento, de construção de regras a serem cumpridas, de interdições 

mais ou menos veladas em relação às suas práticas, mas, por um paradoxal efeito, e o 

estudo mostra isso bem, parecem se sentir imunes a tais movimentos como se pudessem, 

de uma perspectiva pessoal, pairar sobre tais regras. Algo como: “as regras existem, 

mas posso sempre de algum modo contorná-las, flexibilizá-las, legitimado por uma 

autoridade técnica e por uma responsabilidade social que me autorizam a tanto (e que 

ainda não me foi retirada...)‖. Falando de modo livre, seria possível dizer que há algo 

como uma ―alienação‖ ou ―cegueira‖ dos médicos em relação ao ―cerco que se fecha‖, 

com já evidentes impactos sobre sua autonomia profissional, quando ―olhado de fora‖, 

como fazia a pesquisadora no início do estudo, ao escrever esse pressuposto e que foi se 

confirmando no correr da pesquisa. Percebe-se, portanto, um aparente paradoxo entre os 

evidentes avanços dos mecanismos de controle institucional sobre o trabalho médico 

(objetivamente constatados pela pesquisadora) e a percepção ―subjetiva‖ de tais avanços 

pelos médicos, que não os reconhecem como limites para sua autonomia técnica. Esse 

aparente paradoxo poderia ser relativizado, se supusermos, como o material empírico 

permite dizer, que parte das medidas racionalizadoras com potencial impacto na 

autonomia técnica vêm revestidas de (e legitimadas por) forte componente 

científico, encontrando ressonância no ideal de qualidade dos médicos exatamente por 

isso. Nesse sentido, a aparente relação de alternância de dominância entre o poder 

médico e o poder administrativo, indicando equilíbrio entre as duas racionalidades, 

também poderia ser relativizada ao pensarmos que a ―racionalidade administrativa‖ na 

instituição é, em boa medida, submetida e construída a partir dos cânones da 
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racionalidade científica. Daí o seu não-estranhamento pelos médicos. Tal afirmação, 

entretanto, demanda estudos mais cuidadosos e direcionados a um melhor 

equacionamento dessa relação. 

Por outro lado, a pesquisa também mostra como, em alguma medida, as práticas 

racionalizadoras dirigidas à ―organização‖ da vida no hospital são vistas, 

surpreendentemente como uma bem-vinda ―moralização‖ da vida organizacional, como 

apontado anteriormente, de modo que a definição clara do que é ―bom‖ e o que é 

―ruim‖, do que é ―certo‖ e do que é ―errado‖, parece facilitar ou promover um ambiente 

de trabalho mais favorável, com regras claras e cumpridas por todos, resultando em algo 

avaliado pelos médicos como positivo para a sua prática profissional. Diante da 

reconhecida crise dos hospitais que tem resultado em denunciada degradação do 

cuidado, trabalhar em um hospital que adota e segue rigorosas regras de funcionamento, 

que atingem a todos, sem exceção, acaba sendo a face mais visível da racionalização da 

vida hospitalar e um fato positivo apontado por todos os entrevistados. Aqui é que se 

poderia afirmar que há mais convergência do que divergência entre médicos e direção 

perante esse componente da racionalização da vida hospitalar. A divergência, essa sim 

explicitamente apontada por todos os entrevistados, refere-se especificamente aos 

salários considerados injustos pelo trabalho realizado e, como consequência, o marcado 

sentimento de não-valorização e não-reconhecimento do seu trabalho pela direção. Está 

aí o fosso, que aparentemente se alarga, pelo menos no momento da realização do 

campo, entre direção e médicos. Trata-se de um impressionante elemento (negativo) do 

―sentido de pertença‖ existente entre os médicos, muito mais expressivo do que qualquer 
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formulação bem elaborada sobre os constrangimentos que os inegáveis elementos 

racionalizadores presentes na vida organizacional possam apresentar em sua autonomia 

profissional, como se imaginava existir no início da pesquisa.   

PRESSUPOSTO III: Frente a isso, os médicos procuram preservar seus espaços 

de autonomia desenvolvendo contraestratégias que ofereçam resistência à sua 

implantação. 

Como vimos, ao se analisar a racionalização das práticas hospitalares em sua 

interface mais direta com o trabalho médico, é possível distinguir as medidas que 

impactam diretamente na dimensão técnica desse trabalho, e aquelas voltadas para 

aspectos mais gerais da vida organizacional que, de alguma forma, criam suas 

condições. 

O estudo não evidenciou nada que pudesse ser identificado como contra-estratégias 

de resistência aos processos racionalizadores, se estas forem definidas como atividades 

conscientes, ativas e articuladas, que resultem em algum modo de boicote, de 

enfrentamento em relação ao ―cerco que se vai fechando‖. Como exemplos de 

estratégias ativas, poderiam ser apontados: negativa de preenchimento de determinados 

impressos, recusa de se submeter aos critérios de admissão e alta dos pacientes, 

resistência em seguir protocolos adotados e aceitar ingerências sobre o tempo de 

permanência do paciente hospitalizado, não-reconhecimento de novos papéis de outros 

profissionais que interferem de alguma maneira no seu núcleo de autonomia, como a 
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classificação de riscos de pacientes na urgência, etc. Pelo menos não foram encontradas 

referências na escuta dos médicos, em nenhum momento, a tais movimentos. 

Mesmo considerando que tal ―silêncio‖ possa ser parte de uma atitude de 

―ocultamento‖, consciente ou não, perante a pesquisadora que já foi da direção, o que se 

percebe com mais evidência é o quanto a ―resistência‖ dos médicos às medidas 

racionalizadoras se faz em ato, na realização do seu trabalho, na criação de redes 

informais de contatos e conhecimentos que vai produzindo fluxos, modos de 

funcionamento do hospital, de produção do cuidado, que extravasam a racionalidade, o 

formalismo, a previsibilidade desejadas pela direção. É na sua prática cotidiana, na 

responsabilização que assume pelos pacientes, nas articulações que faz com seus pares, 

dentro e fora do hospital, atuando segundo seus critérios e valores, que os médicos 

―resistem‖ à construção de um mundo hospitalar totalmente formatado, previsível e 

controlável. Os médicos resistem não por meio de ―contraestratégias‖ ativas e 

conscientes, como se tomou como pressuposto no início do estudo, mas por sua 

movimentação cotidiana na produção do cuidado e na articulação incessante que faz 

com os outros atores institucionais, aí incluídos as demais categorias profissionais, os 

pacientes e seus familiares. É através da realização de pequenas ―contravenções‖, na 

quebra de regras, na flexibilização das normas, que o médico resiste ao projeto de um 

mundo totalmente racionalizado e previsível. É isso que ainda ―bagunça‖ a pretensão de 

racionalidade plena.  

Os médicos, no exercício de seu ofício, funcionam como o fluido que azeita a 

dureza das engrenagens da racionalidade idealizada por todos esses processos 
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contemporâneos de racionalização das práticas hospitalares, que almejam produzir um 

mundo onde, afinal, tudo funcionará como o desejado e previsto. A ―qualidade‖ da 

assistência há de resultar do triunfo desses processos racionalizadores. 

Trata-se, portanto, e como reflexão que finaliza essa investigação, de tentar 

imaginar o que resultará de tais movimentos identificados de forma tão marcantes no 

hospital: por um lado, uma lógica que pretende dar a máxima homogeneidade, 

visibilidade e previsibilidade para a vida organizacional; por outro, aquela ainda movida 

pela ação humana, pelos fluxos de encontros que se dão no e constituem o hospital, por 

aquilo que sempre fugirá do controle, ao instituído, almejando a atualização permanente 

da potência da criação humana. 

Philippe Meyer (1999) ao descrever, de forma ficcional, um hospital que está 

sendo inaugurado às margens do Sena, em Paris, pela Comunidade Econômica Europeia, 

em 2033, antevê possíveis desdobramentos de tal embate, imaginando algumas 

características do hospital do século XXI:  

―Uma medicina oferecida em amplas instituições dominadas pela 

ciência e pela técnica, privada de enfermeiras e exercidas por 

médicos esfalfados pela velocidade da ciência, sobrecarregados 

por inúmeras obrigações administrativas que exigem mais tempo 

do que o exercício da medicina (...). E fala, também, de uma 

―nova era de solidão no hospital‖. 

 

E, como afirma o autor,  

―Isolamento agravado pela informatização dos dossiês e de 

alguns tratamentos, pela insuficiência quantitativa das fontes de 
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compaixão e pela absorção dos médicos em tarefas cada vez 

mais numerosas e que não estão diretamente ligadas ao 

atendimento‖. 

 

Afora essas indicações de uma obra ficcional, o que resultará do triunfo de tais 

estratégias instrumentais ainda permanece em aberto no atual estágio de conhecimento. 

Diante do grau de desorganização, desumanização e ineficiência que boa parte dos 

sistemas e serviços de saúde têm operado hoje, com terríveis consequências para seus 

usuários, é justo pensar que, no curto prazo, o triunfo das tecnologias de gestão mais 

instrumentais possam resultar em benefícios para quem precisa de cuidados em saúde. 

Fica, porém, a dúvida sobre o quanto tais conquistas de curto prazo poderão, no futuro, 

contribuir para que se (re)inventem novas formas de cuidado e novos modos de 

encontros trabalhadores-usuários. 
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VI – ANEXOS 

 

ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

I – IDENTIFICAÇAO: 

A) NOME 

B) IDADE 

C) ANO DE FORMATURA 

D) ESPECILIZAÇAO 

E) Quanto tempo trabalha neste hospital 

F) Carga horária 

 

II) APROXIMAÇAO 

A) Você trabalha em outros lugares além do HES? Quais 

A) Como você chegou no HES? Por que escolheu trabalhar neste hospital? 

B) O que é para você,como médico, trabalhar neste hospital? (O que você acha de 

trabalhar neste hospital?) 

 

III) Processo de trabalho – o cuidado (AUTONOMIA TÉCNICA) 

Conte para mim como é o seu trabalho aqui neste hospital. 

Como que se dá (se organiza) o cuidado dos pacientes? 

 Como se dá o processo de tomada da decisão clínica? 

 E a condução do caso? Quem fica responsável pelo paciente? 

 Como se dá o acesso a exames diagnósticos e terapêuticos? 

 Você tem autonomia para inovações no cuidado? (EX: novas tecnologias, 

medicamentos, técnicas) 

 Como se dá a relação com os colegas? E com o restante da equipe? E com os 

pacientes? 
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IV) Construção de Redes de cuidado – (AUTONOMIA 

TECNICA/ORGANIZACIONAL) 

 

A)No Hospital 

Quando um paciente seu precisa ser encaminhado para outro serviço, do próprio 

hospital, como você faz? 

 

B) Com outros serviços, consultório, colegas 

Como que os pacientes são encaminhados para este hospital? 

Existem casos externos nos quais o colega faz um contato DIRETO com você para o 

encaminhamento? 

Você como médico tem autonomia neste hospital para trazer pacientes de fora? 

Diante de um caso que não pode ser resolvido no HES, o que você faz? 

 

V) 

Você tem autonomia para compor seu tempo de trabalho neste hospital? 

Como você faz atualizações? 

 

VI) RELATO DE CASOS 

Você poderia me relatar 2 casos que te marcaram aqui no hospital. 

A) Bem sucedido 

B) Mal sucedido 

 

VII) PERGUNTAS FINAIS 

A) O que para você como médico trabalhar neste hospital? 

B) Quais as coisas que você mais gosta neste hospital? 

C) Quais as coisas que você menos gosta neste hospital? 

D) D)O que você acha da atuação da direção deste hospital? 
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ANEXO 2 - Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

OS MÉDICOS E A RACIONALIZAÇAO DAS PRÁTICAS HOSPITALARES: 

NOVOS LIMITES PARA A LIBERDADE PROFISIONAL? 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar o impacto das políticas implementadas pela 

direção de um hospital da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo na prática 

profissional dos médicos. 

Trata-se de estudo qualitativo que tem como estratégia metodológica a escuta 

qualificada, através de entrevistas semi-estruturadas, dos médicos que vivem, 

diretamente, na vida cotidiana e no cuidado aos pacientes, as políticas formuladas pela 

direção. Serão realizadas entrevistas com médicos que trabalham neste hospital com, no 

mínimo, 2 anos de vínculo e dedicação de 24 horas semanais, atuantes diretamente na 

assistência, identificados aleatoriamente por sorteio e pertencentes a 4 grupos de acordo 

com a área de concentração de sua carga horária (2 de cada grupo): (1) Apoio técnico 

(radiologia, laboratório e CCIH), (2) clínicos e pediatras, (3) emergencistas e 

intensivistas e (4) obstetras e cirurgiões. 

Para garantia da qualidade do material empírico do estudo é de extrema 

importância o registro fidedigno das falas, já que o registro à posteriori pode implicar em 

contaminação do material pela lógica do pesquisador. Desta forma, será utilizado 

gravador em todos os momentos da pesquisa, entretanto, você pode solicitar sua 

desativação à qualquer momento e, até mesmo, durante toda a entrevista, sem qualquer 

tipo de constrangimento. 

Este estudo, obedecendo à Resolução 196/96 que versa sobre pesquisa com 

seres humanos, não veiculará nenhum prejuízo à sua integridade física e/ou moral e, tão 

pouco, prejuízos financeiros. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Trata-se da pesquisadora Dra. 

Carolina Chaccur Abou Jamra que pode ser encontrada no Telefone(s) (19) 8126-5696. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
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com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-

1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem nenhuma implicação de ordem jurídica ou moral. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as dos outros 

participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum entrevistado. Além disso, o 

material coletado neste estudo será utilizado única e exclusivamente para o mesmo. 

 

 

Eu, 

_______________________________________________________________, declaro 

que fui suficientemente informado(a) a respeito das informações contidas neste 

documento, a partir de leitura prévia, e de contato direto com a autora da pesquisa. 

Considero que, de forma livre e esclarecida, aceitei participar da pesquisa ―OS 

MÉDICOS E A RACIONALIZAÇAO DAS PRÁTICAS HOSPITALARES: NOVOS 

LIMITES PARA A LIBERDADE PROFISIONAL?‖, como sujeito daquela. Fora a mim 

garantido o direito de poder retirar-me a qualquer momento da pesquisa, sem que isso 

leve a qualquer penalidade. Declaro ainda que recebi uma cópia deste documento. 

 

Data: ___/___/___ 

 

 

 

Assinatura do entrevistado 

 

Declaro que obtive este Consentimento Livre e Esclarecido de forma apropriada 

e voluntária  

 

 

 

mailto:cepunifesp@epm.br
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Assinatura do Responsável pelo Estudo 
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