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José Mendes Ribeiro

Decisões inclividuais e o modo como operam em instituições constituem
tema complexo para as ciências sociais. O interesse por entender os arranjos
decisórios e seus mecanismos é cada vez maior. Os avanços tecnológicos e a
difusão de transplantes de órgãos ampliaram o foco da ética médica, desde a
relação direta com os doentes, para as políticas públicas e funções distributivas
(Elster & Herpin, 1994). O processo decisório no ato médico envolve autonomia
técnica relativizada pelo caráter social do trabalho desenvolvido. A posição dos
médicos nos hospitais reflete a forma como fazem valer sua autonomia técnica no
sentido de preservar status em meio à estrutura gerencial (Freidson, 1989) Deste
modo, torna-se crucial entender as relações entre autonomia técnica, decisão mo-
ral e padrões científicos incorporados ao processo decisório.

Analisamos a decisão médica por meio de dois aspectos básicos: o primei-
to, que examinaremos com maior detalhamento, diz respeito à tomada de deci-
sões na clínica e à relação entre discernimento e técnica, onde sobressai a auto-
nomia técnica como fundamento da prática. O segundo refere-se à relação entre
os médicos e as organizações complexas onde atuam, em especial os hospitais.
Postulamos que elementos intrínsecos ao processo decisório, resultantes da apli-
cação das normas técnico-científicas ao caso singular, respondem pela subjetivi-
dacie observada no processo decisório e fornecem o substrato para a preserva-
ção da autonomia diante da vigorosa incorporação tecnológica e dos renovados
procedimentos gerenciais utilizados nas empresas médicas e nos hospitais.
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Este estudo busca compreender as relac6es entre a decisao autonoma e€
subjetiva dos médicos e a complexidade tecnolégica crescente da medicina
do final do século XX. A pratica médica tem sido abordada de diferentes
maneiras. Como um negocio, como uma criacao artistica, como uma
hermenéutica, como ciéncia, como alavanca da reproducao social. Certa-
mente, tais referéncias estado presentes nesta pratica. Entretanto, assinalamos
o modo peculiar como os médicos, por meio de sua técnica, resistem a
padronizacao crescente de seu trabalho e preservam elevado grau de inde-
pendéncia no trato do adoecer humano. Junto aos vigorosos controles em-
presariais sobre os custos, observa-se uma fantastica proliferacao de tecnologias
que ampliam a importancia dos médicos como intérpretes privilegiados de

Por tratar-se de uma relacao entre individuos, dotada de legitimidade
publica ao exercicio profissional, os fundamentos éticos da decisao expres-
sam a dimensdo subjetiva do trabalho. Um elo comum encontra-se no reco-
nhecimento da singularidade da técnica, especialmente no fato de 0 médico,
como produtor de um servico; atuar como seu agente imediato perante um
individuo que, além de consumidor, serve de territorio imediato para o traba-
lho. A complexidade do processo decisério exige, para sua compreensao,
recotrer as bases unificadoras do trabalho. A referéncia ao modelo hipocratico,
cujos elementos s6 vieram a ser efetivamente questionados pela ciéncia do

_século XIX e pelo mercado dos finais do século XX, impde-se pelo que
permanece de contraditério na pratica contemporanea. Em funcdo da efetiva
tuptura observada entre estes momentos hist6ricos, tais perrhanéncias- de-
vem ser entendidas nos limites aqui analisados, ou seja, na preservacao de
certo carater interpretativo reservado aos médicos.

SEUSS LISOS.

A t@écnica de curar

A constituicao da medicina enquanto saber t€cnico nos séculos VI e V
a. C., na Grécia, é historicamente representada pela figura de Hipocrates de
Cos. Este conjunto de saberes consolidou-se como tékbné — denotando uma
‘técnica artistica’ inerente a physis. A Colecao Hipocratica marca a transi¢ao
do entendimento das doencas e dos sofrimentos como manifestacdes miticas
para um enfoque subordinado a visdo de physis que permeia a filosofia pré-
socratica (Entralgo, 1982). A permanéncia de preceitos dessa €poca na medi-
cina contemporanea pode ser identificada na ética ‘voltada aos resultados’,
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teleologica, perante problemas de decisao relativos as tecnologias disponi-
veis. Uma releitura do preceito hipocratico de “favorecer ou nado prejudicar o
doente” pode ser feita para este contexto. O pensamento hipocratico funda-
se na distincao entre os designios inexoraveis da phisis e os acontecimentos
fortuitos. Nem todos os eventos da physis constituiam uma fatalidade inexoravel
(ananké). O bom médico reconhecia a fatalidade em determinada doenca,
mas nem todos os acontecimentos na esfera humana seriam necessidades
inexoraveis. Para Entralgo (1982:62),

a physis ndo é somente divina quando atua movida por sua interna e
inexoravel necessidade (...), também mostra sé-lo quando seus movi-
menios e mudancas, uns favordveis e outros funestos, ocorrem em vir-
tude de outro modo de necessidade mais frouxa e domindvel: o que os
gregos denominaram tykhé, os latinos fortuna’ e nos (...) costumamos
chamar de acdso.

O espaco de intervengao do médico hipocratico como intérprete realca o
componente artistico de sua técnica, que ira se preservar nas escolhas efetuadas,
no mundo contemporaneo, quanto ao emprego de recursos tecnoldgicos, pro-
longamento da vida, listas de receptores de 6rg4os para transplantes, interdi-
codes juridicas relativas a graus de sanidade mental, entre outros.

Na sociedade .atual, as ciéncias absorveram elementos técnicos e
produziram técnicas a partir dos experimentos (Granger, 1994). A aproxi-
macao entre ciéncia e técnica estimula representac6es sociais acerca do
carater estritamente cientifico das técnicas. A medicina, como um conjun-
to de técnicas que se reportam e se legitimam por meio da ciéncia, é um
exemplo tipico deste processo. Entretanto, esta cientificidade pode ser

/ questionada pelo conjunto de incertezas que a singularidade do adoecer
e do sofrimento humano transmite ao processo decisério. Além disso, é
eniraquecida pelos componentes morais inerentes ao conjunto da relacdo
médico-paciente (Schraiber, 1993). Ao tentarem dissolver os elementos
tecnicos mais subjetivos em uma imagem cientifica plena, os médicos
afirmam o status de certeza.em.sua pratica e tendem a diluir os compo-
nentes artisticos e incontrolaveis que nos parecem nitidos em seu proces-
so decisorio.

Podemos dizer que 0 trabalho médico contemporaneo preserva uma
dimensao de técnica como arte bastante coerente com a tékhné hipocratica,
da qual guarda carater interpretativo do ser humano. A técnica, entretan-
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to, nao se reduz a imagem hipocratica por ter adquirido, como instrumen-
to humano de reforma da natureza, uma conotacao menos interpretativa
e  m a i s  o p e r a c i o n a l .  .

Quando determinada pessoa busca um médico, este simples ato carre-
ga um conjunto de determinacdes sociais e morais facilmente evidenciado. O
modo como um individuo é caracterizado como doente depende de sua
percep¢ao individual, de sua insercao social e de suas condicdes organicas e
psiquicas. Uma vez definida sua condicao, o acesso aos médicos revela,
também, suas conexodes sociais. A técnica médica lida com todo este conjun-
to articulado de vontades individuais, valores e estruturas sociais.

As articulac6es sociais da ciéncia sdo de outra ordem. A. técnica é mais
ampla que a ciéncia e guarda certa autonomia em relacao a ela. Quando um
médico recebe um paciente e busca informacdes relevantes em seu relato, o
seu modo proprio de abordagem interfere no produto do trabalho. Esta abor-
dagem é€ técnica. Alem disso, podemos evidenciar uma multiplicacdo de
técnicas, para alem da anamnese, que envolvem o exame fisico, os métodos
terapéuticos, a solicitagéo de exames laboratoriais, endoscépicos, por ima-
gens, entre outros, que correspondem a técnicas. Quando as decisdes se
impoem, a técnica aproxima-se da ciéncia, na propria medida em que a
ciéncia representa a legitimacdo social da técnica em medicina. Além da
legitimacao, a ciéncia contribui decisivamente para o sucesso da pratica mé-
dica, pela orientacao da propria pratica.

Em virtude destas multiplas facetas da técnica, podemos aborda4-la por
diversos angulos, tomando-se a medicina como situacdo exemplar. E possi-
vel, assim, falar de técnica cientifica, técnica artistica e técnica operativo-
decisoria. Sob todos estes angulos, a técnica est4 impreenada de determina-
¢oes junto aos saberes que congrega. A aproximacdo entre os saberes técni-
cos € cientificos decorre da profusdo de tecnologias incorporadas, mas pre-
serva a identidade da técnica como arte, pelo que depende profundamente
dos elementos subjetivos da pratica. Estes aspectos subjetivos, em do
carater relacional da medicina, guardam intensidade as vezes maior do que a
do tipico artesao — um sapato ou uma roupa, mesmo em producio artesanal,
podem ser repetidos para mais de um cliente, enquanto uma consulta médi-
ca sera sempre singular, impossivel de ser plenamente repetida para outros.
A repeticao de situagcdes semelhantes constitui para o médico a sua casuistica
€ para a ciéncia, a regularidade que valida uma descoberta. O discernimento
individual do médico supera, em seu processo de trabalho, a normatizacio
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cientifica, embora deva respeita-la. Julgar, discernir consiste no niicleo de
um trabalho que, destituido de autonomia, deixaria de ser o que hoje reco-
nhecemos como a pratica da medicina. Eis por que, apesar das imposicdes
da organizacao social contemporanea, das motivacdes empresariais e de
politicas governamentais, este trabalho subsiste tecnicamente independente.
A incorporacao tecnologica, na verdade, amplia a capacidade de o médico
controlar seu objeto e reforca seu papel de intérprete, juiz e selecionador
dentre as t€cnicas disponiveis (em sua progressiva roupagem tecnoldgica). A
decisao € tao intrinseca ao ato médico, que o estudo. de seu processamento
lumina o processo de trabalho médico como um todo.

Interpretacao, ética e decisao médica

Interpretar, escolher e decidir, como atributos necessdrios do. trabalho,
tornam uteis algumas transposic6es da hermenéutica 4 medicina. O termo >
hermenéutica provém de Hermes, que representa, na mitologia grega, o
filho de Zeus com a ninfa Maia e irm&ao de Apolo, deus da medicina. Suas
tarelas convergem para o ato de interpretar. A hermenéutica esteve, também,
muito vinculada a interpretacdo de textos biblicos, e seu uso tem-se estendi-
do ao estudo da pratica médica (Bowman, 1992).

Diversos autores tém buscado este tipo de aproximacdo, e seu funda-
mento encontra-se no reconhecimento da importancia da percepcao subjeti-
va pata a pratica. Para Leder, a medicina clinica apresenta-se nao como uma
ciéncia pura, mas como um empreendimento hermenéutico, em que o clini-
co interpretaria o ‘texto’ do individuo doente, particularmente complexo por
sua ampla variedade de formas textuais, uma vez que, “embora a medicina
moderna repouse em uma fundamentac4o tedrica promovida pelas ciéncias
ela claramente incorpora elementos extracientificos. (...) Onde existe inter-
pretacao, existe subjetividade, ambigiiidade, espaco para o desacordo” (Leder
1990:10). O encontro clinico objetiva alcancar uma coeréncia interpretativa.

O processo interpretativo pode ser percebido, além do encontro clini-
cO, nos registros efetuados em prontuarios. Neles sao relatadas decisédes e
acdes individuais, e para apreendé-las vale o recurso 4 teoria literdria (Poirier
& Brauner, 1990). Para muitos, a natureza da clinica reside em promover
uma acomoda¢cao negociada entre médico e paciente, uma assertiva muito
bem desenvolvida por Canguilhem (1990). A relacdo médico-paciente reflete
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uma combinacao entre a decisio do paciente de que esta doente e sua
visita ao meédico; a acomodacao médico-paciente via negociacao e tomada
de decisdes; e o estabelecimento de lacos de confianca duradouros, conse-
quentes a esta acomodacdo.

As nartativas decorrem de uma dialética entre explicacZio e conheci-
mento que encontraria sua referéncia na atividade humana de contar uma
historia. Assim, “tal como -com a hist6ria, a interpretacio de textos e a
psicanalise, nao € possivel para a-medicina basear-se apenas em uma cién-
cla pura. A medicina permanece fundamentalmente sustentada no contexto
de relacodes humanas e esta, desse modo, sujeita 4 natureza de tais rela-
¢des” (Lock, 1990:47). Ao cessarem as possibilidades de explicacio pelo
paciente, entra em cena o discurso do médico, com o seu carater
reducionista’ oferecido pela ciéncia.

As decisOes cotidianas em medicina envolvem elementos éticos. O
em seus diferentes niveis de repercussdo, e os grandes temas, como
eutanasia, aborto e transplantes, impulsionam a observacdo da-ética como
uma disciplina propria. Assim como a. clinica, guias de decisdo propos-
tos para direcionar a decisdo ética, mesmo que refletindo a influéncia de
valores culturais e morais nos tomadores de decisio (Grundstein-Amado.
1991). Os proprios médicos tendem a reconhecer o papel desempenhado

por juizos de valor na tomada de decisées, principalmente quando tém sua
atencao mais voltada ao que chamam de “decisées éticas” (Self & Skeel,
1991). Os limites dos protocolos de decisdo, mesmo ampliados de modo a
contemplar tais fatores, se apresentam, uma vez que a “bioética é funda-
mentalmente um empreendimento interpretativo (...) ela procede ndo pela
descoberta ou pela invengao, mas através da interpretacio” (Carson, 1990:53).

A decisao médica envolve questées morais justamente por ser este
trabalho uma relagao entre pessoas. Mas, por se tratar de uma entre
pessoas em uma dada estrutura social, os padrées morais irao refletir uma
estrutura moral em sociedade. A decis4o ética, antes de um processo juridi-
co-legal, é presidida por decisdes clinicas. Do ponto de vista do trabalho
meédico, a decisao ética envolve o modo como a relacZo médico-paciente é
mediada pela técnica. A diferenca decorre apenas do fato de estas decisées
ocorrerem em situacdes de maior dramaticidade, nas quais os pontos de
vista morais sao mais evidentes, embora estas visOes de mundo estejam
presentes no simples olhar de um médico diante de uma familia que traz
uma crianca com febre para tratar uma amigdalite.
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Valores morais guardam alguma transitoriedade e dinamismo e influen-
clam, também, decisOes em €ética médica. O discernimento pelo individuo
investido da fun¢ao decisoria torna-se vital. Discernir implica julgamento sub-
jetivo, seja em situacdes-limite ou em problemas médicos usuais. O discernimento
combina as referéncias técnico-cientificas com o conjunto de circunst4ncias
morais, materiais e estruturais que permeia 0 processo diagnéstico-terapéutico.
Em vez de roteiros de acdo, as decisdes éticas, como decisées clinicas, depen-
dem de sua contextualizacao. Estas evidéncias imprimem a técnica médica um
carater moral-dependente (Schraiber, 1993). O carater subjetivo e as implica-
coOes morais que transparecem nas decisGes éticas sdo tao evidentes como
elementos extracientificos, que alguns recorrem 4 atuacio de fil6sofos no pro-
cesso decisério (Thomasma, 1991). Alguns autores, por outro lado, buscam
estabelecer métodos objetivos para orientar a decisao ética que respeitem o
conjunto de varidveis relevantes apontado. A especializacao de médicos em
eticistas’ de diferentes matizes resulta da tentativa de separar os aspectos éti-
cos e clinicos que permeiam a decisdo.

A medicina representa um territério bastante rico para a filosofia moral,
especialmente quando se atenta para o conflito entre logicas de decisado base-
adas em principios gerais e as decorrentes de imposic6es localizadas e particu-
lares que envolvem opcées de individuos em situacdes de sofrimento ou cus-
tos elevados. Kushner et al. 1991) resumem as teorias filosdficas aplicadas A
medicina em dois campos: as teleoldgicas (que maximizam as conseqtiéncias
boas e desejaveis das acdes) e as deontolégicas (nas quais o moralmente
correto nao se da por balancos de custo-beneficio).

Estas consideragoes mostram que apenas reconhecer a intersubjetividade
nao basta para o conhecimento sobre a técnica. Na medida em que a técnica
é uma extensao humana para transformar o ambiente imediato, o seu exerct-
clo como saber pelos médicos ira incorporar necessariamente os aspectos
relacionais, contextuais e estruturais que recobrem a relacdo médico-pacien-
te. A pretendida cisao do objeto da medicina em disciplinas clinicas e ‘éticas’
apenas soma desvantagens epistemoldgicas. Por outro lado, a traduc4o no
ambito da técnica de todos os elementos envolvidos na terapéutica
entre mé€dicos e pacientes permite uma mais eficiente da com-
plexicade que cerca o processo de trabalho. O ponto de partida para com-
preender o processo decis6rio esta justamente em entender a autonomia
preservada neste trabalho por meio da independéncia técnica como funda-
mento da decisao (Ribeiro & Schraiber, 1994),
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Os caminhos da decis&o: ciéncia, arte e acado na conformacio da técnica

A revisao tedrica e as especulacdes aqui efetuadas sdo substantivamen-
te fortalecidas e enriquecidas pelos relatos de médicos obtidos em pesquisa
no hospital universitario (Ribeiro, 1995). Estes relatos evidenciam os recursos
tecnicos disponiveis aos médicos e que asseguram a preservacio de sua
autonomia diante da incorporacdo tecnoldgica, das ferramentas gerenciais e
das inovagoes do mercado. A independéncia técnica é percebida por meio
do processo de construcdo da identidade profissional, dos guias de decisdo
médica, da dimensao do erro e das relac6es institucionais.

Decisao e responsabilidade na construcdo da identidade profissional

A responsabilidade profissional dos médicos, materializada em suas
condutas diante dos pacientes, 6 uma paulatina ao longo da for-
ma¢gao universitaria. Desde os primeitos momentos, o estudante toma conta-
to com a Clinica e, conforme sua adesio a uma equipe, passa a exercer
decisOes tuteladas. Ao final do curso, sua convivéncia com 0 ato de decidir é
mais nitida e, muitas vezes, o estudante efetua pequenos procedimentos que,
mesmo simplificados, envolvem discernimento. O processo de treinamento
do estudante e do médico recém-formado denota uma progressiva aquisicao
de responsabilidades perante o paciente ea instituicdo. Aprender a ser médi-
co € aprender a decidir. A identidade plena no hospital universitario concre-
tiza-se na contratagdo para a equipe permanente. Este processo consaera
uma transi¢ao paulatina, especialmente no percurso interno-residente-staff
A decisao € um fator de distingao entre os residentes. Aos mais competentes
e dedicados destinam-se problemas mais complexos.

A decisao nao € apenas clinica, mas tem repercuss6es administrativas,
tal como internar ou ndo um paciente e onde. Internos e residentes sio
profissionais em formacao dotados de duas peculiaridades: suas decisdes
‘devem ser supervisionadas, e sua pericia adestrada pelo treinamento. A com-
bina¢gao entre saberes técnico e cientifico existe desde os primeiros momen-
tos. Por ser um saber técnico, a medicina implica que seus praticantes exer-
cam a atividacle de consultar e decidir. Como o estudo da fisiologia, anatomia
€ patologia nao é€ suficiente para o exercicio adequado da medicina, os
praticantes devem ser ‘vigiados em suas decisdes’.-Precisam decidir, para se
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tornarem médicos dotados de plena identidade, mas devem ter o poder
decisorio ‘tutelado’ até que adquiram experiéncia de discernimento. Fosse a
medicina uma aplicacao direta e exclusiva da ciéncia, a transicao do estudan-
te para o médico sofreria menos mediacdes. A tutela exercida pelos mais
experientes visa ao adestramento na decisdo, como também aos aspectos
morais envolvidos. Diz o infectologista em uma das entrevistas:

O sujeito, naquele tempo, tinha a capacidade de tomar decis6es no
internato, mas nao agia isolado. A coisa funcionava assim: o inter-
no dizia “vou fazer isso’, e ai fazia uma consulta. Tinha que ter
prudéncia para decidir, mas decidia — vou internar este paciente,
vou dar alta naquele, o que vocé acha? ©...) o staff dava uma auto-
nomia, para vocé ter capacidade de iniciativa, mas tinha uma boa
supervisao. E as pessoas que supervisionavam sabiam tudo o que
estava acontecendo.

A responsabilidade é€ amadurecida ao longo da formac¢ao profissional,
desde o aprendizado, e caracteriza-se por um ritmo lento de observacao do
doente, por um processo mais demorado de consulta ao preceptor/professor.
A posicao de aprendiz aguca a percepcao. O estudante de medicina constrdi
em seu cotidiano sua referéncia de valores, dos quais decorre o respeito ou
nao a seus superiores. Como se trata de atividade relacional, o respeito e a
confianca no parceiro repercutem na propria qualidade do trabalho. Assim
como sao julgados, Os principiantes constroem também o seu sentido critico
profissional. A responsabilidade atenuada — frequentemente restrita a aspectos
éticos, tais como respeitar os doentes, guardar sigilo das informacdes obtidas —
etc. — os coloca em posicao de agentes menos vulneraveis dentro do hospital. —
Situa-Oos nao apenas como reprodutores de valores e conhecimentos, mas tam-
bém, contraditoriamente, como observadores criticos de valores e desempe-
nhos dos outros. Decidir perante situacdes complexas € mais do que condi¢cao
pata a aquisicdo de identidade: designa o seu grau de qualificacao.

Os guias para a decisao

Os meédicos buscam alirmar a cientificidade de sua pratica apontando
“critérios de certeza” para decisdoes. As referéncias as condutas obrigatorias,
as explicacdes disponiveis — ou a serem futuramente obtidas — para cada
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agravo a salide expressam o anseio por remeter a medicina ao campo das
ciéncias naturais. Estas expectativas coexistem, para os médicos, com a per-
cep¢ao de que sua pratica nao guarda a exatidao pretendida. Assim, todos
reconhecem e afirmam que “cada caso € um caso”. No cotidiano, reconhe-
cem a importancia dos fatores extracientificos, ainda que possam ver nisto
desvantagens. Ao falarem de sua com os pacientes, afirmam o carAter
logico de suas decisGes e da em curso. Este carater ldgico,
reconhecem, decorre de uma ldgica ‘técnica’, na medida em que pelo menos
a necessidade de experiéncia é destacada.

O processo dciagndstico-terapéutico reside no exercicio da correlacdo
de informag¢ées. As decisdes médicas sAo pontuais e localizadas, mantidas ou
alteradas no dia-a-dia. Assim, trata-se de decisées instdveis. Os momentos
diagnostico, terapéutico e prognoéstico sao tao articulados entre si e mutua-
mente dependentes que dificultam, até mesmo, sua separacd4o para fins des-
critivos. O diagnostico implica o reconhecimento de situac6es para usos fu-
turos ~ logo, em prognéstico. A andlise do resultado de um exame de sangue
pode originar reacdes distintas dos médicos: associd-lo a aleuma doenca.
usa-lo como mera informacgao documental ou como indicios para novas in-
vestigacoes. O diagnostico trata-se, na verdade, do reconhecimento de uma
situacao presente com repercussdes imediatas ou futuras, mas sempre
prognosticas. Os médicos referem-se a isto como “valorizar um quadto clini-
co”. No caso da terapéutica, a quest4o repete-se. A por um tratamen-
to € reiterada no cotidiano e guarda um carater experimental, na medida em
que apenas a ‘evolucao’ do caso atesta sua correcdo. As informacdes cientifi-
cas obtidas em laboratorios com relag4o ao uso de antibidticos, por exemplo,
dependem da reacao de cada organismo em determinado estado infeccioso.
A terapeutica, muitas vezes, resume-se a um ‘ensaio técnico’ e funciona,
também, como meio diagnostico. Perante uma hipdtese diagnéstica, os mé-
dicos realizam testes terapéuticos que a confirmem. Tais testes sio bem mais
frequentes do que os explicitados. Na verdade, uma vez que, comumente, o
resultado de um tratamento corrobora o diagnéstico, a pratica clinica envolve
Oo que chamamos de ‘ensaios técnicos de acerto e erro”.

Ao efetuarem correlagdes no momento da deciséo, os médicos perce-
bem um hiato entre as informac6es cientificas e a realidade do caso. Buscam
alirmat a supremacia do método, estabelecendo rotinas e protocolos de atu-
acao para controlar as incertezas. Protocolos e rotinas servem como dncora
para investigar e justificar suas decisGes, para avaliar erros e acertos. Diante
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dos protocolos, imaginam-se menos susceptiveis as impurezas da subjetivi-
dade. Imaginam-se capazes de tratar os casos com igualdade no plano moral
e social. Mais que isto, imaginam reduzir a categoria experiéncia — fator de
diferenciacdo entre os médicos submetidos a treinamentos semelhantes — a
uma simples capacidade de aplicar tais rotinas.

Os protocolos de decisdo s4o instrumentos de estruturacao de proble-
nas, coristituidos a partir das referéncias acumuladas (casuistica e conhecti-
mento cientifico) em torno de cada doenca, sintoma ou-sinal colocados a
investigacdo médica. De modo geral, os protocolos sao rotinas de conduta,
roteiros de decisao ou qualquer tipo de guia para a acao que o médico utiliza
para percorrer sua investigacao. Sao protocolos tipicos: os estadiamentos
tumorais; normas de profilaxia de doencas; curvas de crescimento; indica-
cées para revascularizacao miocardica. As rotinas constituem condutas espe-
radas perante determinados problemas, porém sao utilizadas de modo mais
abrangente, como a rotina do exame fisico.

Rotinas e protocolos confundem-se, no essencial, pelo que represen-
tam de guias para ordenar a e para a obtencao de mais segu-
ras: Além disso, existem roteiros préprios de cada médico, de carater menos
publico, que sao compostos a partir de sua casuistica. Independentemente
da abrangéncia dos diversos guias para a acao, todos possuem um carater
instavel e encerram critérios subjetivos de enquadramento de situacdes, até
mesmo os mais sdlidos protocolos de decisio médica observados em oncologia,
cirurgia, terapia intensiva, pré-natal de risco e doengas infecto-contagiosas,
entre’ outros. Seus usos concretos sao freqtientemente relativizados pelos
proprios médicos, que arbitram a ocasido de segui-los, pois grande parte das
decisdes clinicas envolve critérios largamente subjetivos, tais como no caso
de doencas psicossomaticas, sindromes dolorosas e distarbios gastrointestinais.

O diagndstico consiste em uma meta estipulada pelo pacto entre indivi-
duos que representa a consulta médica. A auséncia do diagnodstico, ou pelo
menos de uma suposicao mais sdlida, simboliza um fracasso da técnica e de
uma relacdo terapéutica. Para se chegar a um diagnostico, vale a observa¢ao,
o interrogat6rio, o exame clinico e todo o suporte tecnologico hoje disponi-
vel e indissociavel da pratica médica. Antes do desenvolvimento da teoria
microbiana, por exemplo, quando alguém apresentava um furtnculo, os
médicos obtinham algum sucesso por meio da drenagem, por incisao, destes
abcessos. O alivio dos sintomas dolorosos, febris e de restricoes aos movi-
mentos do corpo legitimava a técnica adotada. Com a evolucao da
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microbiologia e oO surgimento dos antibidticos, as incisdes para drenagem
tornaram-se menos frequientes (ou menos cruentas), e Os sucessos terapéuticos
mais comuns. No entanto,:em fungao do uso amplo de antibidticos em subs-
tituic¢do a manipulacao técnica dos abcessos, novos problemas se apresenta-
ram, especialmente a resist6€ncia microbiana e os paraefeitos medicamentosos.
Na pratica, a pericia manual necessdria 4 drenagem diminuiu, enquanto se
multiplicavam situacg6es nas quais esta deveria ter sido a tinica medida a ser
adotada. A disponibilidade maior de recursos herdados da ciéncia nao impli-
Ca, necessariamente, maior eficiéncia técnica para todos.os casos.

Para adequar 0 caso individual a uma sindrome previamente descrita, o
medico deve recorrer a um método de investigacio que nao dispensa a
perspicacia. Antes de recorrer a algum exame complementar, o médico terA
escolhido o 6rgao a ser investigado, a patologia etc. O modo como os médi-
cos se referem ao processo diagnostico-terapéutico assemelha-se a uma bata-
lha na qual o inimigo esta oculto; e o territdrio, o individuo, tem de set
preservado. A derrota da doenga nao pode ser acompanhada da dertota do
individuo que a porta. Desse modo, a investigacdo devera ser precisa, atingir
Oo ponto exato entendido como causador dos males do individuo. Assim, o
diagnostico em medicina, no senso comum dos médicos, prende-se pouco,
em fun¢ao do pragmatismo na a consideragdes mais complexas acerca
do processo satide/doenca e seus determinantes. No cotidiano, o médico
pressupoe que lida com doengas anteriormente descritas. Para ele, trata-se
de classificar seu doente no quadro nosolégico consagrado. Da mesma for-
ma, as doencas deverao, em geral, ter ‘causas’ a serem descobertas. Ao lidar
com alguma doenga desconhecida, o médico pressupde que seja uma exce-
cao explicavel no futuro.

Pelo-fato de o médico tratar de males conhecidos, 0 individuo que o
procura € passivel de uma classificagdo que desencadeia uma seqtiéncia
logica de procedimentos, deduzida da cientifica disponivel e da
experiencia acumulada. Mesmo em situagdes comuns, como a hipertensao
arterial, a falta de uma explicac4o causal cientifica satisfatoria nao impede
que os mecicos direcionem seus esforcos para uma apreciacdo quanto aos
danos e fiscos dela decorrentes. A classificacao-de uma pessoa na faixa de
cinquenta anos como hipertensa e a avaliacao de possiveis lesdes organicas
dai decorrentes satisfazem o médico, pois ele sabe que, na maioria das ve-
zes, Cessam ai suas possibilidades de padronizaca4o. As propostas disponiveis
para seu paciente dependem pouco de uma investigacao causal custosa. No
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caso de uma crianca ou acdolescente, a constatacao de uma hipertensdo arte-
rial devera desencadear uma prolongada busca por causas primarias (estenose
de artéria renal, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma). Em tais si-
tuacdes, uma correlacao causal mais precisa modifica os procedimentos a
serem adotados e o proprio prognostico para a crianca. Uma cirurgia pode,
por exemplo, ser suficiente para resolver uma hipertensao associada ao
feocromocitoma. Desta forma, o discernimento em seu cotidiano leva o mé-
dico a introjetar limitacdes técnicas, e estas balizam seus esforcos diagnésti-
co-terapéuticos.

© fato de os protocolos serem insuficientes para promover decisdes
seguras evidencia a questao do erro. O erro é visto como o descumprimento
de normas técnicas de procedimento. Existe uma linha ténue a separar a
impossibilidade técnica de agir, do erro na acao. As decisOes diagndstico-
terapéuticas legitimam-se pelos resultados alcancados. Um diagnostico que
define alguma doenca conhecida ou a decisao de utilizar algum medicamen-
to dependem de um referendo a posteriori. A pratica médica tem carater
profundamente experimental, esta voltada para o resultado futuro. Assim, as

_decisdées adotadas decorrem da selecdo entre possibilidades, e os resultados
implicam a abertura de novo espectro de opcdes, que ficam disponiveis a
novas decisohes.

Diagnosticar € optar e assumir riscos. Estes riscos sao variaveis. Por
exemplo, se alguém corta o pé e procura de tmediato o médico, o diagnos-
tico e o tratamento parecem bastante simples: trata-se de lampar o ferimento
e, eventualmente, fazer uma sutura. No entanto, mesmo em situacdes consi-
deradas simples, podemos imaginar problemas de maior complexidade. Se o
ferimento se deu em ambiente de alta contaminacao e o individuo nao tiver
sido vacinado contra o tétano, por exemplo, o médico devera tomar provi-
déncias adicionais (vacinar ou prescrever Oo soro antitetanico, que, por sua
vez, tem alto poder alergénico, podendo acarretar riscos individuais etc.).
Este € um sdlido protocolo de conduta, cujo desconhecimento pode ter re-
percuss6es juridico-legais. Se o individuo é diabético ou tem varizes no membro
afetado, as condutas e o proprio prognostico poderao ser distintos. O grau de
atencao do médico a estas variaveis ira oferecer-lhe maior numero de possi-
bilidades, logo de incertezas. Por outro lado, se deixar de considerar estas
possibilidades, o médico podera deparar-se com um falso quadro de certezas
estabelecidas e errar. Logo, a capacidacde de ampliar o espectro de possibili-
dades em um caso aumenta o grau de incertezas e, ao mesmo tempo, abre
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linhas de investigagao e conduta que, por sua vez, ampliam as possibilidades
de sucesso no caso imediato, Se considerarmos estas possibilidades perante
situagoes de objetivacao mais dificil, como no caso de doencas psicossomiaticas
e de doen¢as crénicas, poderemos perceber a complexidade envolvida no
processo diagnOstico-terapéutico. A tensao aqui observada entre a necessida-
de de ampliar as incertezas Gormular o conjunto mais amplo possivel de
hipdoteses) e de buscar respostas objetivas e imediatas (decorrentes da neces-
sidade implicita de agir) esta sempre presente neste processo. O médico
reivindica independéncia técnica para transitar em meio a este tensionamento.
Por tras da reivindicacdo por independéncia técnica, esta a liberdade de
manipular as variaveis embutidas no esforco diagnéstico.

Por se tratar de um trabalho cooperativo e interdependente, uma das
variaveis que o médico deve controlar consiste, justamente, no trabalho de
outros médicos, Isto limitaria a autonomia em funcdo da espera: por tercei-
ros. Por outro lado, amplia esta mesma autonomia técnica pelo maior con-
trole sobre seu objeto e maior poder de convencimento sobre os clientes.
O processo diagndstico-terapéutico depende, em termos ideais, da atuacdo
de cada medico, desencadeando-se uma circularidade. Em muitas especia-
lidades esta cooperacaéo e dependéncia sdo absolutas, mas em todas as
situagGes 0 recurso a exames complementares ou pareceres de outros es-
pecialistas objetiva aumentar o grau de certeza na conduta (o que serve
também a um tipo de conduta defensiva perante condicées de erro). Sendo
um processo destinado a controlar as incertezas na decisdo, esta
interdependéncia, em vez de limitar a autonomia técnica, amplia a
confiabilidade. A cooperacdo é, por outro lado, territério do conflito, do
contraditorio. As discordancias sao consideradas a partir de um pressupos-
to basico de que exista, como fundamento, alguma certeza a ser descober-
ta. A discordancia remete ao convencimento do outro. Como diz o
infectologista: “Casos de discordancia acontecem mais com os mais mocos
(...) O sujeito acha que sabe tudo, tipo tem que ser assim porque eu li! A
minha experiéncia é esta! Mas, quando vai amadurecendo mais, ficando
mais experiente, al VE que as variaveis sao muitas. Entado, normalmente.
tem até troca de idéias.”

A investigacao envolve articular protocolos e mapeamento por tentati-
vas sucessivas. Neste mapeamento, a intuicdo e a experiéncia so preponde
rantes. A Dusca do diagnostico é uma constante na pratica médica, mesm«
em situagoes extremas, como no CII. O diagnéstico, além de enquadra
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sinais em sindromes, consiste também em um diagndéstico de situacao do
individuo. Neste aspecto, o que € considerado por aleuém como doenca
pode passar despercebido a outros. O diagnodstico implica progndstico. E a
afirmacao do médico perante o doente e a familia.

O prognostico deve ser fundamentado na técnica cientifica, pelo que
representa de decisao mais sdlida e estruturada e, de certa forma, mais dura-
doura. O prognostico é feito, também, para uso interno da equipe médica. O
momento de sua comunicacao ao doente ou familiares evidencia, as vezes.
aspectos dramaticos da dimens4ao relacional deste trabalho. C prognéstico é,
na verdade, um momento da decisao diagndstico-terapéutica, que envolve.
muitas vezes, a abertura de linhas futuras de investigacao. A rotina modifica-
se de acordo com 0 tipo de prognéstico tracado. O. prognéstico serve para
fundamentar as decisdes éticas. Quest6es éticas perpassam toda a técnica,
como na decisao de proceder a investigac6es consideradas Uteis por crité-
110s; por exemplo, de. ordem econdmica. Os médicos efetuam calculos acer-
ca das vantagens oferecidas a seus pacientes em situacdes simples, que usu-
almente nao frequentam os grandes debates sobre a ética. Eis por que prog-
nostico, diagndostico e terapéutica sdo momentos indissociaveis da decisic
médica. Os juizos morais somam-se ao discernimento na composicao da
decisao. O momento progndstico € apresentado como momento da justifica-
tiva técnica, na medida em que resulta de opcGes anteriormente tomadas na
investigacao do caso ou aponta para linhas de investigacdes futuras, o prog-
nostico informa decishes éticas.

Outro aspecto de ordem subjetiva envolvido na decisado é o reconhe-
cimento do papel da experiéncia. A experiéncia acumulada é apresentada
pelo médico ora como resultado do acimulo de informac6es cientificas,
ora como decorréncia do contato prolongado com situacdes de decisdo. Os
relatos revelam que, ao ser confrontado com situacdes de decisao nas quais
Oo recurso a referéncias cientificas, como explicacao adequada, mostra-se
insuficiente, o médico recorre a experiéncia individual para justificar deci-
soes. Neste momento, reconhece o carater eminentemente técnico de sua
pratica. Mais que isto, certifica-se de que a ciéncia nao recobre integral-
mente a técnica. A imagem de técnica cientifica para os médicos prende-se
mais a consideracao de que atuariam como operadores diretos da ciéncia
frente a um objeto de acao concreta, e menos ao carater subjetivo da deci-
sao. Desta forma, tendem a separar a operacdo de valores, da operacdo de
referencias cientificas.
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Outra questao envolvida com a experiéncia técnica esta nos mecanis-
mos de transmissao de conhecimentos. A ciéncia implica concre-
ta ou abstrata de teorias ou paradigmas. A experiéncia técnica, pelo contra-
rio, SO pode ser transmitida parcialmente, pois depende de atributos indivi-
duais nao plenamente reprodutiveis. A experiéncia que influencia a decisio
resulta da pericia e das informacdes acumuladas por cada médico, sendo um
fator de diferenciacao profissional. Ser bom médico implica ser experiente.
Uma informagao cientifica ou técnica tem valor diferenciado conforme quem
as utilize. A execu¢ao técnica nao pertence 4 mesma ordem de execuc4o que
a reproducao de um experimento cientifico. A execucdo repetida de tarefas,
por exemplo, diz mais respeito ao adestramento individual, absorvido de
modo diferente por cada médico, do que a uma transmissao pura de saberes
cientificos. O simples conhecimento dos parametros cientificos nao é sufici-
ente para a pratica médica. Deve ser combinado a uma capacidade de execu-
¢ao técnica. Mesmo pata o pediatra ou clinico que nado realize manobras
cirurgicas ou métodos invasivos, a destreza manual é exigida para a realiza-
¢ao de exame fisico. Outro tipo de adestramento esta na capacidade de
dialogar com’o doente, para viabilizar uma anamnese. Ao contrario do arqui-
teto, que passa seu projeto para uma prancha, ou do engenheiro, que efetua
os calculos de uma constru¢ao para que outros a executem sob supervisio, o
meédico deve planejar e executar seu projeto.

Pelas caracteristicas apontadas, o resultado obtido € a medida de sua
exatidao. Esta exatidao pode ser até mesmo o reconhecimento da impossibi-
lidade de agir. Apesar da crescente incorpora¢gao tecnolégica que amplia as
opcdes de acao dos médicos, crescem as situacdes em que o recomendavel,
em termos teleologicos, passa a ser nao utilizar os recursos disponiveis. Toda
a rotina do CII, por exemplo, conforme a intensivista, baseia-se num calculo
prognostico de carater nitidamente conseqtiencialista. Termos como “fora de
possibilidades terapéuticas” e “nado reanimar” fazem parte do cotidiano —
semelhante 4 maxima hipocratica de “favorecer ou nao prejudicar”.

Acompanhar a evolucao de um paciente é necessario pelo carater pro-
visorio das adotadas. O acompanhamento ocorre de muitas manei-
ras € em situagdes bem diversas. O cliente de consultério, por exemplo, é
acompanhacdo por seu médico particular no sentido de té-lo como referéncia
e nao porque sofra de alguma doenga crénica ou em investigacao. No hospi-
tal, porém, O pressuposto € que o individuo esteja internado por necessida-
de, ou seja, sofra de um adoecimento especial. O fato de necessitar de acom-
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panhamento diario e o carater provisGrio das decisées adotadas nos fazem
pensar sobre o prdéprio conceito de diagnéstico.

O diagnostico é uma de clinico e anatomopatoldgico.
Acompanhar significa observar um desenvolvimento esperado do quadro
no sentido de decidir acerca de novas atitudes — como uma alta hospitalar
~ ou detectar uma situac¢do inesperada e assumir novas decisées. E justa-
mente no momento do acompanhamento que as referéncias da rotina, os
protocolos tendem a exaurir a potencialidade de dirigir decisdes. Os proto-
colos continuam valendo e sao utilizados como referéncia para novas deci-
soes, porem € por meio do acompanhamento que determinada estratégia
de acao ganha nitidez. A decisdo necessita de uma confirmacdo posterior e
continua, justamente por ser proviséria. Sao decisées instaveis, que contra-
dizem a necessidade que os médicos tém de demonstrar cetteza e seguran-
¢a, ainda mais porque muitas delas repercutem de modo doloroso sobre os
pacientes. Por serem decis6es sujeitas a reavaliacao continua, em nada se
assemelham a uma experiéncia cientifica, na qual o acompanhamento é
feito para assegurar as condicdes de experimentacao dentro dos parametros
rigidos estabelecidos. Os protocolos de deciséo em nada se assemelham,
portanto, aos roteiros de pesquisa.

Um dos recursos usualmente empregados na investigacdo sao os exa-
mes ditos complementares. Eles implicam uma objetivacao de partes orga-
micas, representando uma matematiza¢ao do real, aproximando-se de um
modelo cecisdrio idealmente almejado pelos médicos. Os exames, de modo
geral, definem parametros de normalidade, tendendo a um diagnéstico ime-
diato da situacao estudada, apesar da figura ‘indesejada’ do border line,
que obriga o retorno a questao da correlacao clinica. Em outros casos,
como em exames sorologicos para diagndstico de doeng¢as infecto-contagi-
Osas, SAO freqtientes os casos de certeza quase absoluta. Protocolos de
decisao devem ser tratados, portanto, pelo que tém de comum: o estabele-
cimento de normas de atua¢cao para tornar o processo decisério mais segu-
ro. Os médicos buscam, nos protocolos, decis6es imperativas, a suprema-
cia da norma em relacao ao caso. Buscam estreitar as fronteiras entre a
tecnica e a ciéncia. Esperam que o processo de objetivacaio das necessida-
des do individuo seja tao exato, que nao restem dtividas quanto as decisées
adotadas, entre as possiveis. Nao existem tais protocolos para todas as
doen¢as, a nao ser na forma ténue de diagndsticos sindrémicos, mas os
médicos confiam em que o tempo os multiplicara.
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Postulamos que estes protocolos tendem a assegurar alguma estabilida-
de decis6ria em certas 4reas e a abrir novos leques de decisao, que tendem
a exigir novos protocolos cada vez menos estaveis. Existe uma dinamica de
ampliacaio e reduc4o sucessivas de certezas. Postulamos ainda que, mesmo
em protocolos mais estaveis, como os estadiamentos tumorais e parametros
de terapia intensiva, esta estabilidade € provisOria, em fungao. das novas
informacdes cientificas e dos critérios nem sempre objetivos de selegao de
itens para a moldura decisdéria. Quando se caracteriza o sinal ‘febre’, houve
uma decisio anterior de tomada de temperatura, que foi precedida de uma
imposicao da rotina (medir a temperatura em pessoas doentes) ou de uma
suspeita quanto a alguma Visto desta forma, poderia ser argumen-
tado que a febre é um dado objetivo obtido por medi¢ao, nao exigindo maior
esforco para ser caracterizado.

Entretanto, a hist6ria da febre (seu tipo, freqliéncia, intensidade) re-
quer, para ser mais bem entendida, uma avaliacdo que ira definir sua classi-
ficacdo em modelos de decisao. Veja-se o caso do estadiamento de tumores
— definicdo de utilizados para escolher formas isoladas ou combina-
das de tratamento, que incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Muitas
vezes, a decis’o de operar depende da auséncia de metastases (dissemina-
c4o a distancia): Estas sio procuradas por meio de uma pesquisa Gnventario
de metastases). A deciséo de proceder deste modo, mesmo que existam
recursos tecnolégicos para isso, depende, muitas vezes, de um calculo sopre
custo e beneficio dos exames a serem solicitados. Esta situacado €é bem obser-
vada no relato do cirurgido toracico e representa um exemplo de como a
indicacao de operar um tumor pulmonar pode ser fruto de julgamentos bas-
tante subjetivos. No caso, um paciente portador de cancer de pulmao pode
ser considerado operdvel por todos os critérios protocolados. O cirurgiao
decide que nado vale a pena gastar recursos adicionais em cintigrafias Ossea,

hep4tica ou cerebral, necessarias a um inventario completo, pelas evidéncias
de auséncia de disseminacao do tumor. Em dado momento, um substituto
pediu os exames, que revelaram metastases, € O mesmo paciente tornou-se
inoperavel pela regra de nao se operar na presenca de qualquer tipo de
metdstase. As decisOes, mesmo nos protocolos mais rigidos, dependem de.
escolhas entre muitos caminhos possiveis.

Outro aspecto est4 em que a propria validade do protocolo € provisoria em
virtude das experiéncias e informacGes cientificas, que determinam modifica-
cOes constantes. A incorporacdo tecnolégica modifica os protocolos, alterando a
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cadeia de decisGes pela abertura de novos leques de decisdo. A inovac4o pro-
movida pelos médicos pode estar articulada a este processo, mas nao depende
exciusivamente dele. Trata-se da situagdo na qual o médico escolhe caminhos
distintos do preconizado e demonstra resultados favoraveis, podendo levar ao
estabelecimento de novo protocolo. Este fato nao é incomum, como assinalam
Os relatos. Assim, um novo protocolo pode resultar do desrespeito ao anterior: A
presenc¢a dla arte e do subjetivo pode, pois, ser muito vantajosa cientificamente.

Com relacao aos exames laboratoriais, cabem também alguns argumentos.
Ao dizerem “nds nao mudamos em funcdo do laboratério!”, muitos entrevistados
apenas explicitam o predominio do discernimento clinico. O diagnéstico
laboratorial quanto a presen¢ga de um microorganismo em determinado material
organico € uma reproducao das condicdes de experimentac4o cientifica. As téc-
nicas de isolamento de microorganismos se assemelham as da pesquisa bioldgi-
ca. Quando o médico privilegia a clinica, expressa o carater pragmatico pelo
qual sua técnica incorpora as referéncias cientificas e assim o fara a todo instante.
Os médicos admitem o que chamam de “tratamento empirico”, ou seja, decisées
adotadas com uma pequena cobertura de exames complementares ‘ou de infor-
macgdes mais completas. Sao claramente improvisos técnicos. Improvisar é uma
constante em medicina. O fato de improvisos levarem, com freqtiéncia, a resul-
tados satisfatorios mostra ser este um mecanismo efetivo de tomada de decisdes.
Improviso ampatado em casuisticas ou a elas referido por analogia de situacdes
— essa. parece ser a melhor forma de compreender a ‘improvisacao’. O caso
tipico geralmente consiste no tipo de doenca mais comumente observada. Desta
forma, como existe uma tipicidade e regularidade nos casos, a rotina exploratoria
acaba por ter pontos de contato com a prépria rotina de trabalho do médico, que
é quebrada pelo contato com a diversidade. O surgimento de um caso atipico faz
com que o médico altere nao apenas as etapas de investigacao, como também
sua propria rotina de trabalho. E o momento de recorrer a outros colegas, a
estudos, a novos exames etc. Para um caso tipico, procedimentos tipicos. Mas
como identificar o caso tipico? O fato de muitos casos seguirem determinados
padrées de regularidade leva o médico a pensar a sua atividade como algo
frequentemente rotineiro, mas fadado a quebra das regularidades.

Como exemplitica o obstetra:
se uma paciente com pré-eclampsia se internar com mais de 34 sema-
nas, a conduta é intervir [fazer o parto cesareano]. Se nao for isso, a
conduta € observadora. Mas existem casos mais extremos do que es-
ses do protocolo. Por exemplo, a pré-maturidade intensa. Digamos
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que a coisa comece, fica mais dificil se a complicacdo for com menos
de 30 semanas, com mais do que isso de idade gestacional fica um
pouco mais tranquila. A hipertensio com menos de 30 semanas pode
levar a uma insuficiéncia renal. Se pretendo chegar a 30, 32 semanas,
€ a gestacao esta com 26, sera que o rim agiienta ou nefrologista
vai checando (..) ele diz se da para agiientar mais. Por outro lado, nés
vamos checando o bem-estar do feto; avaliando se ele vai ter condi-
goes de aguentar essas semanas. Porque, as vezes, ele esta tio mal
agora, que nem adianta tentar prolongar essa gravidez, ele vai morrer
no meio do caminho ou vai ficar tao mal que nao ter4 chance de
sobrevida.

A tecnica e o erro

Se a medicina é€ um saber técnico articulado, mas nado exclusivamente
recoberto pela ciéncia; se o discernimento do médico é a principal ferra-
menta de decisao; por fim, se a pratica médica caracteriza-se por uma
experimentacao continua que, de acordo com os resultados que se acumu-
lam, gera conhecimento para o médico, entao o nao-acerto € possibilidade
inscrita na propria acdo, e o erro, parte indissociavel-da técnica. Existe um
tipo de erro, grosseiro, que corresponde a falta absoluta de qualificagao
técnica. Outra situacdo de erro grosseiro seria decorrente dos valores €tico-
morais de determinado médico. No entanto, tais situac6es, caso fossem
colocadas em evidéncia para uma discussio, certamente teriam como res-
posta que os problemas decorrentes de tais erros seriam contornados pela
atuacao dos conselhos profissionais.

Vamos atentar, entretanto, para um tipo de erro cristalizado no resulta-
do insatisfatorio, decorrente das insuficiéncias e ambigttidades da técnica e do
processo decisério. Pensemos no erro que se materializa em um resultado
considerado insatisfat6rio pelo médico e/ou paciente. Trata-se do tipo de
erro praticado por médico bem treinado, comprometido eticamente com seu
trabalho e em situacdes em que a técnica disponivel se mostra, freqiientemente,
suficiente para a obtencao de bons resultados. O discernimento individual
do médico conduz a acertos e a erros, pela escolha entre atitudes possiveis.
Negar que exista tal tipo de erro seria negar que haja algum acerto na pratica
médica. Mas a propria caracterizaca4o do que seja sucesso Ou insucesso sera,
também, um juizo de dificil objetivacéo. Ao tomarem decis6es, os médicos
trilham uma fronteira onde, muitas vezes, sdo obrigados a adotar decisoes
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que poderiam ter sido diferentes, sem op¢a’o imperativa. Alguns admitem
isto mais claramente que outros, Ao considerarmos o erro como inerente a
‘boa pratica médica’, afirmamos que os médicos freqientemente langam mao
de uma representacao do erro, sempre sé visto como fruto de desvios €ticos
ou incompeténcia técnica, para afirmar o carater cientifico de sua pratica.
Quando se aponta para um erro estrutural, afirma-se a dimensdo extracientilica
d a  p r a t i c a .  |

Surge aqui um papel adicional para as rotinas e as protocolos de deci-
sfio: justificar os insucessos que os préprios médicos percebem nao controla-
rem plenamente. O resultado imediato deste recurso defensivo € o amparo
constantemente buscado nos exames complementares. Para o médico, o re-
curso a essa objetivacio significa método de investigagao e instrumento de
didlogo com seus pacientes e com o conjunto da sociedade. A centraliza¢ao
da decisio. nos médicos implica sua responsabilizagao perante a sociedade.
Por isso eles sio ambiguos quanto 4 capacidade de leigos avaliarem seus
procedimentos. Por saberem da amplitude dos conhecimentos cientificos
necessarios 4 decisio e, também, dos atributos individuais ai envolvidos,
tendem a reforcar a tese da assimetria insuperavel na relacao com Os pacien-
tes. Percebem, entretanto, os erros de seus pares, tornados anOnimos nos
relatos. Outros sao simpaticos a que Outros profissionais, intelectualmente
capazes, déem alguma contribuicao para o controle da pratica,. Mesmo freco-
nhecendo como freatientes os erros, os médicos apontam a auséncia de
punicdes como uma regra e, mais ainda, a propria dificuldade, a seu ver, em
proceder a elas. Nos relatos estudados, apesar de afirmarem a necessidade
da auto-regulacio, percebem que a medicina pode ganhar maior legitimida-
de social caso os mecanismos de controle sejam aperfeigoados

Técnica e poder institucional

O hospital assim como as grandes organizacoes representam. espacos
institucionais de disputas de poder e status. Existem conexoes externas que
influenciam a de interesses. No entanto, atentemos ao modo como
a técnica serve aos médicos em seus conflitos mais imediatos no hospital. No
processo de trabalho atual, a incorporacao de determinada tecnologia provo-
ca rearranjos imediatos nas rotinas. A aquisicao e O acessa a novos equipa-
mentos decorrem de decisées da direcao do hospital.
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Um tipo de conflito previsivel refere-se ao padrao tecnolégico conside-
tado necessario. No hospital, os médicos constituem os principais demandantes
por tais recursos. O maximo de tecnologia demandada € o observado nas
revistas cientificas ou meios de comunicacaio de massa. O minimo
cotresponde a um nivel abaixo do qual -atividades ja consagradas devem
cessar. Claro esta que tais. limites sio absttatos, porém os médicos conside-
fam a incorporacao de tecnologia um processo continuo, vinculado 2 idéia
de progresso. Demandar novos recursos faz parte do cotidiano dos médicos.
Pela insercao especial que estes possuem junto A organizacao, utilizam-se de
argumentos tecnicos e cientificos para fazer valer seus pleitos. Como as me-
diacoes institucionais s4o miiltiplas em termos de poder e necessidades, a
tendéncia em um hospital sera de assimetria entre os diferentes servicos no
acesso as novas tecnologias. Assim, dois aspectos sobressaem: a telac4o es-
pecial de demandantes que os médicos possuém no hospital, dirigindo seu
proprio trabalho, e a regra da distribuicio desigual dos recursos, Os conflitos
institucionais mostram-se constantes.

A técnica e suas referéncias cientificas constituem os mecanismos prin-
cipais de argumentacao, em termos ptblicos, no Aambito dos conflitos
institucionais. Em hospitais financiados pelos governos, como no caso dos
universitarios, os médicos devem reportar-se ao bém piiblico, trazer as
determinac6es ‘externas’ para o Ambito do trabalho, de modo a viabilizar
seus interesses.

AO promoverem rearranjos em suas rotinas em funcdo de novas
tecnologias, os médicos tendem a efetuar uma apropriacdo privada das pro- |
prias condi¢des tecnoldgicas de atuacdo. Quando definem interesses diante
de determinada rotina e conseguem efetiva-los, eles dominam, em carater -
individual, uma parcela do processo coletivo de trabalho. Além disso, muitos
dos recursos conquistados representam uma ampliacaio da capacidade de
‘olhar’ o corpo humano de modo mais préximo ao da anatomopatologia. O
diagnostico por imagens inscreve-se neste contexto. Por meio destes recur-
SOS, a propria cirurgia aproxima-se da clinica. Cada vez sao efetuadas menos
cirurgias exploratorias em carater eletivo. A cirurgia e a clinica possuem hoje
interfaces e que deixaram para tras o antigo conflito entre
mentalidades. Como a cirurgia se direciona cada vez mais para um ‘alvo’
geralmente observado anteriorrhente na investigac4o Clinica, estes campos
tornaram-se muito proximos. A investigacao clinica por meio dos recursos
endoscépicos ‘invadiu’ o interior do corpo humano, uma antiga atribuicdio
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exclusiva dos cirurgides. Da mesma forma, os cirurgides executam cada vez
mais procedimentos de investigac4o clinica, como a retirada de ganglios para
classificar neoplasias. A aproximacao entre clinica e cirurgia é evidente pelos
relatos obtidos no hospital universitario.

A convivéncia do médico com o trabalho hospitalar € antiga, mas oO
dado novo esta na forma como estas instituicdes sao hoje dirigidas. Os anti-
gos hospitais de caridade ou de isolamento cederam lugar as empresas hos-
pitalares e aos hospitais ptiblicos. No caso dos empreendimentos que agre-
eam e reproduzem capital, os médicos sao obrigados a lidar com a logica
gerencial de de lucro dos proprietarios destas unidades. Em rela-
c4io aos hospitais publicos, devem se relacionar com a légica das politicas
ptiblicas. Em todos os casos, 0 ponto comum esta no fato de que os médicos,
em vez de dirigirem servicos ou enfermarias de modo imperial, passam a
lidar com interlocutores com poder de deciséo sobre itens necessarios a
realizacao de sua pratica.

No caso do hospital, o trabalho médico depende dos insumos, da poli-
tica de recursos humanos e de distribuicio de espaco fisico. A autonomia
técnica do trabalho médico enfrenta os ditames da subordinacao hierarquica.
No entanto, esta relativa perda de autonomia do médico € compensada pela
ampliacao de sua capacidade de interven¢ao sobre seus pacientes. Como sao
os médicos que decidem quem deve ser internado, onde, por quanto tempo
e que recursos tecnolégicos sao consumidos, eles também sao responsaveis
por viabilizar.a instituigdo a qual estao vinculados.

Vejamos certos mecanismos de aquisicao de equipamentos. Estas com-
pras costumam ser desencadeadas por informagoes que compoem um qua-
dro de necessidades. Os equipamentos e as tecnologias em geral sao difun-
didos pelos meios de comunicacdo, revistas cientificas, especialistas ou qual- |
quer meio acessivel aos médicos sob a forma de propaganda. No entanto,
para que uma informac¢ao genérica se transforme em tecnologia incorporada,
é necessario um processo decisério. A deciséo administrativa esta a cargo da
direcao do hospital, que, idealmente, deve ouvir os especialistas mais direta-
mente envolvidos com cada assunto e correlacionar necessidades com dispo-
nibilidade de recursos financeiros e de pessoal qualificado.

Por tras deste processo burocratico pode-se observar um mecanismo de
geracao de consensos voltado para viabilizar determinada aquisicao. Este
processo conta com a decisiva participagcao do médico. Sabemos que ele €
um tipo.de profissional que, mesmo sem ser proprietario (em uma empresa
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privada) ou portador de piiblica (em um hospital governamen-
tal), influi decisivamente no processo decisério burocratico dz instituicdo, O
sistema de compras envolve o corpo médico desde a definicio da necessida-
ue at€ sua concretizagao. Uma direcio administrativa pode efetuar compras
de equipamentos por iniciativa propria, porém, agindo assim, expde-se ao
de decis6es injustificadas, pela auséncia de consulta aos médicos, redu-
zindo sua base de legitimidade. Mesmo em um empreendimento. privado,
qualquer investimento em tecnologia deve responder a uma demanda local,
ou entao sua incorporacao deve ser feita juntamente com a admissio de
NOVOS médicos.

4 participacao dos médicos na definicao de invéstimentos no hospital
decorre de sua funcao como usuarios dos equipamentos adquiridos. Esta
peculiaridade fortalece a ac4o aut6noma dos médicos frente a hierarquia
gerencial, chegando, em determinadas situacg6es, a caracterizar uma ‘co-ges-
tao’ no plano administrativo, As. chefias de servicos realizam, em carater
Olicial, o papel de representantes de um coletivo de médicos frente A direc4o
do hospital. Os relatos por nos recolhidos sao bastante claros na descricao de
situagGes que vao desde a reivindicacao da compra de determinado antibio-
tico ate a-aquisicao de sofisticados aparelhos. Estes canais de representacao
servem de base para a disputa de poder e status entre os proprios médicos
ou servicos. Como demandantes e usuarios imediatos dos recursos tecnolégi-
COs, a interlocug¢ao de seus interesses com a hierarquia gerencial é feita com
base nas referéncias técnico-cientificas. Trata-se de produzir discursos com-
petentes cliante de seus pares e administradores.

_ Na relagao com a estrutura administrativa, o médico atua como auditor
tecnico e como usuario. Divide com o paciente o papel de consumidor. No
papel de consumidor de tecnologias, viabiliza a realizacao financeira destes
produtos, define a qualidade por meio de seu nivel de satisfacdo e delimita
seu campo de aplicacao, Obviamente,'o médico é também susceptivel as
estrategias de construgao de demandas desenvolvidas pelos produtores de
equipamentos, insumos e sistemas. Isto, no entanto, nao enfraquece seu
papel decisorio ao final do processo. Na dindmica da disputa pelos recursos
escassos, cada médico utiliza uma estratégia de convencimento em torno de
seus interesses. A decisao institucional torna-se bastante complexa perante
tantos tomadores de decisao. A diregao do hospital busca reduzir o espectro
de contlitos por meio do estabelecimento de normas, formacdo de comissées
t€cnicas e parametros de entre outros. As possibilidades de aquisi-



cao de novas tecnologias sao, entretanto, muito amplas. O critério da justifi-
cativa tecnica nao sera suficiente para a centralizada plenamente
facional. Assim, relagdes intra-institucionais sao politizadas em aleum nivel.

mao é de estranhar, perante este arranjo decis6rio, que os relatos apon-
komt © aparente enfraquecimento da estrutura hierarquica. Dizemos ‘aparen-
te’, porque a propria mencaio dos médicos a algumas decisdes da direcdo.
que consideram arbitrarias, atesta a preservacao de sua influéncia: a direcdo
existe € € reconhecida, Dizemos ‘aparente’ também porque a iniciativa do

20 dia-a-dia do hospital € inerente ao seu trabalho, e nao algo‘disfuncional’.

ASSEN, 9° contlito basico que envolve a autonomia dos médicos pode ser
recolocado de modo mais complexo. A nosso ver, trés fatores contribuem na
definigao da autonomia dos médicos neste plano hierarquico: a independéncia
tecnica; a autonomia de um médico como limitadora da autonomia dos. de-
mais; € as deficiéncias organizacionais do hospital. Como diz a intensivista:

AO mesmo tempo, temos e n4o temos muita autonomia dentro dos
Aqui no CTI, eu fago .o que quero. Abro leito, fecho leito,

ninguem esta me incomodando. Mas, também, se eu ou qualquer um
dos médicos, com todo o.embasamento cientifico, inchisive anexando
a cultura com antibiograma, pedirmos um: antibistico adequado, niio
conseguimos. O fornecimento de antibidticos e de todos os medica-
memtos mais Caros € rigidamente regulado pela direcao. Entio, é umaautonomia relativa.

Procuramos demonstrar que, por tras de uma aparente quebra dos meca-
aise de coercao no hospital, existe uma dindmica institucional muito parti- -
cular. O que limita a autonomia é a racionalidade burocratica, e sim uma
dinamica de autonomias e a racionalidade do trabalho coletivo relativamente

| as condiges concretas de trabalho, o que nao é percebido como tal pelos
meédicos. No conflito intra-institucional, um médico é mais limitado em sua
autonomia pela agao de outro médico do que pela coercHo administrativa.

Consideracées finais

Concluimos afirmando a preservacao da autonomia técnica dos médicos
ERTS a dois grandes fatores racionalizadores: a ciéncia e a geréncia
organizacional. As relacGes entre técnica e ciéncia foram consideradas com
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maior atencao neste estudo. Em resumo, trata-se de designar os médicos como
intérpretes oficiais e treinados das inovacdes cientificas e de suas rotinas diante
da sociedade e de seus clientes em particular. As certezas e as rotinas
estabelecidas servem de guia fundamental para a tomada de decisao. Porém a
singularidade do individuo e de seu adoecer, associada aos fatores peculiares a
cada médico (estoques de experiéncia, valores, status, empenho), impdoe me-
diacdes conforme cada situacao, que limitam a plena reducdo da pratica médi-
ca aos fundamentos-de certeza e reprodutibilidade inerentes a ciéncia.

Quanto ao poderoso movimento de controle sobre a autonomia técnica
desencadeado pelas organizacOes empresariais e instituicdOes publicas, ca-
bem alguns comentarios adicionais. Certamente, o estabelecimento de pa-
drdes de conduta e normas de decisao funciona como restricio a uma auto-
nomia plena. As instituicdes ptiblicas (em do direcionamento mais
adequado de recursos as clientelas) e privadas (na adaptacao das estruturas
de custos as estratégias de preservacao de margens de lucro) praticam a
parametrizacao do exercicio da medicina e confiam em suas agéncias e de-
partamentos de controle para atingir seus objetivos. .O resultado perante a
autonomia dos médicos esta em evitar que esta se manifeste de modo abso-
luto. Mas isto nao é novidade. Historicamente, a integracao deste trabalho a
reproducao social relativiza a autonomia. A dependéncia dos médicos em
relacao aos resultados de suas decisdes e o exercicio de escolhas da parte
dos clientes ja funcionavam como limitadores da autonomia. Quanto a lidar
com rotinas e parametros, este € um componente antigo e intrinseco a prati-
ca dos clinicos e cirurgides. Nascida da experiéncia profissional e da casuistica
de cada médico, a rotina como solo seguro para a tomada de decisdes prece-
de em muito as iniciativas de controle hoje praticadas e sempre contribuiu
para assegurar ao médico a independéncia e a autoridade para lidar com a
transposicao destes parametros ao caso em particular. Logo, falamos de uma

autonomia sempre relativa e com intensidade variavel conforme a divisao e
criacao de novas praticas em medicina.

Quando muitos acreditam na possibilidade de a decisao médica ser, no
seu essencial, decomposta em suas partes e avaliada por mecanismos
gerenciais, parecem desconsiderar o niicleo deste trabalho. A pratica médica
destituida de uma forte autonomia sera de baixa qualidade ou nao podera ser
mais definida pelo que conhecemos como medicina.

Alguns argumentos podem ser levantados nestas considera¢cdes finais
a titulo de reflexoes futuras. As fronteiras da. medicina tém-se ampliado
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com muita velocidade, encurtando as distancias entre clinica e cirurgia:
entre hospital, ambulatério e domicilio; entre experiéncias laboratoriais e
aplicagao clinica. As areas da medicina que se mostram mais control4veis
por mecanismos gerenciais tornam-se a sua face menos nobre e socialmen-
te visivel, na medida em que possam ser executadas por técnicos de quali-
ticagao menos abrangente. O tratamento das doencas crdnicas, a aplicacao
das descobertas na imunogenética, os transplantes e a da cirur-
gia a clinica e ao diagndstico por imagens, a terapia intensiva e o enfrenta-
mento das viroses emergentes sao exemplos de fronteiras mais visiveis da
medicina neste final de século. Os médicos continuam afirmados neste
processo, como intérpretes privilegiados e fomentadores das descobertas
cientificas. Continuam sendo os que viabilizam os negécios, prescrevendo
remeédios, pedindo exames e internando ou dando alta a seus pacientes.
Muitos perdem status e reduzem-se a cumpridores de ordens da burocracia
publica e privada, mas tais segmentacdes podem ser identificadas com o
proprio periodo hipocratico sem que a imagem social do médico deixe de
ser a de um tomador de decis6es.

Estas considerag6es nao visam a diminuir a importancia das medidas de
controle sobre.a pratica dos médicos. Ao contratrio, reconhecer a impossibili-
dade do controle técnico pleno significa apontar para os riscos desta ativida-
de. Com interesses também prdprios Csingulares’) e legitimidade cientifica e
social, como reduzir os efeitos deletérios apresentados pela inevitabilidade
da autonomia médica? Listas de transplantes, honorarios, consumo incontro-
lado de recursos individuais e coletivos, acesso 4 privacidade dos clientes e
a elaboracao de suas utopias, esperancas ou desilusées. Sado quest6es de
extrema relevancia ética. Nao achamos que uma exagerada confianca no
controle gerencial da pratica seja um bom caminho para atingir o nticleo dos
problemas designados. O estimulo as praticas institucionais que envolvem
profissionais, clientes, politicos, empresdrios, meios de comunicacao oferece
possibilidades de consensos capazes de dar conta, no cotidiano, da ampla
variedade de problemas nao previstos — os dominantes nas relacdes entre os
meédicos e os clientes ou usuarios de seus servicos. Trata-se de revalorizar a
antiga sentenca de Canguilhem (1990) — a clinica como um espaco de acor-
dos. Mas isto fica para outro momento. Por ora, ficamos na interpretacdo.
Propor solucdées € bem mais dificil.



À  c i ê n c i a  e  s e u s  i m b a s s e s

“Este artigo atualiza o estudo Trabalho médico: ciência, arte e ação na conforma-
ção da técnica (Ribeiro, 1995). Reflete discussões contínuas com a professora Lilia
Blima Schraiber. Suas valiosas contribuições e os pontos de contato são apontados
20 longo do texto, embora ela não deva ser responsabilizada pelas opiniões aqui
contidas. Foram essenciais as entrevistas efetuadas com os médicos e o empenho
destes para produzir um bom material para reflexões. Em número de seis, incluí-
ram um infectologista, uma pneumonologista, uma intensivista, um cirurgião torácico,

um cardiologista pediátrico e um obstetra,
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