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3
O Processo de Trabalho na Emergência

Arriscando uma generalização, podemos dizer que a análise do processo de
trabalho em saúde (de agora em diante, abreviaremos o termo processo de trabalho
como PT e processo de trabalho em saúde, como PTS) tem sido orientada por dois tipos
de leituras, vistas, naturalmente, como tipos-ideais. A primeira se caracteriza pela apli-
cação dos conceitos clássicos da análise materialista histórica ao trabalho em saúde.
Nessa leitura, busca-se, de forma mais ou menos comparativa (mais ou menos mediada),
analisar o PTS à luz dos conceitos empregados para a análise do PT no modo de
produção capitalista. A segunda leitura, um tanto mais híbrida, procura demarcar a
especificidade do PTS, articulando à análise marxista conceitos e autores oriundos da
ergonomia moderna, da psicologia e da antropologia.

Nossa trajetória será orientada por essa segunda abordagem, uma vez que ana-
lisaremos, neste capítulo, o processo de trabalho na emergência pelo viés das represen-
tações de seus agentes. Trabalhamos, portanto, com as percepções e representações
que os trabalhadores da emergência constroem a partir de seu próprio PT.

Tal recurso não se restringe à mera opção de método; é, antes de tudo, uma
opção teórica. Entretanto, entendemos como inegável a objetividade que existe em
qualquer PT, daí a possibilidade de descrever e analisar os elementos que o constituem
(objeto de trabalho, meios de trabalho e trabalho humano), bem como as relações de
que é constituído (relações técnicas e sociais de produção). Porém, esses processos,
construídos e reproduzidos por homens concretos em situações igualmente concretas,
têm sido historicamente tratados com grande exterioridade em relação a seus agentes. O
obscurecimento do sujeito que vivencia o trabalho e de sua capacidade de dar signifi-
cado a este e a si mesmo é o ônus das abordagens estruturais, das ‘teorias totais’ que,
muitas vezes, enxergaram dicotomicamente os ‘processos objetivos’ dos ‘processos
subjetivos’ do trabalho.

Sato (1995) ressalta que, desde os anos 60 e 70, o Modelo Operário Italiano já
apontava a questão da “subjetividade-experiência” operária como importante referên-
cia para a construção das reivindicações dos trabalhadores. Em consonância com a
nossa perspectiva, a autora defende que, dialeticamente, o sujeito se consome e se
produz no (e pelo) trabalho.

Para Gonçalves (1994), as representações dos trabalhadores sobre o PT foram
por muito tempo entendidas como construções ideológicas, portanto, ortodoxamente
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compreendidas como “falsa consciência” – visão que encobriria as verdadeiras rela-
ções de dominação que o estruturam. Tomamos de empréstimo a defesa do autor, ao
discutir semelhante opção teórico-metodológica, quando estuda a questão da tecnologia
no PTS segundo a percepção de seus agentes:

não se aceita a dicotomia, implícita na forma de argumentação, entre os pro-
cessos reais (‘objetivos’) e a consciência que deles fazem os agentes sociais (o
‘subjetivo’ que corresponde às aparências daqueles processos); em segundo
lugar, por partir da premissa oposta, e já suficientemente explicitada, tomam-
se as representações dos agentes do trabalho como constitutivas do mesmo.
(Gonçalves, 1994:40)

Consideramos, como Minayo (1986:25), que o PT é um “locus privilegiado das
relações de produção e de reprodução dessas relações”, um campo de formação econô-
mica por excelência, mas também de “produção política e ideológica”. Em outros ter-
mos, no PT são construídas e reproduzidas relações técnico-sociais e de poder e aí são
estruturados também os contextos de ação desses agentes (sejam ações de resistência,
de subordinação ou de negociação). Ainda neste processo, são produzidas as condi-
ções de conformação da subjetividade desse trabalhador que não se resumem ao mun-
do do trabalho, mas ali têm referência crucial.

Assim, pautamos nosso enfoque da dominação e do controle presentes no PTS,
alargando os limites de uma interpretação que vê esse controle sobre o trabalhador
como inexpugnável, rigidamente exercido por uma organização científica do PT, favore-
cido pela parcelarização das tarefas e pela conseqüente desqualificação dos conheci-
mentos dos trabalhadores (alienados de seu saber e domínio).

Partimos de uma interpretação que percebe no PTS, especialmente de serviços
de emergência, uma margem de negociação (com seus inegáveis limites, delimitados
diferentemente para as distintas categorias de profissionais), que envolve arranjos
informais para a divisão e a execução do trabalho, revelando estruturas de poder que
são também negociadas e se tornam esclarecedoras do PT na organização hospitalar
(Carapinheiro, 1993; Viana, 1995; Svensson, 1996). Buscamos pontuar, ainda, as
especificidades do PT do setor de emergência.

Nosso intuito, ao traçar esse caminho, foi compreender se a violência, como
demanda concreta e diária de trabalho dos profissionais dos serviços de emergência,
desempenha algum papel mais específico no cotidiano desses trabalhadores, seja nas
relações técnicas e de poder ou nas interações forjadas nesse PT. Tínhamos interesse
em analisar como esse PT conformaria a ação dos profissionais de saúde diante das
situações de conflito que surgem na produção da assistência, diante da violência agre-
gada ao próprio PT e corporificada nas condições objetivas e subjetivas impostas aos
profissionais e ainda diante da interação com as vítimas/protagonistas da violência.

Dessa forma, seria possível, ao analisar o PT da emergência, ter indícios e sub-
sídios para a compreensão das atitudes e visões diante da violência e de suas ‘vítimas’?
Em outras palavras, em que medida o PT da emergência ajuda a compreender como os
profissionais e o serviço lidam com a violência? Construímos, aqui, as bases prelimina-
res dessa compreensão.
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O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE

O PT produzido pelos serviços públicos de saúde e, mais especificamente, pelos
hospitais, diferencia-se das outras formas de produção material e industrial na medida em
que produz serviços e tem a peculiaridade de ser consumido no momento em que é
produzido. Como qualquer forma de trabalho sob a esfera do modo de produção capitalis-
ta, foi influenciado pelas inovações tecnológicas e pela organização científica do traba-
lho. Contudo, sua organização é estruturada a partir de uma política pública de Estado
(que de forma alguma está isenta das pressões de mercado), cujas inovações gerenciais e
tecnológicas passam por um crivo político, estando sob influência das pressões da soci-
edade civil e dos diversos interlocutores da sociedade de consumo (Pires, 1996).

Silva (1994) realiza ampla revisão bibliográfica na busca de uma conceituação
para os elementos do PTS. Ele define que a ‘finalidade’do PTS é a ação terapêutica; o
‘objeto de trabalho’ seria o indivíduo doente ou os indivíduos/grupos sadios expostos
a riscos; os ‘meios de trabalho’ seriam os instrumentos e as condutas, constituindo o
nível técnico de conhecimento; o ‘produto final’ seria um serviço. A autora ainda
chama atenção para esse ‘objeto’ de trabalho em saúde, um objeto humano, portanto,
produtor de subjetividade e capaz de interferir na eficácia do trabalho realizado.

Tal preocupação também é apresentada por Gonçalves (1994). Ao definir o obje-
to do trabalho médico (e, por extensão, o trabalho em saúde) como o corpo humano
(entendido como um conjunto de constantes morfológicas e funcionais a partir da
anatomia e fisiologia), o autor percebe que se opera uma redução do corpo como objeto-
coisa. Argumenta, invocando Canguilhem, que o corpo anátomo-fisiológico não se
define como normal ou patológico senão tomando como referência estruturas de
normatividade extrabiológicas. Conclui que, ao “trabalho médico coletivo”, é anexado o
trabalho de várias categorias profissionais (assistentes sociais, psicólogos) para dar
conta dessas ‘outras’ características do corpo anátomo-fisiológico, que interfeririam
no trabalho médico nuclear. Ainda que essas ‘outras’ determinações sejam vistas como
‘externas’, justapostas ao objeto propriamente dito, acabam por demandar uma comple-
xidade maior do trabalho em saúde.

Birman (apud Silva, 1994), em linha de argumentação complementar, defende
que a medicina, incluindo uma dimensão social, participa cada vez mais das redes
sociais e de intimidade dos sujeitos. O reconhecimento do normal e do anormal passa a
incluir os crivos da sociologia e da psicanálise, instaurando outras ordens de análise (o
Social e o Inconsciente). O autor percebe que há um confronto entre duas racionalidades
atuantes: uma psicológica e outra anatomopatológica que disputam espaço nas insti-
tuições de saúde, redefinindo o objeto do trabalho de saúde em “corpo” e “sofrimento
humano” (corpo anatômico e corpo afetivo).

Todavia, a complexidade desse objeto de trabalho não conduz, necessariamen-
te, a uma abordagem interdisciplinar. Ao contrário, percebe-se uma justaposição de
práticas e de saberes distintos que são exercidos por múltiplos agentes (Pires, 1996).
A parcelarização do trabalho existe dentro de uma mesma unidade e entre diversas
unidades e setores de saúde.
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o avanço dos conhecimentos em saúde, o aumento da população e a ampliação
da complexidade dos problemas torna necessária uma intervenção, cada vez
mais complexa, gerando instituições de grande porte, com especialização em
unidades e serviços diversos. Surgem novas profissões e especializações dentro
das profissões. A hegemonia do positivismo como paradigma de ciência influen-
cia, profundamente, a forma de produzir conhecimentos em saúde e de organi-
zar o trabalho assistencial, resultando em enorme fragmentação do homem,
dificultando a sua percepção como totalidade individualizada, que tem uma
história de vida, que tem emoções e interesses, que participa de grupos e tem
uma inserção social que lhe dá possibilidades distintas de adoecer e de ter acesso
a recursos para tratamento. (Pires, 1996:308)

Pires (1996) e Nogueira (1987) argumentam que o objeto humano, submetido a
um trabalho fragmentado, sem saber para que serve cada ato parcial, sofre o efeito da
alienação de forma semelhante ao trabalhador parcializado. Esse objeto do trabalho
assistencial, o paciente, é parcelado entre distintas frentes de atividade (fases de
anamnese, construção do diagnóstico e de tratamento), realizadas por distintos agen-
tes. Assim, são igualmente parcelados o conhecimento e a prática dos profissionais
que produzem a assistência.

Cabe ressalvar que a fragmentação das tarefas do PTS não se traduz, necessari-
amente, em uma uniforme expropriação do saber dos agentes sobre seu próprio traba-
lho. Muitas mediações precisam ser elaboradas na organização hospitalar, especial-
mente no tocante à divisão do trabalho. O trabalho em saúde, apesar de todo incremen-
to tecnológico, sustenta-se pelo trabalho intensivo, que articula um relativo nível de
domínio do PT desigualmente distribuído entre seus agentes.

A divisão do trabalho hospitalar revela uma supremacia do trabalho médico no que
concerne à organização. Os médicos, diferentemente dos muitos trabalhadores de saúde,
constituem o que Freidson (1970) conceituou como uma profissão, ou seja, o exercício de
uma atividade vista como trabalho, portanto, produtiva e produtora de utilidade.

O conceito de profissão implica capacidade, clientes, organização e controle.
Uma profissão é organizada em torno de um corpo especializado de conhecimentos
(capacidade) adquiridos de forma regulada que, nas mãos de praticantes qualificados,
é colocado em função das necessidades dos clientes; envolve uma organização que
mantém sob controle o campo de atuação, protegendo-o da incursão de outros prati-
cantes não reconhecidos e garantindo o monopólio de seu conhecimento.Tal organiza-
ção (que pode ser colegial, acadêmica), com menor vigor, também policia a competência
e a ética dos membros do grupo (Foster & Anderson, 1978).

Freidson (1970) enfatiza ainda a questão da autonomia como elemento funda-
mental para a definição de uma profissão, o que distinguiria, de fato, a ‘profissão’ das
‘ocupações’. Embora o autor não desconheça que a autonomia médica (sobretudo no
âmbito dos serviços públicos) é limitada pelo Estado, reafirma que, em contrapartida,
nesse espaço, são reguladas as competências do monopólio do profissional médico
diante das outras ocupações.

Apesar de não discordarmos inteiramente da distinção profissão/ocupação de
Freidson, percebemo-la como estreita diante das modificações atuais do PTS. A auto-
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nomia médica, hoje, é demasiadamente discutida (Cohn, 1992), circunscrevendo-se a
um determinado campo de atuação mais individualizado (o ato médico). Tomamos,
então, a definição de ‘categorias profissionais’ ou simplesmente designamos como
‘profissionais’ os trabalhadores diretamente ligados à produção da assistência na emer-
gência. Entretanto, é necessário frisar a centralidade que o profissional médico desem-
penha na divisão do trabalho hospitalar.

Desde a conformação moderna da organização hospitalar, da junção entre as
séries médica e hospitalar, o médico é quem conjuga o saber-poder hegemônico
(Foucault, 1977, 1979). É o médico quem decide sobre o diagnóstico, sobre a necessida-
de de exames complementares, sobre a terapêutica, sobre o uso dos equipamentos de
tecnologia de ponta, sobre a internação e alta hospitalar. É ele que pode delegar partes
do trabalho assistencial a outros trabalhadores (que, embora também tenham relativa
autonomia, dependem do trabalho médico), especialmente àqueles de nível médio ou
elementar (Pires, 1996).

Nogueira (1987) reconhece, no PTS, a presença de uma divisão do trabalho que
conserva as características manufatureiras, ou seja, o princípio de produtividade ba-
seia-se na decomposição de tarefas isoladas que são integradas por meio de uma hierar-
quia de profissões. A produtividade dependeria, então, substancialmente do conheci-
mento e da destreza do trabalhador. Já a decomposição de tarefas entre as mais ou
menos qualificadas otimizaria a produtividade, representando um custo menor.

No manejo do aparelho de radiodiagnóstico, por exemplo, o uso mais rentável,
mais racionalizado consiste em atribuir ao pessoal auxiliar as funções de im-
pressão e revelação do filme, cabendo ao radiologista apenas os encargos de
interpretá-lo. Presta-se, assim, o mesmo serviço a um preço menor do que se o
radiologista se visse obrigado a executar todos esses atos. O trabalho passa a
dar-se com base na gerência técnico-administrativa de certos profissionais de
nível superior, que cumprem funções de maior complexidade, ao mesmo tempo
em que controlam, pela prescrição de normas e supervisão, o desempenho dos
agentes subalternos. (Nogueira, 1987:15)

A composição dos ‘recursos humanos’ da Secretaria Municipal de Saúde do
Rio de Janeiro ratifica a tese de Nogueira. Em 1999, dos 27.902 profissionais lotados na
área, 51% tinham nível médio e 12%, o nível elementar, contra 22% de nível superior em
medicina e 15% de outros cursos de nível superior (37% de nível universitário) (Rio de
Janeiro, 2000).

Como nos lembra Freidson (1970), a divisão do trabalho médico não é uma
novidade. Contudo, nas sociedades industrializadas, ela se torna bem complexa, sendo
marcada pelo evidente controle médico, que detém o domínio do seu próprio trabalho e
o das outras categorias profissionais, estabelecendo uma escala hierárquica em que os
trabalhadores ‘paramédicos’ dispõem de baixa autonomia, autoridade e prestígio.

Essa ordem hierárquica também reflete a origem social desses trabalhadores,
reproduzindo, na organização do trabalho hospitalar, as relações de desigualdade e
dominação da sociedade. Desse modo, no interior da divisão do trabalho hospitalar,
há uma separação radical entre o trabalho de concepção e de execução das tarefas.
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Pitta (1994) assinala que as tarefas dos auxiliares e atendentes são as mais intensas,
repetitivas e menos valorizadas do ponto de vista social e financeiro.

Contudo, como em qualquer organização social, no hospital, há uma margem de
negociação e barganha da ordem estabelecida. Naturalmente, nem tudo é objeto de nego-
ciação – que ocorre especialmente quando as regras, os objetivos e as políticas deixam
algum grau de incerteza. Na organização hospitalar, há ‘brechas’ na divisão e na execu-
ção do trabalho que podem ser objeto de ‘acordos’, dos mais cotidianos aos mais
permanentes. Obviamente, o ‘capital’ de barganha varia segundo a posição hierárqui-
ca, a formação profissional e a importância/especificidade do trabalho que se realiza
(Strauss et al., 1963).

Importa ressaltar que essa ordem organizacional possui uma porosidade em
relação às alianças e arranjos entre os pares e entre integrantes de diferentes categorias
profissionais (seja para realizar o trabalho, seja para fazê-lo de acordo com seus próprios
interesses). Do mesmo modo, ainda que haja uma ordem de dominação e subordinação,
esta abriga uma tensão conflitiva entre seus agentes.

Strauss et al. (1963), ao descreverem os “comportamentos regrados e não
regrados” no PT hospitalar, reafirmam que essas regras podem ser usadas conforme os
interesses de cada categoria profissional. Citar as regras nos momentos mais conveni-
entes ou quebrá-las, quando possível, são práticas comuns. As enfermeiras, por exem-
plo, muitas vezes agem como ‘defensoras’ das regras institucionais, opondo-se, dessa
forma, às demandas criadas pelos médicos. O que se depreende é que todas as catego-
rias profissionais imersas na produção de assistência hospitalar buscam, por meio de
seu estoque de recursos (de argumentos, de alianças, de poder ou de arranjos), nego-
ciar a divisão do PT, na expectativa de conformá-la às suas necessidades (sejam técni-
cas, ideológicas ou de adaptação ao sofrimento gerado no trabalho).

Feito esse breve preâmbulo teórico, orientador de nossa análise, passaremos a
discutir o PT na emergência à luz das representações de seus agentes, da leitura de
autores e da observação de campo.

Tomamos a iniciativa de conjugar na discussão as condições de trabalho e as
relações organizacionais porque compreendemos que ambos os aspectos atuam de
forma sinérgica. As condições de trabalho são, na maioria das vezes, explicitadas e
contextualizadas por relações e interações entre setores e atores que interferem direta
ou indiretamente no trabalho da emergência, seja numa interface direta, interna ao
hospital – como as chefias, direção, ambulatório, laboratório, enfermarias, CTI, centro
cirúrgico –, seja indireta, muitas vezes ligada à própria estrutura do sistema de saúde.

Buscamos situar esse emaranhado, tecido cotidianamente, entre as percepções
construídas pelos trabalhadores e as redes estruturais que organizam e interferem em
sua prática profissional.

Inicialmente, apresentamos a organização do espaço, a dinâmica e os meios de
trabalho. Discutimos, em seguida, a identidade/identificação dos trabalhadores de emer-
gência com seu trabalho e, na face oposta, os aspectos de ruptura e sofrimento gerados
nesse mesmo PT. Abordamos como a violência, representada nos casos de extrema
gravidade, impulsiona o conhecimento dos profissionais. Analisam-se, também, as con-
dições materiais aliadas aos processos de subjetivação desse PT.
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Em um segundo momento, tratamos, a partir da referência da ‘ordem negociada’,
as relações de poder que são estruturadas e estruturantes nesse PT. Abordamos tam-
bém alguns tipos de negociação da ordem organizacional dos serviços de emergência
quanto à execução do trabalho (os ‘esquemas’ e a ‘morcegagem’).

AS CONDIÇÕES MATERIAIS E (INTER)SUBJETIVAS DO TRABALHO DE
EMERGÊNCIA

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

A discussão sobre o espaço e as práticas dos agentes na organização hospitalar
encontra em Foucault um referencial histórico. O autor sustenta que a introdução
de mecanismos disciplinares no espaço confuso do hospital é que cria as condições de
medicalização dessa instituição. A ‘disciplinarização’ se traduz por uma organização
minuciosa de tempo, de espaço e de movimentos. Assim, nos hospitais, alvos da orga-
nização disciplinar, todos os fluxos (de homens, mercadorias e doentes) deveriam ser
registrados, classificados e distribuídos.

Para Foucault (1979:105), a disciplina é, sobretudo, uma “tecnologia”, uma “téc-
nica de gestão dos homens”, uma “técnica de exercício de poder” e visa ao adestramen-
to; busca forjar “corpos dóceis” que, organizados e adequadamente distribuídos, ga-
nham um aumento de forças (e maior utilidade econômica). Implica uma coerção contí-
nua, constante, muitas das vezes sutil, íntima até.

A disciplina como tecnologia de poder, e a clínica, como campo de saber, entre-
laçar-se-iam de tal maneira que viriam a remodelar o hospital, estabelecendo um campo
único e novo de saberes e de poderes. Disciplina e saber médico configurariam, portan-
to, um novo campo de poder institucional: o hospital terapêutico.

Foucault é, enfim, um autor que aponta a organização hospitalar como novo
“espaço de produção” – uma produção singular (a assistência médico-curativa), possi-
bilitada pela sujeição disciplinar, seja dos doentes, seja dos trabalhadores que produ-
zem os cuidados terapêuticos. Uma produção que se afirma e se expande a partir de uma
“docilização” de corpos por meio de mecanismos vinculados à organização do tempo e
do espaço (pelos processos de individualização, classificação e vigília).

Uma das críticas formuladas à teoria foucaultiana diz respeito à idéia de
confinamento que envolve sua análise. As organizações disciplinares – cujos tipos
exemplares são a prisão, a escola e o hospital – são tratadas como “instituições totais”,
sem brechas nem intervenções exteriores. Para Giddens (1989), a principal crítica reside
na idéia de “docilização” como processo massivo, sem resistências, sem negociações.

Trata-se, sobretudo, do fato de que os ‘corpos’ de Foucault não são agentes.
Até as mais rigorosas formas de disciplina pressupõem que os que lhe estão
submetidos são agentes humanos ‘capazes’, sendo essa a razão de eles terem
de ser ‘educados’, ao passo que as máquinas são meramente projetadas.
(Giddens, 1989:125)
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Naturalmente, tal crítica não minimiza a contribuição foucaultiana da análise da
produção de controle social por meio da organização do espaço e do tempo. Aliás, a
história da produção e gerência capitalista comprova quão eficazes foram tais recursos.
A obra criou parâmetros históricos para a análise do espaço de produção, impossibili-
tando, por exemplo, uma redução à idéia de mero “espaço físico”. Dessa forma, ao
considerar os espaços onde se inserem as atividades de trabalho dessas duas emergên-
cias, não podemos reduzi-los a uma simples descrição dos “lugares de trabalho”, posto
que são um “complexo sistema de relações que liga os elementos espaciais, físicos e
simbólicos à organização da vida do serviço” (Carapinheiro, 1993:103).

Tomamos a proposta de análise de Giddens (1989) que define as categorias de
tempo e de espaço como fundamentais para compreeder as interações entre os agentes
sociais. São feixes que integram, no cotidiano, a ação individual e o sistema social.

O espaço não é mero palco onde transcorrem as ações sociais promovidas por
agentes. É, antes de tudo, um contexto de interação em que os indivíduos atualizam as
estruturas sociais (seja reproduzindo-as, seja transformando-as). O autor utiliza os
conceitos de ‘local’ e ‘local regionalizado’: “Os locais referem-se ao uso de espaço a fim
de fornecer os cenários da interação; estes, por sua vez, são essenciais para especificar
sua contextualidade” (Giddens, 1989:95).

Assim, os locais são sempre referidos no tempo e no espaço, são regionalizados
em seu interior, isto é, são zoneados segundo relações simbólicas e de poder vividas no
cotidiano. A ‘regionalização’ do espaço diz respeito aos contextos específicos de
interação, marcados pelas relações estruturais, sendo regiões onde se particularizam
modelos de ação dos atores.

Considerados esses aspectos, passaremos à discussão da organização do es-
paço hospitalar dos dois serviços estudados. Buscamos enriquecer a descrição
contextualizando-a com as relações entre os diversos agentes que emprestam vida e
atribuem sentido a esses espaços. Conseguimos, é certo, construir apenas um retrato
um tanto quanto estático de questão tão rica.

Do ponto de vista das normativas técnicas que regulam o espaço (visto como
‘instalações’) de um serviço de emergência, o Conselho Regional de Medicina do Esta-
do do Rio de Janeiro (Cremerj, 1997) ratifica as Normas Mínimas para os Serviços de
Atendimento às Urgências e Emergências no Estado do Rio de Janeiro, preconizadas
pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução 1.451/95).

O projeto das Normas Mínimas defende a organização do atendimento em qua-
tro níveis de complexidade (ver capítulo 1). Essa regulação visava a hierarquizar o
atendimento, descentralizando-o e contribuindo para desafogar os hospitais de nível
mais complexo, o nível IV. Embora o projeto tenha sido aprovado por várias entidades
reguladoras da assistência, até meados de 2002 não tinha sido inteiramente implementado.

Segundo essas normas, um hospital de nível IV (como os dois que pesquisamos)
deve dispor das seguintes instalações mínimas: banheiro para pacientes; centro cirúrgico
com o mínimo de cinco salas; repouso pré-anestésico; salas de atendimento com um
mínimo de três lavabos; sala de curativos infectados com lavabos; sala de gesso; sala de
hipodermia; salas de repouso/observação/tratamento, com lavabos; sala de suturas/cu-
rativos, com lavabos; sala para armazenamento de material, roupas e medicamentos;
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sala para cirurgia contaminada (fora do centro cirúrgico); sala para cirurgia ortopédica; sala
para endoscopia; sala para preparo de nutrição parenteral; sala para politrauma e
ressuscitação; sala para tratamento dialítico; sala para ultra-som; sala para uso de apare-
lhos de Raios-X; sistema de gases medicinais; unidade coronariana; unidade intermediá-
ria; unidade de terapia intensiva (com área de isolamento); unidade de terapia intensiva
neonatal e/ou pediátrica; unidade transfusional; posto de enfermagem, com espaço para
preparo de material e medicamentos; laboratório de média/alta complexidade.

Infelizmente, entre as condições ideais preconizadas (consideradas como “ins-
talações mínimas”) e a realidade dos serviços públicos há uma distância enorme (que
varia, é certo, de um serviço para outro). Nos hospitais que investigamos, as condições
de trabalho e relações organizacionais diferiam significativamente, criando perspecti-
vas e motivações distintas nos profissionais. A começar pela estrutura, extensão e
organização do espaço, em muito pouco as duas emergências se assemelham. Aborda-
mos em nossa descrição as regularidades observadas nos espaços de atuação durante
o período do trabalho de campo. Modificações gerenciais foram observadas nos anos
posteriores, incorporando novos arranjos espaciais e rotinas.

As unidades do serviço de emergência do Hospital 1 eram dispostas em dois
pavimentos: no térreo prestava-se atendimento de emergência aos casos mais simples.
Os mais graves eram encaminhados imediatamente ao segundo andar (por exemplo,
pacientes com insuficiência respiratória devido à crise asmática que não cedeu ao
tratamento inicial; pacientes politraumatizados; inconscientes).

Todo o primeiro andar era considerado de “pequenas emergências”, dispondo
das seguintes unidades de atendimento: 1) pequenas emergências para adultos; 2) pe-
quenas emergências para crianças; 3) ortopedia; 4) otorrinolaringologia; 5) oftalmolo-
gia; 6) pequenas emergências odontológicas. Nesse pavimento, também funcionavam
o setor de epidemiologia, a administração e o posto policial.

Na sala de pequenas emergências para adultos, a orientação era atender as
vítimas de emergências clínicas mais simples, tais como distúrbios respiratórios leves,
cólica renal, crises hipertensivas ou cortes e lesões que exijam suturas. Esse espaço é
chamado, na gíria dos profissionais, de ‘Bósnia’.

Para chegar a esse setor de atendimento, o paciente provavelmente tivera de
enfrentar uma longa fila na recepção, para ter seus dados anotados em um boletim, e
uma nova fila no corredor interno, que demarcava a ‘entrada’ dessa sala.

Nessa entrada, um ‘posto’ de enfermagem controlava o fluxo de pacientes, me-
dicamentos e registro. O ambiente era barulhento, com um entra-e-sai contínuo de
profissionais, pacientes (que voltavam para mostrar os eventuais exames de Raios-X
solicitados) e parentes, que insistiam em acompanhá-los.

O volume dos atendimentos, nesse setor, era grande e não raro observamos
confrontos sérios entre parentes – indignados com o tempo de espera e a qualidade
da atenção recebida – e profissionais. Eram cerca de dez leitos geralmente ocupados
por aqueles em condições miseráveis que ali permaneciam após a alta por não terem
para onde ir. Com tal superlotação, o paciente acabava sendo examinado de pé, no
meio do salão.



54

Ainda na mesma sala, resguardado por uma cortina improvisada, ficava o ‘canto’
das suturas, onde geralmente um acadêmico se esforçava para se concentrar nessa tarefa.

Nesse ambiente, predominava o trabalho intensivo dos profissionais de enfer-
magem e dos acadêmicos de medicina. Raramente pudemos observar a presença de um
médico, o que revela uma certa lógica de divisão do trabalho segundo setores de
atendimento. O acadêmico, para solicitar um exame mais complexo, precisava localizar (e
convencer) um médico do staff da necessidade de sua autorização. Nessas circunstân-
cias, o poder da enfermagem se evidenciava, uma vez que detinha as prerrogativas de
organizar o trabalho.

No lado oposto, na sala das emergências odontológicas, os profissionais aten-
diam pacientes com pequenas emergências dentárias, cirurgias de buco-maxilo-face
etc. Casos mais graves eram encaminhados ao segundo andar, para a sala de politrauma,
que mantinha certa autonomia frente ao profissional médico, uma vez que demanda
outro campo de saber. Essa sala possuía staff próprio de cirurgiões dentistas que atua-
vam de forma integrada aos médicos cirurgiões da equipe, mantendo uma cooperação
cordial e espaços de poder próprios.

A sala de pequenas emergências para crianças (pediatria) tinha, basicamente, o
mesmo objetivo da sala dos adultos, só que seu público era de crianças de até 12 anos.
Nesse setor, com presença constante de pediatras, residentes e acadêmicos de medici-
na, a enfermagem desempenhava papel de suporte. A participação dos familiares, espe-
cialmente das mães, era mais aceita, pela própria natureza do atendimento pediátrico.

No meio do andar, um grande hall funcionava como porta lateral de entrada das
ambulâncias, que traziam pacientes em estado grave. A ajuda dos ‘maqueiros’ era
essencial para transportar o doente até os dois elevadores que levavam ao segundo
andar. Este era um lugar de passagem e de controle sobre os transeuntes.

Nesse hall de entrada, localizava-se o ‘posto policial’ com um policial militar e
outro civil encarregados de vigiar os pacientes que chegavam em carros, viaturas poli-
ciais e ambulâncias. Além de registrarem os casos de violência e os de acidente de
trânsito, eles atuavam interpelando o próprio paciente sobre o ocorrido, sendo também
comunicados por outros policiais da região sobre o possível envolvimento daquele
paciente com atos criminosos. O papel desses profissionais era comunicar à delegacia
as ocorrências policiais.

Nesse hall também ficavam os seguranças que prestavam serviços terceirizados
ao hospital. Sentados em uma cadeira ou de pé, controlavam o fluxo de entrada e saída,
orientando os socorristas a se dirigirem à recepção para preencherem o boletim, bem
como impedindo o acesso de familiares e pacientes ao segundo andar. Tratava-se de um
espaço predominantemente masculino e de exercício de controle de entrada e saída sob
uma forma policialesca e de repressão/contenção. Ali eram tecidos comentários em alto
e bom som sobre os fatos narrados pelos pacientes. A causa de uma lesão que fosse
considerada como inverossímil poderia ser, por exemplo, cinicamente ridicularizada.

Do lado oposto, um pouco mais recuada, ficava a sala de ortopedia, cujos profis-
sionais atendiam crianças e adultos com problemas ortopédicos de menor gravidade,
como fraturas simples, entorses, dores do sistema músculo-esquelético etc. Na sala
diminuta, havia uma mesa, cadeira, um leito e um écran. O atendimento era intenso,
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especialmente nos finais de semana e nas segundas-feiras, e também era mais impessoal
do que nos outros espaços – primeiro o paciente esperava na fila até ser encaminhado
para o exame de Raios-X e, até que tivesse o resultado, não recebia quase nenhuma
atenção do médico.

Como o atendimento era lento e a fila, invariavelmente longa (crescendo ainda
mais quando esses pacientes retornavam do exame), as pessoas iam se escorando nas
paredes para repousar o corpo; outros chegavam a trocar biscoitos e outros tipos de
merendas. O trabalho era feito geralmente com a presença de um ortopedista, mas havia
participação dos residentes e, em menor escala, de acadêmicos. Nesse setor, a enferma-
gem pouco se fazia presente, mas, em contrapartida, o ‘técnico gesseiro’, profissional
de restrita qualificação, dispunha de um status diferenciado, já que, sem sua ajuda, o
atendimento seria difícil.

Seguindo o corredor, havia a sala de Otorrinolaringologia, onde o profissional
atendia as pequenas emergências de crianças e adultos, tais como otites, hemorragias
nasais, faringoamigdalites etc. Ao lado, ficava a sala de Oftalmologia, destinada ao aten-
dimento das pequenas emergências oftalmológicas, tais como conjuntivites, queimadu-
ras, invasão de corpos estranhos no globo ocular. O atendimento nessas salas nem
sempre se apresentava regular, muitas vezes limitando-se a um período do plantão.

No segundo andar, destinado ao atendimento dos casos de maior gravidade,
havia uma sala de grandes emergências para adultos (clínica médica), grandes emergên-
cias infantis (Unidade Intermediária de Pediatria – UIP), sala de politraumatizados, sala
de ortopedia, contando, ainda, com salas de apoio ao diagnóstico (tomografia
computadorizada, ultra-sonografia e radiologia). Estavam também localizadas ali

 as salas dos médicos, da enfermagem, de chefia da equipe, de chefia do setor de
emergência e a de serviço social.

Logo na saída dos elevadores, havia um posto improvisado de controle de
informação e de circulação. Manipulando um computador antigo e um livro de ocorrên-
cias, um segurança tentava controlar os fluxos de entrada e saída do andar.

Do lado esquerdo dos elevadores, a sala de UIP atuava como uma grande emer-
gência pediátrica. Havia sempre pediatras e residentes nos plantões. As enfermeiras
que ali trabalhavam geralmente se dedicavam especialmente ao setor de pediatria, não
atuando em outros setores.

O clima da equipe interprofissional nos pareceu ser de cooperação. Os poucos
conflitos que percebemos ocorreram, justamente, nas situações em que os profissio-
nais de saúde suspeitavam que a criança havia sido vítima de maus-tratos, o que torna-
va o clima bastante tenso em relação às mães. Salvo nesses casos, a presença materna
era constante e o ambiente calmo, limpo e com alguns ‘mimos’, como painéis de bichos,
confirmando que aquela sala destinava-se a crianças.

Em frente, na sala de clínica médica, recebiam-se os pacientes graves, infartados,
com doenças crônicas ou contagiosas. Era um imenso salão, repleto de leitos, com
presença maciça de idosos. Normalmente, os pacientes encaminhados a essa sala,
estavam debilitados, ficando vários dias no setor. Essa longa permanência significava
uma carga extra de trabalho para os auxiliares de enfermagem. Este foi um local em que
pouco trabalhamos por não estar no ‘percurso’ usual das vítimas de violências.
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Ainda no segundo andar, a sala de politrauma era o lugar central de atendimento
da maioria das vítimas de violências em estado grave. Nela ficavam os pacientes já
medicados, mas que ainda inspiravam cuidados.

Nessa sala, lado a lado com os leitos dos já medicados, havia dois leitos que se
destinavam às manobras de ressuscitação cardiorrespiratória; ali se travava a luta contra
a morte. Quando chegava um paciente grave, amontoavam-se os auxiliares de enferma-
gem, acadêmicos, residentes e médicos. A eventual ausência de um médico que resolves-
se os problemas mais críticos poria em xeque a ‘competência’ do residente de plantão,
suscitando muitas vezes conflitos entre os profissionais de enfermagem, os acadêmicos
e os residentes. Geralmente, os médicos apareciam e, na frente dos outros pacientes,
faziam as manobras invasivas, fundamentais à sobrevivência dos que ali chegavam.1

No meio desse grande salão, havia um posto da enfermagem para onde os
médicos se dirigiam, solicitando informações, medicamentos e materiais. A atuação
constante dos profissionais de enfermagem era evidente; contudo, ali era um espaço
em que o poder médico era central na organização do trabalho. Curiosamente, foi o setor
onde mais observamos atitudes de ‘insubordinação’ dos auxiliares de enfermagem
diante dos acadêmicos de medicina. A sala de politrauma, por ser um setor desgastante,
que exige dos profissionais atenção, rapidez nas decisões e extrema competência, leva-
va os estudantes que queriam impor um poder médico ainda questionável, a serem
menosprezados por aqueles que, mesmo em categoria profissional considerada hierar-
quicamente inferior, tinham mais ‘tarimba’ em lidar com esses desafios.

Em frente à sala de politrauma situava-se a sala de Ortopedia, cujos profissio-
nais atendiam os pacientes em estado mais grave, com fraturas expostas ou que neces-
sitavam de redução cirúrgica etc. O setor estava sempre lotado de indivíduos que
aguardavam, em sua maioria, uma decisão quanto ao seu caso (se iriam para a enferma-
ria ou se fariam cirurgia). A presença do médico se fazia por visitas breves em determi-
nado horário do plantão. As enfermeiras de nível universitário também só monitoravam
o trabalho, ficando o posto de enfermagem e a atuação mais constante para os auxiliares
de enfermagem, que ministravam medicamentos, faziam assepsia dos pacientes e cura-
tivos. Os grandes e constantes conflitos se faziam sentir entre os pacientes e os profis-
sionais de enfermagem pelos mais variados motivos: os pacientes queriam uma respos-
ta para o seu caso e, como não tinham acesso ao médico, exigiam que as enfermeiras
resolvessem o problema. Suas demandas por alimentação, banho, assepsia e troca de
curativos nem sempre eram atendidas; alguns pacientes conscientes queriam se
locomover, o que era visto como ‘transgressão’ às regras.

Ao final do corredor, localizavam-se as salas de chefia da enfermagem, chefia
da equipe médica e de repouso dos médicos. Como bem situa Carapinheiro (1993),
são áreas restritas às quais somente os pares ou profissionais de estatuto hierárquico
superior têm acesso livre. São campos simbolicamente interditos aos pacientes ou
familiares – que, somente no limite da porta, podem solicitar, extraordinariamente,
entrar ali. São os espaços de convívio e cumplicidade entre os pares, “regiões de
trás”, como nos fala Giddens (1989). Raramente observamos a ‘invasão’ da sala de enfer-
magem por médicos ou o contrário. Lado a lado, as duas salas demarcavam territórios
bem distintos.
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Todo o espaço interno dos dois andares era abastecido por um possante ar-
condicionado, as paredes ostentavam uma pintura nova e os ambientes eram limpos
e iluminados.

Percebemos, enfim, que no primeiro andar (destinado às ‘pequenas emergências’)
os profissionais eram submetidos a trabalho intensivo. O número de atendimentos
diários correspondia à maioria de todo o setor. Este era, sobretudo, um espaço de
circulação de pacientes, familiares, socorristas, profissionais da administração e funci-
onários envolvidos diretamente na produção da assistência. Era um espaço mais ‘pro-
fano’, dado que a população usuária (uma vez admitida sua entrada no andar) ali tran-
sitava de forma menos regulada. O segundo andar era uma região mais fechada à circu-
lação de ‘estranhos’. Ali estavam localizadas as zonas de interdição àqueles considera-
dos não-pares (espaços exclusivos a médicos e a enfermeiras).

No Hospital 2, o espaço da emergência ocupava um único andar, o térreo, con-
formando um comprido corredor com salas à esquerda e à direita. A ventilação era
dificultada pela ausência de janelas, o ar-condicionado central (que nem sempre funci-
onava) não dava vazão ao calor do verão. Permanecer ali, especialmente na sala do
pronto-socorro, virava tarefa hercúlea. Além disso, o ambiente era pouco claro e a
limpeza, às vezes, deixava a desejar. Os pacientes faziam fila no lado de fora, na mesma
rampa da porta de entrada que dava acesso aos que chegavam de ambulância. A porta
abria para um pequeno hall, bem no meio do andar, onde se localizava a recepção com
os profissionais encarregados da triagem.

As salas estavam distribuídas umas em frente às outras, separadas por um
longo corredor estreito. Eram elas: 1) sala de chefia da emergência; 2) sala dos médicos;
3) dormitório dos médicos; 4) sala de pequenas emergências pediátricas; 5) emergência
pediátrica; 6) sala de otorrino; 7) salão de pronto-socorro (PS); 8) UPT (unidade de
politraumatizado); 8) sala de enfermagem; 9) sala de aplicar medicação injetável; 10) sala
de suturas; 11) salas de apoio de radiodiagnose.

Como no Hospital 1, a sala dos médicos era vedada aos não-médicos, contudo,
nesse serviço, o espaço era bem menor. A questão das ‘acomodações’ dos médicos foi
um dos aspectos que se destacaram nos depoimentos. Consideradas pelos médicos do
Hospital 1 “desconfortáveis”, foram execradas pelos do Hospital 2. Neste, o quarto dos
médicos era um pequeno aposento com beliches sem roupa de cama, com leitos insufi-
cientes para a equipe, em um ambiente quente e sem ventilação (o ar-condicionado não
chegava até lá). Os profissionais afirmavam sentirem-se profundamente desprestigiados
pela instituição, diante do que consideravam um tratamento ultrajante.

Eu tenho família e chega de madrugada, se a gente quer deitar, é aquela nojeira,
vamos falar o português claro, entendeu? As condições são as piores possíveis,
a vontade que você tem é de sair correndo e voltar para casa. (H2/7 - médico)

não é possível ganhar pouco, trabalhar numa condição insalubre, dormir num
quarto como este que é uma verdadeira pocilga, um desconforto total (...) eu não
tenho nem como acomodar essa gente (...) um médico aqui, deixar ele ganhando
mal, trabalhando estressado, trabalhando com um volume de doente absurdo e
ainda por cima ele não dorme porque não tem onde dormir. (H2/3 - médico)
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Na diminuta sala de pequenas emergências pediátricas, havia apenas um biom-
bo, que resguardava a privacidade de um leito e dois bancos largos. Era aparelhada com
vários nebulizadores e uma mesa para a preparação de medicamentos. Nessa sala, a
presença constante da enfermagem era monitorada, eventualmente, por um pediatra.

Em frente, mais bem equipada, a sala de grandes emergências pediátricas marca-
va a presença constante de pediatras, enfermeiras e auxiliares. Eram cerca de dez leitos
que, em caso de superlotação, abrigariam até duas crianças em cada cama.

Muitas vezes, por falta de vagas nas enfermarias, as crianças e as mães perma-
neciam ali por semanas inteiras. Assim como no Hospital 1, as enfermeiras desse setor
dedicavam-se ao atendimento pediátrico, conformando uma ‘vocação’/especialização
que lhes conferia uma certa diferenciação.

A sala de otorrinolaringologia, fechada em todas as nossas idas a campo (o
profissional estava de licença), sugeria que a oferta desse especialista no setor público
municipal não é muito grande. Em contrapartida, a sala de pequenas emergências em
ortopedia estava sempre lotada. Igualmente ao que ocorria no Hospital 1, esta sala
abrigava o trabalho solitário do ortopedista e seus eventuais aprendizes. Contudo,
nesse serviço, em alguns plantões simplesmente não havia profissionais para o atendi-
mento, fazendo aumentar dramaticamente os conflitos com a população.

No lado oposto do corredor, o salão de pronto-socorro (PS) apresentava um
funcionamento peculiar: uma linha imaginária separava o salão em dois espaços: um lado
para os homens e outro para as mulheres. Ocupado por vários leitos amontoados, o salão
abrigava todo tipo de demanda: trauma, clínica, ‘pequenas’ e ‘grandes’ emergências, os
que acabavam de ser operados e esperavam vagas na enfermaria, pacientes com doenças
contagiosas, doenças crônicas ou fraturas (abertas ou fechadas). Nesse espaço, alguns
biombos improvisados tentavam garantir alguma individualidade ao paciente.

Mal comparando, havia uma mistura das atividades de trabalho das salas de
pequenas emergências, de ortopedia, de politrauma e de clínica médica do Hospital 1.
O espaço diminuto, o calor, o cheiro de remédio, de urina, de fezes e secreções, entre
corpos amontoados, contribuíram para que os profissionais batizassem essa sala, onde
o trabalho era intenso e extremamente desgastante, de ‘Vietnã’. Conflitos com pacien-
tes e seus familiares não eram extraordinários, dado que as condições de atendimento
inspiravam péssima impressão e nem sempre os médicos especialistas estavam dispo-
níveis no plantão.

Na entrada dessa sala, em meio ao cenário dantesco, ainda funcionava uma
pequena emergência para atender pacientes com dificuldades respiratórias.

A sala UPT também evidenciava contradições em sua organização. Embora deno-
minada politrauma, tratava-se de uma sala pequena com seis leitos e que funcionava
como CTI improvisado, atendendo também qualquer outra demanda mais grave (inclusi-
ve manobras de ressuscitação2  e demais atendimentos clínicos). A gravidade dos casos
tornava essa sala especial. Era uma das únicas cujas portas sempre estavam fechadas,
delimitando física e simbolicamente o seu limite de acesso.

Contrariamente à falta de especificidade de setores tão cruciais, havia uma sala
destinada unicamente à realização de suturas, feitas, geralmente, por um acadêmico.
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No Hospital 1, percebemos uma organização do espaço de trabalho por campos
do saber médico (ortopedia, clínica médica, pediatria), ou por demandas funcionais, ou
peculiares do atendimento (sala de politraumatizados, sala de pequenas emergências).
Assim, cada paciente era classificado e ocupava um lugar específico na lógica funcio-
nal do espaço. Segundo depoimento de um dos gestores desse hospital, o espaço
assim dividido (primeiro andar para pequenas emergências; segundo, para grandes
emergências) busca remediar e conter o problema da grande invasão de demanda
ambulatorial, ficando o segundo andar resguardado dos atendimentos não-urgentes/
emergentes. No Hospital 2, esse mecanismo era menos visível, em especial nas salas de
pronto-socorro e na sala de politrauma.

Em ambos os hospitais, o espaço entre um leito e outro era de aproximadamente
trinta centímetros, caindo para até zero centímetro, conforme a lotação. Finais de sema-
na movimentados ou um acidente de médias proporções seriam suficientes para trans-
formar os corredores, repletos de macas improvisadas, em espaço de atendimento.

O espaço diminuto, sempre lotado e sua organização ‘flexível’ a demandas dis-
tintas foram apontados, pelos profissionais do Hospital 2, como fatores de tensão e
desestímulo. O espaço horizontalizado em um único andar, com intensa circulação de
doentes, familiares, socorristas e funcionários diversos, dificultava a demarcação
de zonas mais genuinamente interditas, embora estas existissem. Os profissionais, in-
clusive os médicos, ficavam fisicamente muito próximos da população usuária. Com
poucos ‘anteparos’, não raro eram envolvidos em conflitos com a população descon-
tente. Ouvimos, em várias entrevistas, sugestões para que se mudasse o setor de
emergência para um andar superior, ‘mais protegido da rua’. Nesses depoimentos, evi-
denciou-se que os limites da ‘rua’ (associada à idéia de violência e desordem) deveriam
ser distinguidos e distanciados do espaço ‘de dentro’ da emergência.

No período em que transcorria a pesquisa, ambos os hospitais estavam sendo
modernizados, com parte de suas instalações em obras. Contudo, em virtude da própria
restrição do espaço, no Hospital 2, as obras foram encaradas pelos profissionais como
um agravante das condições de trabalho, já que tinham de ficar, palmo a palmo, entre
pedreiros, tapumes, poeira e material de construção.

As condições de trabalho eu acredito que sejam as piores possíveis, principal-
mente com o hospital em obra (...) muita poeira (...) quando a poeira deposita no
chão e você abre um doente (...), depois de uma cirurgia ele tem até abcesso de
parede, uma infecção que é muito ruim. (H2/1 - médica)

Além dos óbvios riscos de infecção pós-cirúrgica e outros agravantes, os pro-
fissionais do segundo hospital sentiam-se desprestigiados por não terem sido consul-
tados sobre tais reformas. A despeito da importância dessas obras, eles defendiam que
deveriam ser ouvidos e que suas sugestões deveriam ter sido listadas e incluídas no
plano da reforma. Para eles, tratava-se de mais uma ‘obra política’, entre tantas já pre-
senciadas. Apesar de necessária, era uma obra que, segundo eles, não levava em con-
sideração o ser humano que ali trabalha e fora decidida de forma autoritária.

Nenhuma, nenhuma [participação nas reformas]. Infelizmente, quando isso acon-
tece, vêm os engenheiros, os arquitetos da prefeitura, eles traçam como deve ser,
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têm a orientação da direção. Mas nós mesmos, da emergência, nunca, nunca
fomos consultados em termos da operacionalidade. (H2/4 - médico)

é a segunda ou terceira vez que eu vejo obra e nenhuma dessas obras contempla o
profissional, o ser humano. Você não tem um lugar para tomar banho. Você não tem
conforto mínimo, não tem (...). Quando a primeira obra ficou pronta, o ar-condici-
onado era aqui atrás. (...) A sala dos médicos é ali, você não tem três metros e foi
dito pelo responsável da obra que não havia como puxar um duto de ar-condiciona-
do, porque o calor aqui é insuportável. Isso para mim foi o descaso maior. Eu desisti
de conversar, porque uma pessoa que não trabalha aqui, chega e diz para você:
‘olha, não dá pra puxar e, mesmo que desse, eu não ia puxar porque vocês não estão
aqui para dormir’, essa foi a resposta que a gente ouviu. (H2/7 - médico)

Sobre o espaço, não nos perguntam, nos impõem. (H2/1 - médica)

Pudemos perceber que a lógica de ocupação e organização desses espaços
reflete conhecimentos sedimentados, uma cultura organizacional e uma disposição con-
siderada tecnicamente mais eficiente ou mais cômoda pelos profissionais. Mas que,
sobretudo, cada ambiente de atendimento que compunha ambos os serviços constitui
um espaço de regionalização de poderes, podendo ser, esses espaços, de interação, de
conflito e/ou cooperação, de interdição e de domínio.

A organização desses espaços e a acumulação de suas contradições também
podem significar sofrimento para o profissional, levando-o a se sentir em uma guerra
(não é à toa que denominam de ‘Bósnia’ e ‘Vietnã’ os locais mais problemáticos). A
decisão externa de modificação física desse espaço de interações (o que também desor-
ganiza as regionalizações de cada uma dessas ‘estações’) é, sem dúvida, um elemento
a mais de tensão.

A DINÂMICA DE TRABALHO

A chamada invasão de demanda ambulatorial é, provavelmente, problema co-
mum a todos os hospitais de emergência do país. Autores de outros países (Kluge,
1965; Davidson, 1978; Magnusson, 1980) apontam, há décadas, um crescimento signi-
ficativo da utilização dos serviços de emergência, cujo maior afluxo tem sido o de
pacientes com demandas não-urgentes.

Das centenas de atendimentos feitos diariamente pela emergência dos dois hos-
pitais, a maioria diz respeito a situações que deveriam, na lógica do SUS, estar sendo
atendidas pelas unidades básicas de saúde e ambulatórios. Estudo de Aquino (1987)
alerta que o problema não é recente. Em 1983, 51,1% dos atendimentos do Hospital 2 e
61,9% dos realizados no Hospital 1 corresponderam a situações não-urgentes. Persiste
um dos problemas centrais para essa situação: a inadequação da oferta dos serviços
básicos às necessidades reais e simbólicas da população.

No Hospital 2, o próprio ambulatório tornava-se, a partir de determinado horário,
quando se encerrava a distribuição de números, uma fonte de transferência de demanda
para a emergência. Percebeu-se, por esse motivo, a existência de fortes conflitos entre
esses dois setores.
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A emergência é muito acanhada para a demanda... Eu acho que o ambulatório aqui
do hospital é absolutamente ocioso. Essa sempre foi a minha opinião, que esse
ambulatório funcionasse como um pronto atendimento, em turnos de horários
até dez horas da noite. Certamente ia reduzir o meu volume de atendimento a uma
parcela bem reduzida e real (...). Então eu teria o hospital como um todo funcio-
nando para a emergência, isso ia dar uma impulsão no hospital como hospital de
emergência. (H2/3 - médico)

ambulatório é um prêmio! Você chega às 12 h e não tem mais ninguém. Já vi
cardiologista chegar às 12 e sair às 13 h. (H2/4 - médico)

Além da demanda que não é de emergência, vem se somar a de municípios
vizinhos que, desprovidos de rede de serviços, vêm procurar socorro nos hospitais da
capital. Contabilizam-se, ainda, os muitos casos de emergência que não encontram
socorro nos hospitais das redes estadual e federal – que não realizam o atendimento por
falta de profissionais, material e equipamentos e acabam por repassar ao município sua
demanda. Os atendimentos que necessitavam de cuidados em ortopedia e neurocirurgia
mostraram-se os mais críticos.

A (...) maioria dos hospitais não tem atendimento neurocirúrgico de emergência.
Não tem neurocirurgião de plantão, nem material para atuar. (...) Você tem, só que
às vezes isso acaba se transformando num beco sem saída, porque você tem
que atender – ou pelo menos deveria atender – uma demanda para a qual você não
está preparado. Você está operando, às vezes tem dois ou três [hospitais] ligan-
do, querendo saber se pode mandar. (...) O critério infelizmente é esse, quando eu
estiver liberado eu vou receber, se eu estiver atuando, eu não vou receber, quem
determina sou eu. Os hospitais, alguns tentam burlar isso, mandando o paciente
da forma que bem entendem, trazendo o doente pra cá. Às vezes não tem como
recusá-lo porque o estado é realmente grave. (H2/7 - médico)

Porque nós recebemos pacientes de praticamente todo o Rio de Janeiro, hoje, tá?
Carlos Chagas não atende [casos cirúrgicos de ortopedia], manda para cá. Getúlio
Vargas não atende, manda para cá. (H2/9 - médico)

Em termos empíricos, o que se observou foi um número elevadíssimo de atendi-
mentos por dia em cada hospital. Em 1990, o Hospital 2 atendeu uma média de 225
pacientes/dia. Em 1994, esse número chegava a 482 (dados do setor de Estatísticas
Médicas). No primeiro semestre de 2000, esse hospital atendeu cerca de 23 mil pacien-
tes/mês, logo, cumpriu uma média diária em torno de 766 (Jornal do Brasil, 21/07/00).

O crescimento desse padrão de utilização da emergência também se reflete nos
números de atendimentos feitos pelo Hospital 1 ao longo da década de 90: em 1990,
foram realizados 146.136; em 1999, esse número quase dobra, indo a 283.938. Portanto,
as médias diárias no Hospital 1, em 1999, ficaram em torno de 778 atendimentos (dados
do setor de Estatísticas Médicas). O agravante é que a equipe de médicos e de enfermei-
ras não aumentou na mesma proporção. Nesse hospital, no início de 2000, havia por
plantão cerca de 23 médicos. Caso dois desses médicos entrem numa cirurgia, alguém
falte ao plantão ou se organize para a substituição de um colega, a carga de trabalho
aumenta consideravelmente, pois além desses quase 800 pacientes/dia, somam-se aos
que ficam na emergência por dias, meses até.
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Uma das médicas do Hospital 2 desabafa: “É o fim da picada. Sempre superlotado!
Abre tanto posto e ninguém é drenado, não é possível! O município age como se fosse
o pai do estado”. Tal afirmação, um tanto reducionista, reflete o sentido que se atribui à
sobrecarga de trabalho diante de uma desproporcional divisão do trabalho entre as
redes de assistência existentes no estado do Rio de Janeiro. Considerando-se que, dos
hospitais na capital, a SMS tem sob sua responsabilidade somente 17% dos hospitais
gerais (6 unidades) e 9% dos hospitais de especialidades (também com 6 unidades) e,
considerando-se que a própria SMS possui 252 unidades de assistência (das quais
somente 12 são hospitais), a afirmação da entrevistada ganha uma pertinência nada
desprezível (Rio de Janeiro, 2000).

Segundo os profissionais do Hospital 2, os próprios postos de saúde da área
não dão conta da demanda, enviando muitos casos para o hospital.

Tem um PAM aqui do outro lado que tem não sei quantos médicos que não
atendem, mandam tudo pra cá, ou seja, a gente faz atendimento primário, secun-
dário e terciário. Acaba sobrecarregando todo mundo sem exceção. Eu atendo
hoje desde unha encravada até fraturas complexas de coluna... Quando você já
está no final do dia, supercansado de ter atendido uma clientela danada, chega
uma fratura exposta, um baleado... (H2/9 - médico)

Este e outros depoimentos reforçam a necessidade de se investir, no mínimo, em
uma maior articulação entre os serviços de saúde da mesma área programática. Algu-
mas medidas têm sido esboçadas pela SMS, preconizando, por exemplo, que os exames
complementares e cirurgias sem urgência só devam ser realizados quando solicitados
por uma unidade ambulatorial pública.

Com o lema ‘hospital só em caso de emergência’, a SMS enfatiza a prioridade do
Projeto de Desospitalização, que visa a ampliar o número de equipes do Programa de
Saúde da Família, o contingente de agentes de saúde e o número de consultórios comu-
nitários, além de incrementar o programa de atendimento e de internação domiciliar e
expandir a oferta dos Centros de Atenção Psicossocial – Caps (Rio de Janeiro, 2000).

Em ambos os hospitais, há uma tentativa de distinguir os casos ambulatoriais
dos de emergência/urgência.3  No Hospital 2, essa triagem era feita por acadêmicos,
clínicos, pediatras e outros especialistas que se revezavam em cada plantão. No Hospi-
tal 1, de manhã e à tarde, a triagem estava a cargo de um clínico, destinado unicamente
a esse fim. Na prática, esta virava um espaço de ‘consulta’. Um a um, os pacientes iam
falando de seus sintomas e queixas. No Hospital 2, ali mesmo, de pé, em meio a um
barulho intenso, os profissionais examinavam e encaminhavam os pacientes para a sala
de pronto-socorro a fim de receberem a medicação. No Hospital 1, o responsável pela
triagem também prescrevia receitas e tentava, contando apenas com sua memória, fazer
encaminhamentos para outros serviços.

A presença de médicos ou acadêmicos não era constante ao longo de todos os
plantões. Especialmente nos fins de plantões e durante a noite, a triagem ficava sob o
encargo de um dos seguranças das firmas que prestam serviços terceirizados a esses
hospitais. Esses guardas não executam uma triagem, apenas controlam o fluxo de entra-
da e classificam a demanda. Essa classificação baseia-se em critérios absolutamente
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leigos, associando a parte do corpo lesionada à especialidade médica e indicando qual
sala procurar. Assim, se era uma perna quebrada encaminhava-se para a ortopedia, um
olho lesionado devia ir para o oftalmologista... Como nem sempre julgar pelas aparências
é medida segura, equívocos surgiam, comprometendo seriamente o atendimento.

De todas as salas do Hospital 2, a que mais me causou espanto, surpresa, foi a
sala de sutura. Para esta sala são encaminhadas as vítimas de corte, queimaduras,
quedas e muitos, muitos casos de colisão, atropelamentos, facadas, mas que
estejam conscientes. Estranhamente se valorizava o aspecto externo, feridas cor-
tantes, perfurantes, contusas são encaminhadas para esse cafofo. Puxa, eles devi-
am ser primeiro avaliados por neuros, cirurgiões, para depois ver o corte. (diário
de campo – acadêmico que integrou a pesquisa)

Enfim, a triagem feita pelos hospitais não resolve o problema, chegando a criar
muitas vezes conflito entre população e profissionais e até tentativa (com êxito) de
agressão física aos funcionários.

A equipe tem que fazer triagem, é mentira. Porque se a equipe fizer triagem, o pau
começa a comer ali fora, a direção vem e manda atender todo mundo... Porque eu
dou toda razão ao paciente, porque o paciente é tratado, desculpe o termo, feito
bosta. Empurram esse cara de um lado para outro. (H2/9 - médico)

Ficar na triagem é, quase sempre, desgastante. Silva (1994), ao estudar as cargas
de trabalho impostas aos profissionais de saúde, destaca as cargas psíquicas perpetra-
das aos trabalhadores que funcionam como ‘barreira’ entre usuários e organização.

De forma geral, todos os entrevistados consideraram que há uma disparidade
entre o tamanho das equipes, o volume da demanda e a carga de trabalho. Segundo os
informantes, seriam necessários mais médicos e auxiliares de enfermagem. Percebe-se
uma aparente contradição entre tal reivindicação e o reconhecimento de arranjos
corporativos (‘esquemas’), que levam à diminuição da presença dos profissionais em
seus plantões (tema do qual trataremos adiante).

Concretamente, essa realidade de atendimento ganha contornos dramáticos para
o dia-a-dia do profissional da emergência. A carga de trabalho é intensa e sempre
desproporcional ao tamanho das equipes.

Numa sala em que eu deveria ter em torno de 10 a 12 doentes, tenho no mínimo
30 doentes em cada sala (...) não tenho mais maca pra deitar doente, então é muito
angustiante você trabalhar com um volume de doente que você não é capaz de
gerenciar. (H2/3 - médico)

No Hospital 2, observou-se que, em determinados plantões, as equipes estavam
incompletas, faltando, especialmente, ortopedistas. Os profissionais da pediatria rei-
vindicavam a presença de cirurgiões pediátricos no staff, dado que a demanda para tais
profissionais era considerável.

Se é trauma e é uma criança grande, o cirurgião geral opera. Mas [se for] um
lactente ele não opera e realmente não está preparado. Então nós estamos com
um intestinal aqui, doze horas, isso é um absurdo, entendeu? Porque precisava de
vaga, a criança estava desidratada e eu não conseguia vaga. Fiquei desesperada, eu
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falei: ‘essa criança vai perder o intestino’, e perde mesmo... O cirurgião disse que não
operava, era um lactente, ele não tinha como. Então é um inferno, né, a gente depende
do Souza Aguiar pra cirurgia pediátrica, porque lá eles têm o cirurgião pediátrico.
E, na maioria das vezes, eles dizem que não têm como atender. (H2/1 - médica)

Todos os plantões estão reduzidos. (...) tem plantão que tem, tem plantão que
não tem (ortopedia). (H2/6 - enfermeira)

a nossa escala está muito escassa. Porque nós temos funcionários antigos que se
aposentaram e nós não recebemos funcionários para repor. (H2/8 - enfermeira)

Se o fluxo de entrada dos pacientes na emergência é demasiado e contínuo, o de
saída é muito mais lento. A obtenção de vagas nas enfermarias foi apontada pelos profis-
sionais dos dois hospitais como problemática. Alguns revelam que conseguem vaga pelo
exercício de conhecimento e por troca de favores. Outros afirmam que é necessário ‘ficar
em cima’, isto é, exercer uma cobrança constante e diária junto ao chefe do setor.

Eu consigo vaga pelo meu... colóquio, o meu bom relacionamento com os
paramédicos, geralmente... Aqui sempre tem uma vaguinha para mim, mesmo
que as condições sejam as piores possíveis... Não deixa de ser uma fonte de
corrupção. (H2/1 - médica)

Quando eu estou ali a pressão é diária, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de
madrugada, eu vou lá: ‘Tem vaga? Alguém já foi embora? Pelo amor de Deus! Eu
tenho quarenta e tantos lá embaixo’... (H2/14 - enfermeira)

No âmbito da lógica administrativa do próprio hospital, ficou evidente a falta de
comunicação entre os setores de emergência e enfermarias. Além desse problema, pre-
cisa-se ponderar que há superlotação das enfermarias e dificuldade de se ter leitos
disponíveis com a mesma rapidez com que entram mais pessoas na emergência. Há
ainda que se levar em conta que aquele hospital que não nega atendimento acaba
cobrindo toda uma demanda reprimida de outras áreas programáticas do município e de
outras cidades. Assim, o serviço de emergência expressa contradições estruturais (da
própria lógica organizacional do sistema público de saúde) e internas (da lógica admi-
nistrativa do próprio hospital em que a emergência se insere).

O fluxo de alta também é lento, especialmente nos pacientes de ortopedia. Há
ainda os chamados pacientes sociais, ou seja, aqueles que não possuem família ou
cujos parentes alegam não ter estrutura para cuidar da recuperação do indivíduo. Essa
situação é muito mais comum do que se imagina, especialmente com pacientes idosos.

No Hospital 2, o médico fica responsável pela internação e pela obtenção de
vaga nas enfermarias; no Hospital 1, esta incumbência cabe à enfermagem. As relações
entre profissionais da emergência e chefias das enfermarias chegam, às vezes, a acirra-
dos conflitos.

Especialmente os profissionais do Hospital 2 pleiteavam que se priorizasse
mais a emergência, garantindo tanto as internações quanto as cirurgias. Num certo
sentido, o que os profissionais de ambos hospitais reivindicam é uma certa raciona-
lização do trabalho hospitalar; uma ordenação administrativa e técnica que articule
rotinas e que faça as ‘pontes’ entre os setores, dispensando essa carga adicional
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de estresse e de responsabilidade do profissional de saúde, que tem de realizar,
individualmente, tais tarefas.

Não é um hospital de emergência? E as altas? A prioridade deveria ser a emergên-
cia. A emergência deveria ser o cartão de visita do hospital. (H2/11 - médica)

A emergência é o órgão de choque do hospital, apesar de ser isso tudo, é o setor
do hospital que é menos valorizado... (H2/4 - médico)

Diante de tais dificuldades, não foi raro ver pacientes que permaneciam vários
dias, meses até, à espera de uma internação. O pós-operatório no leito de emergência
também se revelou corriqueiro, contrariamente ao preconizado como adequado. Tal
situação é motivo de insatisfação de muitos profissionais, que, ciosos de seu trabalho
cirúrgico, prevêem a possibilidade de complicações clínicas. Também se pode perceber
a presença daqueles que precisariam de internação por outros motivos, mas que, pela
falta de vagas, também permanecem no setor.

Agora estou com quatro Sidas lá, então é uma dificuldade geral. Eu preciso ter um
lugar onde colocar esses doentes que são potencialmente contaminados (...) – os
tuberculosos que ficam tossindo em cima dos outros. Eu não tenho espaço, tenho
uma maca do lado da outra, um contaminando o outro. Fazer um pós-operatório
num doente desse é um absurdo. (H2/3 - médico)

A presença desses pacientes é também alvo de contrariedade dos profissionais
de enfermagem, que se vêem obrigados a se desdobrarem para atender tantos indivíduos,
que “não são mais do seu setor”, já que não são mais casos de emergência. Além da
evidente sobrecarga de trabalho, esses pacientes não motivam o profissional de enfer-
magem, uma vez que não exigem dele conhecimentos específicos de urgência/emergên-
cia. Serão vistos, pois, como pacientes que requerem “cuidados de hotelaria”: medica-
ção, alimentação, roupa, banho e repouso, causando especial desagrado quando exi-
gem medicamentos a serem ministrados a intervalos pequenos.

Dessa forma, com um fluxo de entrada massivo e de saída lento, ocorre uma
lotação excessiva, geralmente acima da capacidade do setor. Essa superlotação com-
promete a qualidade do atendimento, independentemente das condições de trabalho
disponíveis, agravando-se, sobremaneira, quando tais condições não são as mais ade-
quadas. Começa, então, uma seleção dos cuidados que serão oferecidos. Situação que
Skaba (1997) denomina de cotidiana e penosa “escolha de Sofia”. Um de nossos depo-
entes esclarece:

Você começa a escolher qual tipo de paciente mais grave que precisa de mais
cuidados. (...) Você prefere, muitas vezes, só fazer aspiração no paciente e não
virar, até porque não tem tempo. E por aí, como outros cuidados, você começa a
selecionar. Banho, por exemplo. Você de repente está muito cheio, você dá banho
nos pacientes mais sujos, vamos dizer assim. Até porque falta roupa às vezes,
quer dizer você seleciona (...). E por aí, você vai vivendo sua escolha o dia todo.
(H1/3 - enfermeiro)

Essa dinâmica caótica de trabalho imprime uma boa dose de sofrimento aos
profissionais. Evidencia-se a presença de condições, apontadas por Dejours (1999)
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como desencadeadoras de sofrimento. A primeira é a chamada “pressão por traba-
lhar mal”, isto é, quando o trabalhador sabe o que deve fazer, tem competência para
tal, mas não pode realizar bem suas atividades porque o impedem as condições técni-
cas e sociais disponíveis naquele PT. Tal fenômeno é evidente nas falas dos profis-
sionais: “Uma coisa que me incomoda muito é eu não ter recursos para tratar da
maneira como eu sei tratar. É (...) não ter instalações adequadas para a gente funci-
onar” (H2/1 - médica).

A “falta de esperança de reconhecimento” é outra condição apontada por Dejours
e presente na realidade de trabalho desses profissionais. Um trabalho que se realiza
com considerável esforço e investimento pessoal e nem sempre é reconhecido (aspecto
mais intensamente frisado, como já apontamos, pelos trabalhadores de enfermagem).

O reconhecimento não é uma reivindicação secundária dos que trabalham.
Muito pelo contrário, mostra-se decisivo na dinâmica de mobilização subjetiva
da inteligência e da personalidade no trabalho (o que é classicamente designado
em psicologia pela expressão motivação no trabalho). (Dejours, 1999: 34)

Ficou evidente ainda que as condições insatisfatórias de trabalho causam ainda
um desgaste adicional: o receio de ser culpado juridicamente diante de um atendimento
precário.

Tipo, operamos o paciente, e se a gente fosse ter alguma espécie de cobertura, tudo
bem, que o hospital estaria dando todas as garantias. Mas vai ser assim: ah, doutor,
o senhor operou, se o senhor sabia que a sala não tinha condições, o senhor operou
porque quis (...) [Hoje com as obras está dando para operar?] Só pego fratura
exposta. E mesmo assim, acabou, tecnicamente falando, você não tem a necessida-
de de fazer uma cobertura antibioterápica de uma fratura exposta (...) a gente faz a
cobertura antibioterápica por profilaxia jurídica, tá? (H2/9 - médico)

Lá eu estava me expondo [falando de outro hospital estadual onde trabalhava e de
onde saiu pelas más condições de trabalho]. (...) Lá você não tem nem um Raio-X,
não tem parâmetros de uma avaliação de um paciente. Não tem um tomógrafo.
(...) Você paga um bom advogado, gasta dinheiro, levanta literatura... Não vai dar
em nada, mas você... Um médico que hoje tem a vida atribulada, tem que ir duas,
cinco vezes num tribunal, responder uma besteira por causa de um “suja golas”
que está querendo dinheiro, se ganhar, e o miserável que está vivendo naquela
esperança de ganhar algum trocado às custas do médico que tentou ajudá-lo. Isso
é um problema muito sério. (H1/11 - médico)

Apesar dessas dificuldades, vividas diariamente nos dois serviços pesquisados,
há um forte consenso entre os profissionais de que a emergência do hospital público é
a melhor opção, e em muito superior aos serviços privados, para aqueles que precisam
de atendimento genuíno de emergência (a rigor, na prática, os que estão em risco de
vida). Como afirma Aquino (1987:198):

Existe hoje uma extensa rede de serviços de emergência que se distribuem am-
plamente pelo Município. Essa rede é essencialmente pública e, apesar dos pro-
blemas de ordem material, tem ampla tradição de assistência especializada.
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Apesar dos problemas, conta-se com a excelência técnica de seus profissionais
e com a estrutura previamente disponível (equipes de vários especialistas, centro cirúr-
gico preparado, exames de apoio diagnóstico etc). Contudo, para aqueles que não se
encaixam nessa necessidade, torna-se um serviço de qualidade discutível.

Então... com a estrutura que a gente tem, acho que a gente consegue um desempe-
nho bastante razoável. Com o que é grande emergência, a gente consegue um
desempenho bastante bom. Agora, em termos de atendimento a essa população
que não é de emergência, eu acho que o atendimento fica bastante comprometido.
(H2/3 - médico)

Quem vem para os hospitais públicos recebe, sim, um tratamento honesto, um
tratamento verdadeiro, durante 24, 48 horas. Depois as coisas começam a pesar,
porque a demanda é muito grande. (H1/7 - auxiliar de enfermagem)

Embora os hospitais pesquisados sejam do município, portanto, com orientação
administrativa semelhante, as condições de trabalho e as relações organizacionais in-
ternas (entre os diferentes atores e setores) mostraram-se bastante diferenciadas.

Percebemos, entre os profissionais do Hospital 2, um certo ressentimento com o
que julgam ser um tratamento desigual por parte da Secretaria de Saúde. Segundo essa
ótica, o Hospital 1, pela visibilidade que tem na mídia, por se situar na área rica da cidade
e por atender uma parcela abastada da população, acumularia, historicamente, determi-
nadas benfeitorias e benesses, bem como maior reconhecimento.

Em contrapartida, o Hospital 2, por estar na Zona Norte e atender majoritaria-
mente a população das favelas vizinhas, não desfrutaria do mesmo status e espaço
político. Independentemente da veracidade ou não de tal visão, o que vale ressaltar é
o significado que possui. Há um sentido de reconhecimento desigual entre institui-
ções, em que a hierarquia de importância entre os hospitais é transferida para o
indivíduo, para o seu status de profissional, para a sua auto-imagem e para o seu
prestígio pessoal.

OS MEIOS DE TRABALHO

Os meios de trabalho no PTS são os mais variados e refletem a complexidade
desse tipo de produção, envolvendo desde os meios materiais até os conhecimentos e
tecnologias incorporados. O impacto das mudanças tecnológicas no PTS se concretiza
nos fármacos, imunobiológicos e reagentes para diagnóstico e em diversos procedi-
mentos e equipamentos modernos. Essas tecnologias diversas são tanto materiais (equi-
pamentos e produtos) quanto imateriais (saberes e técnicas) (Dal Poz & Martins, 1998).

Os meios de trabalho são, sobretudo, resultado de outros PT, envolvendo todo
um percurso de inovações técnico-científicas e uma readequação desses trabalhadores
para manuseá-las. A complexidade desses meios incorporados à produção da assistên-
cia médica faz com que hoje muitos profissionais dependam quase exclusivamente da
organização hospitalar para o seu exercício profissional (como é o caso do cirurgião,
neurocirurgião, neonatologista e outros especialistas que, sem os recursos tecnológicos
do hospital, não realizariam seu trabalho).



68

Apresentaremos, a seguir, a avaliação dos profissionais quanto a esses meios
de trabalho. Não discutiremos tal questão de forma exaustiva, mas segundo as priorida-
des desenhadas nas falas de nossos interlocutores.

A questão dos materiais e medicamentos não chegou a demarcar uma diferença
significativa entre os dois hospitais, pois a maioria dos entrevistados afirmou que eles
não costumam faltar. Explicaram que a emergência ainda tem uma reposição superior a
outros setores do próprio hospital: “Medicamento não falta de jeito nenhum. Material
também não falta. Acho que em si só o comecinho é meio chato” (H1/2 - enfermeira).

Esse “comecinho” relatado no depoimento diz respeito a lençóis, fronhas e
colchonetes para forrar macas e leitos, que faltam constantemente nos dois hospitais,
deixando o paciente em contato com a chapa fria e dura das macas.

Em ambos os hospitais, o problema dos equipamentos revela uma lógica
macroburocrática, pouco ágil, que nem sempre considera as necessidades de cada
serviço e setor. Não raro, a reposição de peças é vista pela administração pública como
mais complexa do que a compra de outro equipamento. Por isso, às vezes é mais fácil ter
disponível um equipamento considerado ‘de ponta’ do que aqueles considerado bási-
cos e/ou fundamentais.

Tem material mas não tem capiladora. O osso é um tecido totalmente duro. Se eu
usar a perfuradora agora, a próxima cirurgia eu vou ter que fazer com perfuradora
manual, e todas estão em péssimo estado. E não agüentam o tranco e ninguém
agüenta... roda, roda, roda e você cansa, você perde tempo sem necessidade (...).
Tem até material para fazer prótese total de quadril, mas a gente não faz nem o
básico, que é fratura de colo de fêmur. Tem material, mas infelizmente não tem
Raios-X no centro cirúrgico. Nós temos um intensificador de imagem que está
parado não sei há quantos anos. Então, são coisas simples que poderiam ser
sanadas, mas há a dificuldade burocrática. (H2/9 - médico)

falta de respirador, falta de peça para o respirador... Então você tem que usar sua
criatividade para engatilhar o respirador e fazer ele funcionar. Aqui na sala de
pediatria eu tenho um baby breath que o pessoal chama de baby Sauro, que é
velhíssimo, e um inter 3, que é tecnologia de ponta... Um oxímetro. A gente não
tem que ter isso. Isso é equipamento de CTI... (H1/4 - enfermeira)

O mesmo problema é destacado por Cohn (1992). Em seu estudo, a queixa pela
manutenção dos equipamentos foi uma constante. Segundo a autora, mais uma vez,
evidencia-se a falta de autonomia dos serviços que, via de regra, dependem das instân-
cias administrativas do SUS para a resolução de problemas cotidianos, o que contribui
para sua ineficiência.

Para lá [os serviços] vão os ‘pacotes’ prontos, as normas de atendimentos, a
hierarquização e procedimentos de trabalho definidos, o quadro de profissio-
nais. A autonomia que lhes resta é na utilização de uma verba – no geral irrisó-
ria – para limpeza e pequenos consertos. (Cohn, 1992:35)

Para Cohn, a conseqüência dessa falta de autonomia, especialmente para a
manutenção de equipamentos, remanejamento e contratação de pessoal, é um difuso
descontentamento. Tal quadro se reproduz em meio a uma cultura de ausência de
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responsabilidade pública, reforçada pela visão de que o PT é externo aos seus agen-
tes. Portanto, a responsabilidade diante dos eventuais malogros é transferida para
‘eles’ – ‘o governo’.

Os serviços de apoio diagnóstico (exames laboratoriais e de radiodiagnose) são
considerados da maior relevância para o atendimento; são serviços complementares
que possuem uma dinâmica de trabalho e uma organização diferenciada (como no caso
dos laboratórios). Incorporam conhecimentos que não se limitam ao saber médico,
envolvendo outros campos, como física, biologia e química. Na maioria das vezes, o
chefe desses setores é um médico com especialização na área. Os exames constituem,
ao mesmo tempo, um meio de trabalho fundamental na emergência, como um delicado
eixo na rede de relações organizacionais.

O laboratório que realiza os mais variados testes e exames para a emergência
também é responsável pela provisão de apoio diagnóstico a todos os outros setores do
hospital. Assim, se não for explícita a orientação administrativa quanto à prioridade a
ser dada a esse ou àquele setor, a ordem das demandas será reinterpretada por seus
funcionários. Novamente se coloca a questão da racionalização da dinâmica de traba-
lho no hospital e a imprescindível articulação entre as necessidades do setor de emer-
gência e os PT de outros setores. No Hospital 2, houve reclamações quanto ao tempo
de espera para a entrega de resultados, que, segundo os informantes, variaria de um
plantão para outro. Excepcionalmente houve quem fizesse restrições quanto à qualida-
de dos exames feitos.

A gente não tem um laboratório atuante, de bom padrão, confiável. O laboratório
ajuda muito pouco e a gente vai mais pela experiência da gente do que pelo
laboratório. (...) O resultado do exame, se você não ficar em cima deles, não desce.
(...) Então você colhe o exame e às vezes o laboratório dá o resultado para a
equipe seguinte, quer dizer, doze horas depois. (H2/1 - médica)

Os profissionais dos dois hospitais reclamaram quanto à lentidão do fluxo entre
solicitação e entrega dos exames. É comum um exame ser solicitado duas vezes: pela
equipe do plantão diurno e novamente pela equipe do plantão seguinte. Tal fato revela
que tanto é precário o controle dos pedidos como é morosa e igualmente má registrada
a entrega dos resultados.

Os serviços de radiodiagnose, cruciais ao trabalho da ortopedia, não suscitaram
críticas mais significativas. Foi apontado que não raro, devido ao constante uso dos
equipamentos, alguns ficam danificados, mas o conserto tem sido rápido.

A chegada do tomógrafo no Hospital 2 foi especialmente comemorada pelos
profissionais, que ressaltam ser ele um recurso tecnológico fundamental para a neuro-
logia, dando uma margem de segurança maior ao diagnóstico. O outro lado dessa
moeda é a transformação do equipamento em pólo de atração para outros hospitais que
não o possuem.

Essa situação é confirmada por Pires (1996), quando discute que o uso de
tecnologia de ponta nos serviços de saúde, embora não represente substituição da força
de trabalho, amplia o rendimento e a demanda para um mesmo contingente de trabalha-
dores mais sobrecarregados.
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EMERGÊNCIA E IDENTIDADE PROFISSIONAL

A doença aguda e as lesões por violências precisam de nós desesperadamente, a
qualquer hora, a qualquer dia. Ninguém que entre pela porta da emergência
precisando de nossos serviços falhará em receber nossos melhores esforços.
Os médicos de emergência voluntariamente colocam a si mesmos sob os riscos
da violência e das mais mortais enfermidades (...). Nosso trabalho é ocasional-
mente emocionante, muitas vezes repetitivo, freqüentemente triste, às vezes peri-
goso, geralmente descrito como estressante, e em certas ocasiões incrivelmente
recompensador. (Frumkin,1992:120-121)

A emergência forja, em largos contornos, uma ‘vocação’ peculiar. Permanecer
como profissional de emergência exige forte identificação com esse setor. Como muitos
entrevistados disseram, “passar pela emergência todos passam, mas para ficar tem que
gostar” (H2/8). Essa fala reflete, por um lado, a importância da emergência numa etapa
da formação do profissional e, por outro, a necessidade de desenvolver laços, um perfil
e, sobretudo, defesas que permitam a permanência no setor.

Os profissionais de emergência (como outros inseridos no PT hospitalar) são
submetidos regularmente à sobrecarga de trabalho (mental, psíquica e até física). Há
uma constante pressão para tomadas de decisões rápidas (fundamentais no atendimen-
to de emergência). As jornadas de trabalho são extenuantes, dado o volume de pacien-
tes; e a reposição de energia dos trabalhadores nem sempre é adequada, pois são
submetidos a plantões que, especialmente os noturnos, lhes alteram o biorritmo de
sono, alimentação e atividades sociais (Silva, 1994).

Muitas vezes estes trabalhadores são obrigados a resolver, individualmente, as
lacunas deixadas pela não racionalização administrativa e técnica do PT. Não raro,
precisam articular, pela via pessoal, os diferentes PT (da emergência e de outros setores
como os laboratórios, enfermarias etc) quando estes deveriam estar articulados de
forma mais coesa, o que implica conflitos e desgaste. Além disso, ainda se dedicam a
vários empregos, visto que os salários são baixos no setor.

O ritmo frenético da prática de emergência não deixa esses profissionais ile-
sos. Os confrontos entre profissionais e clientela são fatos comuns que agregam
maior tensão ao exercício das tarefas nas emergências, o que acaba fazendo com que
todos os envolvidos no trabalho se sintam pouco reconhecidos, sentimento que se
agrava de acordo com a hierarquia profissional. Há falta de comunicação entre profis-
sionais de formações distintas e entre setores diferentes do próprio hospital, o que
dificulta ainda mais o trabalho a ser executado. Além disso, os profissionais também
são obrigados, por seu ofício, a lidar com os sentimentos de depressão, desespero e
ansiedade dos pacientes e familiares. Como Pitta (1994) alerta, lidam cotidianamente
com o sofrimento.

Estressa mais, claro! É uma falha, algum problema, o doente morre. Você sabe que
o doente morre ou pode ficar lesado. E mais a pressão. Evidentemente na emer-
gência tem mil e outras pressões. Pressões dos familiares... e pressão mesmo de
você. Do seu ego. Doente grave. Você não pode brincar, não pode perder tempo...
Tem que agir rápido. (H1/8 - médico)
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Depois de um certo tempo, você fica doido. Você fica ‘maluquinho da silva’. Eu,
pelo menos, fico. E conheço um monte de gente que fica. Porque você fica
esperando... O teu maior problema aqui é esperar! Porque você não sabe o que vai
entrar por aquela porta. (H1/4 - enfermeira)

Entretanto, ainda que possa soar contraditório, o mesmo trabalho que produz
sofrimento é fonte de realização. Assim, os profissionais identificam habilidades especiais e
um perfil diferenciado que não dependem só do conhecimento técnico. Há uma nítida
auto-imagem que conjuga prerrogativas de iniciativa individual, capacidade de decisão
rápida e domínio técnico. Há, explícito, um prazer em deter e exercer tais habilidades.

Na emergência você tem que pensar rápido. É aquela brincadeira: ‘pensa rápido
senão fulano morre’. E muita gente não tem, cansa de trabalhar na emergência.
‘Pensa rápido, oh!’ Olhar o paciente e dizer: ‘tá chocando! Pega uma veia!’.
(H1/4 - enfermeira)

Na emergência você tem que ter muito mais dinâmica. Tem que ter mais tirocínio,
rapidez e saber certos procedimentos... (H1/8 - médico)

Poderíamos argumentar, como Carvalho (1995), que esse trabalhador, alienado de
seu desejo, incapaz de significar o mal que o acomete, toma como seus os desígnios
da organização. Outra hipótese é a de que sua capacidade de desenvolver sistemas
defensivos o torna mais resistente. Esse autor indica que muitas vezes “a organização do
trabalho desencadeia, na estrutura psíquica, o deslocamento da identidade subjetiva
pelo traço identificatório do trabalho com fins a um maior controle e produtividade”
(Carvalho, 1995:63-64).

Seria, então, uma identificação forjada pelo próprio PT, como uma espécie de
‘alienação’ frente ao seu próprio sofrimento? No caso do PT em emergência, não pode-
mos esquecer que o serviço produzido por esses trabalhadores é de natureza sui generis.
Nos depoimentos, ficaram evidentes a vaidade e o orgulho profissional em praticar uma
medicina resolutiva, capaz de salvar vidas diante da morte iminente. Há o fascínio por
esse tipo de ação que conjuga, de imediato, a arte médica, a habilidade do praticante e
todo o aparato tecnológico disponível e exigido.

A emergência faz você enxergar além. Nenhum outro lugar te dá isso, eu gosto
mesmo é da emergência. (H2/11 - médica)

Porque eu acho que é um retorno rápido, o retorno da emergência. (...) Eu adoro
atender trauma, adoro, entendeu? Eu acho gratificante, porque da tua conduta
depende a vida daquela pessoa. (H2/1 - médica)

Porque eu tenho a oportunidade diretamente de me sentir útil, de saber que sou
imprescindível, de repente até para salvar uma vida. Eu gosto! (...) Eu adoro
politrauma. Porque tem que ter habilidade para trabalhar, tem que ter técnica.
Você tem que estar consciente do que está fazendo na hora. É um setor responsá-
vel por salvar vidas. (H1/9 - aux. enfermagem)

Podemos ponderar que há embutido nessas falas um sentimento de poder dian-
te do inexorável, diante da morte. Não é à toa que vários autores (Coser, 1958;
Freidson,1970; Foster & Anderson, 1978) comparam o trabalho de emergência a uma
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ação militar e ressaltam a necessidade de precisão, decisão e perícia para empreendê-lo.
Enfatizam também a rígida hierarquia que se impõe para seu exercício.

Uma situação de emergência, seja na sala de operação seja em qualquer parte,
se caracteriza exatamente pelo fato de que uma tarefa deve ser realizada no
mínimo de tempo possível. Seja nas operações militares ou nas operações cirúr-
gicas, não pode haver dúvidas sobre quem toma as decisões e sobre o fato de que
estas devem ser tomadas rapidamente e levadas a efeito sem perguntas e sem
delongas. (Coser, 1958:58)

A situação de emergência dá aos médicos uma supremacia indiscutível na lógica
da divisão do trabalho médico. Freidson (1970) chega a comparar a emergência a um
“estado de sítio”, em que o poder, por força da excepcionalidade da situação, é centra-
lizado nas mãos de determinados atores a fim de melhor controlar a crise.

Entretanto, essa identificação com a vocação emblemática do trabalho em
emergência (a de “salvar vidas”) pode refletir também uma das poucas possibilidades
que esses profissionais têm de sentir que participaram de um PT como um todo, pois
geralmente, o trabalho em emergência é segmentado pelo sistema de plantões, pela
divisão horizontal do atendimento segundo as especialidades. Quem dá início ao
atendimento de um paciente, via de regra não o acompanha até o fim, desconhecendo
o desfecho da assistência prestada. Nas situações graves, de risco de vida, a primeira
intervenção cria a idéia de atendimento que se completa, seja com a sobrevivência
seja com a morte do paciente.

Percebe-se ainda a existência de uma identificação seletiva, que distingue a
prática de emergência voltada para o atendimento em trauma e aquela direcionada às
causas clínicas. Há, em linhas gerais, uma identificação maior com o trauma. O fato de
termos entrevistado os profissionais ligados ao atendimento das vítimas de violências
pode ter influenciado tais respostas. Mas, mesmo os profissionais de enfermagem e
auxiliares que não se dedicam exclusivamente aos pacientes ‘traumatizados’, afirmam
que há os que gostam da área clínica e os que preferem a traumatologia.

Porque na clínica, por mais que você faça, não altera quase nada! O trabalho na
clínica, eu fico desesperado de ver. Você trabalha, trabalha, trabalha... e tu não vê
o resultado, não vê o paciente sair, ter alta. Você não vê chegar aqui apagado e, de
repente estar lúcido, falando... [Pelo que eu estou vendo, você destaca o politrauma
dos outros setores da emergência?] Claro! Você chega aí com um TCE, com
afundamento torácico, com amputação traumática, coisas do gênero, e a gente
consegue reverter boa parte. (H1/9 - aux. enfermagem)

Além dessa forte vocação, os profissionais apontam outros fatores que contri-
buem para a identificação com a prática de emergência. Entre eles, a possibilidade dada
de acumular experiência e tarimba em sua especialidade ou exercício profissional. A emer-
gência é tida como um locus privilegiado para continuar aprendendo e trocando conhe-
cimentos com colegas mais capacitados e de outras especialidades. Há, sobretudo para
os médicos, uma valorização dessa prática que ainda tem um caráter de coletividade, de
equipe. É visto positivamente poder exercer a autonomia de decisão e de iniciativa
própria com a troca profissional e a consulta aos mais experientes.



73

Eu estou com oito anos de formado. Isso pra mim é muito pouco em termos de
neurocirurgias (...). Preciso me especializar muito mais, preciso aprender mais e
a emergência é uma coisa que se você faz com carinho, se dá, é gratificante. Você
salva muitas vidas, você aprende muito. (H1/11 - médico)

Tem esse lado de você estar com os amigos, tem gente que sabe mais um pouco
que você, aí você sabe um pouco mais em outra coisa pra transmitir. É uma troca.
E você convive também com outras especialidades. (H1/6 - médico)

O apoio e a coesão interna das equipes, como apontado por Libouban (apud
Pitta, 1994), constitui um importante mecanismo de defesa diante da sobrecarga emocio-
nal, constante num serviço de emergência.

Carvalho reafirma a importância do grupo, em que são construídos os significa-
dos do trabalho, das dificuldades e do sofrimento que enfrentam. Configura-se, no
grupo, “um campo possível de elaboração de um saber do trabalhador sobre si mesmo”
(Carvalho, 1995:62). Elabora-se um conjunto de referências que ‘localizam’ a vivência
individual desse trabalhador.

É também nas vivências de grupo que são criadas algumas das condições de
produção de uma identidade desse profissional. Como Rangel defende, a construção da
identidade se dá por meio de uma dinâmica relacional de produção cultural que possibilita
que o indivíduo reconheça a si mesmo pelo que é idêntico e pelo que é diferente a partir
das relações de poder estabelecidas (tanto no âmbito do trabalho como na sociedade).
“A construção da identidade no trabalho se fará, portanto, com base na identidade con-
formada pelos sujeitos no seu contexto das relações de poder nos locais de trabalho,
tendo por base o habitus construído dentro e fora dele” (Rangel, 1993:334).

Os profissionais entrevistados, porém, também apontam, enfaticamente, muitos
fatores para o desestímulo em relação ao trabalho de emergência. O aspecto mais cita-
do, como vimos anteriormente, é a invasão massiva de casos que não são de emergên-
cia, o que, além de provocar um óbvio desgaste devido à sobrecarga de trabalho,
provoca ainda um sentimento de ‘desperdício’ da vocação maior (de salvar vidas, de
intervir em casos complexos) e de subutilização do alto preparo técnico ao qual se
dedicaram a conquistar.

Eu digo pra você, trabalhar na emergência é muito gratificante, mas em emergên-
cia. Aqui eu não trabalho em emergência. Aqui eu trabalho numa grande enfer-
maria, com uma rotatividade maior que outras enfermarias (...) aqui no Rio é
muito desgastante por isso, porque tua função não é aquela à qual você se
propõe. (H2/1 - médica)

Finalmente, entre os profissionais de ambos os hospitais, o salário foi o fator
mais apontado como causa de desestímulo. Em fins de 1996, considerando-se os incen-
tivos de produtividade, um médico ganhava, para uma jornada de 24 horas semanais, o
salário médio de R$ 985,78, oscilando entre R$ 881,87 e R$ 1.089,69 (incluída a produti-
vidade dos profissionais de nível superior, que era de R$ 269,21). Contabilizando-se tais
quantias, tem-se o valor de R$ 10,27 por hora. Uma enfermeira recebia um salário médio
de R$ 985,78 para uma jornada de 32 horas e 30 minutos semanais, ou seja, R$ 7,58 por
hora; os técnicos de enfermagem recebiam em média R$ 472,93 (incluída a produtividade)
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e os auxiliares com primeiro grau recebiam R$ 393,90 para a mesma jornada da enfermeira
de nível superior, o que equivale a R$ 3,60 e R$ 3,03 por hora, respectivamente.4

Além do baixo poder de compra, tais salários representam (especialmente para a
categoria médica) o significado do desprestígio.

O Nilo Coelho, que foi governador da Bahia, uma vez falou uma frase que eu achei
gozadíssima: médico é igual a sal, é branco, é barato e você compra em qualquer
lugar. E é a pura verdade, eu estou chegando a essa conclusão. (H2/9 - médico)

Estar aqui no final de semana não é das melhores coisas da vida. Ainda mais você
tendo família, e um salário vil, muito vil (...). Hoje é um problema muito sério
você depender do dinheiro da medicina. (H1/11 - médico)

Os profissionais analisam que o longo investimento exigido para a formação
médica não é reconhecido no valor dos salários. Vêem-se obrigados a multiplicar suas
jornadas em vários empregos, seja na rede pública, privada ou em consultórios. Muitos
atravessam a cidade, de um extremo a outro, várias vezes na semana. Assim, aquelas
especialidades médicas, cujo mercado ofereça mais postos e remuneração mais atrativa,
rapidamente se evadirão do serviço público.

Há pelo menos uma década, alguns autores têm apontado a tendência de ‘re-
juvenescimento’ da população de trabalhadores do setor da saúde pública, dado que
os baixos salários estimulam a rotatividade e não se tornam atrativos aos que têm maior
qualificação profissional (Medici, 1987; Nogueira, 1987). Pesquisa de Machado (1996)
indicou que, na cidade do Rio de Janeiro, 56% dos 25.306 médicos pesquisados tinham,
na época, até 39 anos.

Os médicos formados há mais tempo constatam, com tristeza, o declínio dos
serviços públicos de saúde; lembram, nostalgicamente, de um tempo em que ser médico
de um hospital público era sinônimo de status e de excelência profissional e relembram
os “grandes nomes” de catedráticos que chefiavam as equipes e fomentavam um deba-
te acadêmico de alto nível.

Tive uma escola aqui. Nessa época, a cirurgia geral era chefiada pelo dr. .... [cita o
nome do catedrático]. Ele fazia sessões acadêmicas, convidava professores
renomados, discutia artigos de importantes periódicos. Nós discutíamos os ca-
sos, chamávamos outros colegas, ortopedistas, clínicos. Havia tamanho
entrosamento entre a rotina e a emergência que até operávamos lá. Aqui foi o
primeiro hospital a ter uma cirurgia televisionada. Aqui era uma escola de vida
humana (...). Depois do plantão, subíamos para o sétimo andar para ouvir música
clássica! (H2/11 - médica)

A médica prossegue dizendo acreditar que houve uma grande desmobilização
de 1985 para cá, quando “tudo ficou muito ruim, tanto o nível socioeconômico das
pessoas como as gestões administrativas dos hospitais universitários, das residências”.
Depois, ela fala da atual falta de estímulo dos profissionais. “A gente tinha muito mais
vontade de trabalhar. Eu limpava o chão da UTI e tinha o maior prazer em fazer isso. Eu
tinha o retorno”.

Perguntei o que fazia com que continuasse a trabalhar na emergência e no servi-
ço público. “Eu gosto do que faço. Eu amo o paciente, tenho o maior respeito por ele”.
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Nesse momento se emociona. “Eu não sou chorona não, eu sou durona, mas quando
falo dessas coisas”. Terminamos a entrevista. Meia hora depois, a mesma médica bate
na porta. Eu estava entrevistando outro profissional. Ela coloca apenas metade do
corpo para dentro da sala. “Sabe o que eu esqueci de dizer? Naquele tempo nós tínha-
mos até um psicanalista para discutir os casos conosco. Eu aprendi a discutir o caso do
sr. Fulano e não a doença, a úlcera, a patologia”.

Tomando a máxima enunciada por um dos entrevistados: “se trabalha muito, se
ganha pouco e se tem muita responsabilidade” (H1/11 - médico), percebemos quão
delicada e ao mesmo tempo embrutecedora é a situação de trabalho dos profissio-
nais da emergência. As hipóteses quanto aos motivos da permanência desses profissionais
em um trabalho com tais características são várias: desde boas doses de idealismo e de
coleguismo até a perspectiva de um ‘retorno’ de aprendizagem, além de alguns meca-
nismos que minimizem as condições desfavoráveis da relação entre sofrimento e reali-
zação no trabalho.

Mas o que, então, ainda motiva alguns profissionais formados há décadas,
extremamente experientes, a permanecer no setor público, especialmente na emergên-
cia? Cohn (1992) percebe a mesma tendência de evasão e grande rotatividade dos
profissionais do setor de saúde. Segundo a autora, “os que ficam” no setor são, via de
regra, os profissionais das categorias menos qualificadas e, no caso das mais qualifica-
das, aqueles mais “acomodados”, os que têm o serviço público como “mais um empre-
go” ou aqueles portadores de uma “noção sanitarista”.

Naturalmente não temos condições de esgotar, neste livro, questão que merece-
ria maior aprofundamento. Mas no caso de nossos entrevistados, muitos com mais de
15 anos no mesmo hospital, certamente não são os salários que os mantêm no serviço,
nem a possibilidade de amealhar experiência, pois já a possuem.

Poderíamos apontar, com base em seus relatos, dois significados centrais que
sustentam suas representações: compromisso e coleguismo. Compromisso que se ex-
pressa, para alguns, como uma certa noção de ‘missão’ e de ‘dedicação ao atendimento
dos mais pobres’; ainda há um vínculo forte com os colegas, especialmente com os da
própria equipe. Um sentimento de amizade que se constrói a cada plantão. Muitos, por
anos a fio.

É a dedicação profissional, é a vontade de atender as pessoas mais necessitadas,
porque muitos profissionais daqui, muitos médicos, bons profissionais... muitos
procuraram outros hospitais que fossem mais bem remunerados... Mas no tocan-
te a minha pessoa, eu... sempre procurei dedicar e ajudar as pessoas, manter esse
compromisso até hoje. (H2/7 - médico)

E eu já falei pra várias pessoas aqui que a única coisa que me mantém é a equipe...
O coleguismo da equipe. Porque, tirando isso, eu não estaria aqui não. (H1/1 - médico)

Como Cohn argumenta, muitas vezes as concepções de ‘compromisso com os
pobres’ acabam por reproduzir um certo traço paternalista ao estabelecer uma relação
institucional (por meio de seus agentes) com os ‘carentes’, ao invés de reconhecê-los
como cidadãos, portadores de direitos. Não se trata, meramente, de uma visão ‘politi-
camente incorreta’, mas de postura que leva, na prática, a uma concepção de que “o neces-
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sário a ser feito para o atendimento das necessidades da população passa a ser o
possível a ser feito” (Cohn, 1992:5).

Entretanto, não podemos desconhecer ou negar que a honestidade e a gran-
deza dos sentimentos expressos nas entrevistas refletem as motivações que ajudam a
enfrentar as agruras de uma carreira dedicada ao serviço público. Todavia, essas
expressões de idealismo não sustentam as representações e práticas de todos os
profissionais que trabalham na emergência. Muitos, como pesquisou Cohn, decerto
interpretam como ‘voluntarismo’ a atitude daqueles que buscam realizar, em condi-
ções de trabalho nem sempre adequadas e com baixos salários, quaisquer atividades
que não sejam o estrito da rotina.

Podemos concluir que, apesar de todo o inegável sofrimento gerado no PT da
emergência, há um forte vínculo (até de identificação prazerosa) de seus profissionais
com o trabalho realizado. Contudo, essa identificação não se traduz em consciência
ou comprometimento de seus agentes com a natureza pública dos serviços, agindo
mais como expressão de solidariedade aos desvalidos e de lealdade aos pares.

Estes aspectos, a nosso ver, são importantes para compreender a postura dos
profissionais das emergências diante da violência. Por um lado, a violência como de-
manda de atendimento é recebida muito positivamente pelos profissionais. Os casos de
violências constituem uma demanda genuína do trabalho de emergência e representam,
para seus profissionais, a satisfação de exercer suas habilidades e conhecimentos.

Por outro lado, a violência não é reconhecida, no campo da prática profissio-
nal, como questão socialmente ampliada e que requer ações do poder público e de
seus agentes para enfrentá-la. O vínculo de ‘solidariedade aos pobres’ não é sufici-
ente para manejar situações mais ambíguas, podendo entrar em crise, por exemplo,
quando o sujeito a ser atendido é um ‘pobre’, mas envolvido em práticas ilegais;
interferindo, então, outros mecanismos sociais de seleção das ‘demandas mais jus-
tas’ ou  ‘prioritárias’.

VIOLÊNCIA E APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO

Há, historicamente, nos hospitais públicos, uma duplicidade de vocações acu-
muladas entre a assistência e o ensino, sendo que as relações de ensino acabam por ser
preteridas na ordem das prioridades que a assistência exige. Na maioria das vezes, será
a partir da própria inserção no PT que aprendizes e jovens profissionais concluirão ou
complementarão sua formação. Dentro do universo organizacional que é o hospital, o
setor de emergência sempre foi reconhecido por propiciar um aprendizado, considerado
privilegiado, na área de ‘trauma’, até mesmo para os médicos já formados. Afinal, é para
lá que acorrem suas vítimas.

Decerto, a experiência profissional que o PT, no setor de emergência, possibilita
aos seus agentes não se restringe ao conhecimento em trauma. Também se aplica a
muitos outros campos da clínica e a todos os aspectos da prática médica que não são
aprendidos nos bancos escolares. Contudo, o atendimento às vítimas de violências,
dentre tantos casos de trauma, destaca-se por desafiar os limites atuais do conhecimen-
to médico e por motivar avanços na área.
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O desenvolvimento crescente da ‘tecnologia da morte’ tem sido responsável
pela produção de armas mais leves, de repetição mais rápida, de grosso calibre e de alto
poder de destruição. Armas de fogo têm sido contrabandeadas para cá há décadas, mas
começam a vir em larga escala a partir dos anos 80.

A imprensa, desde então, tem revelado que o arsenal bélico utilizado pelos
grupos que gerenciam diretamente o tráfico de drogas na cidade causaria inveja a
muitos exércitos nacionais (Manchete, 1996; Folha de S. Paulo, 15/06/97). O uso dos
antigos revólveres calibre 38 e de pistolas calibre 45 – cujos tiros alcançam em média de
200 a 300 m – ganharam o reforço de armas pesadas como metralhadoras FM e Taurus-
Beretta (cujas balas chegam a 900 m), de armamentos pesados como os fuzis AR-15,
AK-47, Sig Sauer calibre 223 (armas cujo alcance é de 2 km) e, ainda em menor escala, de
granadas e até de lança-chamas, destinadas originariamente ao uso militar contra tan-
ques e blindados. O emprego de tais armas ocasiona lesões cada vez mais letais e
extensas. As balas de fuzis, por exemplo, não apenas perfuram, estraçalham tecidos e
ossos. Esta ‘medicina de guerra urbana’ representa, como se vê, um atendimento de alta
complexidade que exige grande domínio técnico-científico, por um lado, e muita perícia
e prática, por outro (McGonigal et al., 1993; East, 1995).

O socorro às vítimas de armas de fogo requer dos profissionais de saúde, especi-
almente dos médicos, um aprendizado técnico constante. Tais conhecimentos não fazem
parte, por sua especificidade, da formação médica e de enfermagem aprendida na univer-
sidade, pois ultrapassam o conhecimento de base, seja em cirurgia ou na vasta área
denominada trauma. Será no hospital, especialmente no setor de emergência, que os
profissionais aprenderão, na prática, e com boa dose de autodidatismo, esse know how.

Podemos mesmo afirmar que a violência desencadeia no trabalho de emergência
o surgimento de novas tecnologias (cirúrgicas e diagnósticas). Quando demarcamos
esses novos conhecimentos e técnicas, como avanço tecnológico, temos em vista o
conceito de tecnologia que Gonçalves (1994:18) defende. Isto é, os “nexos técnicos
estabelecidos no interior do trabalho entre a atividade operante e os objetos de traba-
lho, através daqueles instrumentos”. Para o autor, tecnologia não se resume à idéia de
“novas descobertas” nem aos processos mais concretos em que o trabalho se efetiva.
Esta compreende, antes de tudo, um conjunto de saberes que se desdobram material-
mente e afetam as relações sociais da produção.

Merhy et al. (1997) também orientam uma conceituação de tecnologia para o
PTS que se alinha à definição de Gonçalves. Para esses autores, é necessário distin-
guir entre 1) as tecnologias duras – equipamentos, normas, estruturas organizacionais;
2) as tecnologias leves-duras, que dizem respeito aos saberes que operam no PTS – a
clínica médica, a psicanálise, a epidemiologia e outros conhecimentos de gerência
científica; 3) as tecnologias leves, que se referem à produção de vínculo,
autonomização, acolhimento e gestão.

Analisando-se as entrevistas dos profissionais, percebemos que as lesões
provocadas pela violência são um constante desafio aos saberes disponíveis. A des-
truição provocada pelas potentes armas representa a iminência do fracasso da ação
médica. Esta questão é evidente no depoimento de um experiente cirurgião, cujos casos
de óbito de pacientes (motivos para uma ‘contabilidade’ negativa que lhe fere o brio e
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a vaidade profissional) foram, em sua maioria, provocados por lesões por PAF. Esses
‘fracassos’, inevitáveis, devido à gravidade da destruição de ossos e tecidos, inspiram
no profissional de emergência uma inquietação peculiar. Orientado por um ideal de ação
médica resolutiva, eficaz, capaz de agir rápido e com sucesso, o médico se defronta com
a antítese dessa auto-exigência. “Eu tenho 3.600 cirurgias (...) nesses 17 anos, 22 mor-
tos, que já chegaram mortos na minha mão praticamente, tiro de AR-15, tiro de AK-47...
Eu não posso fazer nada” (H2/2 - médico).

Assim, verifica-se uma ânsia por aprender mais e vencer os limites técnicos disponí-
veis, fazendo com que sejam reivindicados cursos e seminários sobre violência e trauma.
Muitos profissionais são ávidos leitores de revistas especializadas, outros acompanham
atentamente as estatísticas produzidas pelo hospital. Para a maioria dos entrevistados, tais
casos são instigantes, desafiadores e ‘genuínos’ no que se refere à área de trauma.

Coisa que a gente não tem é reciclagem. Tudo o que você aprende, você aprende
na prática. (...) Você tem muita coisa de emergência infantil, ou emergência mes-
mo, violência então, está longe, muito longe do que você aprendeu no banco da
academia. (...) Tem agora um congresso de emergência que a gente está verde pra
fazer. (H1/4 - enfermeira)

Essas exigências, que a realidade da violência nas metrópoles impõe aos médicos,
têm repercutido nos programas das jornadas científicas de várias especialidades. Por
exemplo, na 18a Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, realizada em 1998, discutiu-se ampla-
mente o problema da violência urbana e doméstica. No encontro, revelou-se que as
principais queixas que demandavam a atenção do cirurgião plástico eram as queimaduras.
Hoje, as fraturas de malares e ferimentos provocados por armas brancas e de fogo, a
maioria no rosto e tórax, constituem novos desafios para esses especialistas (Mir, 1999).

A Semana do Trauma, realizada em 1999 por diversas entidades (Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado,
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Conselho Federal de Medicina e
Ministério da Saúde), focalizou o problema da violência como questão central na agen-
da das políticas públicas de saúde. Além de lançar uma campanha de mobilização social
contra a violência, discutiu as necessidades de formação do profissional para o
enfrentamento do problema.

Birolini (1999) apresenta o curso do Suporte Avançado de Vida no Trauma (SAVT)
– versão traduzida do Advanced Trauma Life Support – como estratégia a ser implanta-
da em nível nacional e como conteúdo a ser incorporado nos programas de residência
e cirurgia. Indica-se a necessidade de uma maior sistematização curricular da formação
do médico emergencista. O curso de SAVT, cabe ressaltar, foi oferecido por anos segui-
dos aos médicos de emergência da rede municipal do Rio de Janeiro. O programa do
IV Congresso Internacional da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências (RBCE),
feito também em 1999, enfatiza o problema da violência a partir do caráter interdisciplinar
exigido em sua abordagem, dando a dimensão que se amplia para uma intervenção além
dos limites do tratamento das lesões provocadas.

A ‘tarimba’ de atendimento e de diagnose, adquirida pelos profissionais das
emergências estudadas, também se torna evidente. O trabalho dos ortopedistas, cirur-
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giões gerais, vasculares e dos odontólogos é citado com deferência pelos próprios
colegas e reconhecido pelos membros das organizações científicas da área. Os profis-
sionais da área de cirurgia, especialmente os neurocirurgiões dos dois hospitais, são
referência nacional e destaque nos congressos científicos para a questão de cirurgias
por PAF no crânio. Uma das profissionais entrevistadas chega a possuir um acervo
catalogado de centenas de casos atendidos.

Um colega nosso voltou da França e trouxe uma grande experiência de lá e tal. O
tempo passou, um dos neurocirurgiões com o qual ele esteve na França veio ao
Brasil (...). Foi montada uma palestra, um encontro para que ele pudesse trocar
idéias com a gente. Como a coisa foi muito rápida, os colegas mais novos da
emergência foram encorajados a trazer as suas experiências, qualquer caso que
eles quisessem comentar. Terminou a palestra desse colega francês, e um dos
colegas mais novos da emergência trouxe aqui pra gente um caso banal, um
baleado de crânio, mostrando, olha foi feito isso, assim, assado. O francês falou
assim: ‘Eu tenho vinte anos de neurocirurgia e nunca operei um tiro na cabeça,
porque lá não tem’. (H2/7 - médico)

Tal know-how também se torna presente no reconhecimento, pela extensão e
características das lesões, do tipo de arma usado. Tais conhecimentos em ‘balística’,
aprendidos no dia-a-dia, são repertório da maioria dos profissionais e não estão restri-
tos à formação médica (até mesmo os profissionais auxiliares de enfermagem dispõem
de tais conhecimentos).

Eu levantei 116 casos de baleados no crânio aqui. E a gente já está tão habituado a isso
que já sabe quando um tiro é de AR-15, é de M-16, a gente já conhece isso... Todo
mundo procura ler, fazer cursinho. (...) Eu estou até com um material de balística aqui
pra emprestar. A gente, quando não entende, vai atrás... todo mundo se interessa por
isso. (...) Como é de uma certa novidade, entre aspas, todo mundo fotografa, pra
procurar saber qual é a minha forma de tratar... [Entrevistadora: E é uma demanda
que você não aprende na universidade, não é?] Não, não, não. Na universidade eu
nunca tinha ouvido falar em balística. Nem eu nem ninguém. A gente começa a se
interessar à medida que vai tendo que meter a mão e tratar. (H1/10 - médica)

Contudo, além do desenvolvimento de conhecimento e experiência profissional,
essas tecnologias que o contexto do atendimento às vítimas da violência proporciona
não se restringem ao tratamento (seja cirúrgico, seja clínico) das lesões. A interação
cotidiana entre profissionais e vítimas também propicia novas leituras diagnósticas. Por
exemplo, os profissionais da área de pediatria (pediatras, enfermeiras e auxiliares) de-
monstraram, especialmente no Hospital 2, um largo conhecimento no diagnóstico de casos
de maus-tratos contra crianças. Eles revelaram a convivência cotidiana com tais ca-
sos e a assimilação de uma postura investigativa, atenta à correlação entre a história
contada e os tipos de lesões apresentados, aos ‘sinais’ clínicos e comportamentais
considerados reveladores de situações de violências (embora isso não signifique, ne-
cessariamente, a notificação de tais situações).

Foi um lactente de nove meses, isso tem um ano mais ou menos. Eu falei que a
mãe é que tinha dado [veneno de rato]. Quando a criança chegou, ninguém sabia,
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a criança foi trazida por uma vizinha que não sabia de nada. Quando eu suspeitei
pela clínica, veio uma vizinha que disse que a mãe tinha jurado que ia dar veneno
de rato. E eu fiz a lavagem, eu vi o chumbinho saindo. Então eu tinha a certeza,
porque eu cansei de lavar estômago com chumbinho aqui, cansei... Chegou uma
vez uma criança fraturada. Aí, lactente fraturado, um colega descreveu. Ela sus-
peitou e radiografou, viu fraturas antigas, quer dizer ela tinha fraturas anterio-
res... Todos os sinais da criança espancada. (H2/1 - médica)

Além do conhecimento técnico de intervenção médica e de diagnóstico, pude-
mos perceber que a violência ainda possibilita aos profissionais elaborar um outro tipo
de conhecimento. Médicos, enfermeiras e auxiliares, depois de um certo tempo, passam
a colecionar histórias, versões e situações que se repetem. Eles têm um estoque dessas
narrativas e acabam por exercer uma observação mais atenta aos códigos e interações
sociais que estão por detrás das versões apresentadas. Tentam desenvolver, por assim
dizer, um feeling etnográfico prático, conectando as histórias fragmentadas às suas
motivações e ao contexto social (ainda que muitos o façam de maneira estigmatizadora).

Depois de um certo tempo, devido à regularidade com que as violências se
apresentam, os profissionais da saúde criam conjecturas sobre o que significa certo tipo
de lesão para determinado grupo social, começam a perguntar às vítimas sobre esse ou
aquele código de punição (especialmente na ‘subcultura’ do narcotráfico) e a desenvol-
ver posturas no lidar com esses indivíduos. Acreditamos que esse tipo de conhecimento
pode desempenhar importante papel na adoção de medidas de prevenção.

Porque se eu for perguntar pro indivíduo, noventa e nove vírgula nove por cento
das vezes, ele diz: ‘Não, não, foi bala perdida’. Que nem agora, um [baleado] na
mão, um rapaz. [Perguntei:] ‘Foi tiro à queima-roupa, meu amigo?’ ‘Ah, não, isso
foi bala perdida’. Ah, não, o cara estava a um metro, que a gente já conhece.
[Conclui] Código de morro.

 Eu trabalhei no [nome do hospital], que ali é dentro do morro. Então, normal-
mente, quando o indivíduo furta dentro da comunidade, ele é punido, tá? E
normalmente quem pune é o traficante, que todo mundo vai se queixar ao juiz da
comunidade que é ele. O traficante pede que ele cruze as mãos uma por cima
da outra e dá um só tiro, pra não gastar bala. Antigamente era um tiro em cada
mão. Então, normalmente, é uma fratura que atinge as duas mãos. ‘Ah, foi bala
perdida’. Mas você vê nitidamente o halo de pólvora em volta, você vê que o cara
estava a pouca distância. Quando ele faz outra bobagem de pequeno porte, ele
leva um tiro no pé. A partir daí, as punições são maiores.

Na emergência. Eu ficava impressionado como é que os caras eram bons de
mira, porque só acertavam tiro na coluna. Porque o que a gente tinha lá de
paraplégico, com tiro na coluna... Uma vez eu estava conversando com um
traficante, esse cara estava só com um dos braços, sem as duas pernas, mas
conseguiu sobreviver. E esse cara depois de muito tempo abriu o jogo, simpa-
tizou comigo (...). ‘Oh, doutor, não é nada disso não, é que quando a gente
perde o ponto, a gente só perde quando as balas terminam. Aí vem o outro
bando e domina a gente, vira a gente, deita de costa e dá tiro mesmo’. Então o
negócio é tudo à queima-roupa. (H2/9 - médico)
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Em síntese, como em outras metrópoles com altos índices de violência, podemos
mesmo afirmar que no Rio de Janeiro a violência constitui um fenômeno que contribui
diretamente para o incremento do saber médico na área de trauma. Artigos recentes
(Solberg et al, 1998; Keim & Kaufmann, 1999; Hogan et al., 1999) indicam um campo
ainda não abordado por nós, por não fazer parte de nossa realidade atual – os desafios
aos conhecimentos médicos e de emergência que representam o atendimento às vítimas
de atentados terroristas (sejam incidentes de grandes proporções envolvendo explosi-
vos ou o bioterrorismo, que utiliza agentes químicos e biológicos, como o caso do
envenenamento das tubulações do metrô japonês com gás sarin).

A associação feita, amplamente pela imprensa brasileira, entre a medicina pratica-
da nas emergências públicas e a ‘medicina de guerra’ representa uma forte imagem
explicativa, tanto pelo número massivo de vítimas atendidas quanto pela idéia de que as
guerras contribuem para o avanço da pesquisa médica, especialmente no campo cirúrgi-
co. Contudo, como vimos, a violência que faz parte do cotidiano da emergência não se
limita ao atendimento a vítimas de armas de fogo ou outras armas, incluindo muitas outras
agressões, como as violências conjugais, os maus-tratos contra criança e adolescente e
as violências auto-infligidas. Há ainda o desenvolvimento do conhecimento diagnóstico
– exemplar para as situações de violência doméstica (tanto contra crianças quanto contra
mulheres) –, o que demanda o alargamento de procedimentos de anamnese, pois, além de
incluir ‘sinais e sintomas’, exige um exercício de escuta e uma abordagem mais ‘relacional’.

Assim, em paralelo à produção e incremento da ‘tecnologia de morte’,
corporificada na produção globalizada das armas e de sua massiva distribuição e utili-
zação, desenvolve-se uma ‘tecnologia de vida’, representada nos avanços clínicos e
cirúrgicos para salvar as vítimas. Poderíamos argumentar que esse processo nada mais
é do que a própria lógica da produção capitalista, na qual o desenvolvimento de uma
tecnologia desencadeia a criação de outras que a ela se conectem em determinado
processo produtivo. Entretanto, mais que uma lógica macroeconômica estamos diante
de um embate desigual em que perdemos vidas ou a dignidade de viver sem a ameaça
iminente da violência.

Resgatando o que Merhy et al. (1997) defendem, podemos dizer que a violência
exige dos profissionais de saúde o desenvolvimento de tecnologias duras-leves (sabe-
res clínicos e cirúrgicos), mas também de tecnologias leves. Entretanto, a análise do
formato em que se configuram essas últimas, ligadas à produção de vínculo e acolhi-
mento, é vital para a compreensão dos modelos de atenção, pois possibilita “expor
intensamente ‘as falhas’ dos mundos do trabalho em saúde, como o jogo dos sentidos
e sem sentidos das práticas de saúde” (Merhy et al., 1997:122).

RELAÇÕES DE PODER NO TRABALHO DE EMERGÊNCIA

Segundo Carapinheiro (1993), os hospitais modernos se modificam e se tornam
complexos a partir de um enorme crescimento de pessoal, do surgimento de novas
especialidades médicas, de serviços de apoio de diagnose e do desenvolvimento
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tecnológico da medicina, fatores responsáveis por transformações importantes na es-
trutura hierárquica, na estrutura de poder e no sistema de comunicação interno aos
hospitais. Esse conjunto de modificações associa-se, ainda, à expansão do sistema
burocrático de administração.

O emprego do referencial weberiano, a partir de sua teoria da burocracia, para a
análise da organização hospitalar não é recente. Os estudos da sociologia das organi-
zações há muito utilizam o tipo-ideal da burocracia para analisar o hospital como orga-
nização racional, onde predominaria a divisão do trabalho segundo competências
especializadas, regras impessoais e sistemáticas e uma autoridade cujo poder emanaria
de regras estabelecidas e não do carisma ou da tradição (Weber, 1970). Embora alguns
aspectos dessa teoria sejam perfeitamente aplicáveis ao hospital, a utilização desse tipo
ideal não leva em consideração que, apesar da existência de uma estrutura administra-
tiva pautada pelos princípios racionais burocráticos, o poder e a autonomia profissio-
nal dos médicos são referência crucial para a compreensão das relações hierárquicas e
de autoridade no hospital.

Goss (apud Carapinheiro, 1993) conclui que no hospital existe um “sistema dual de
autoridade”: a autoridade administrativa e a autoridade médica. Para esse autor, existiria
um conjunto de normas profissionais e um sistema de valores do corpo médico que
podem contrariar as pressões administrativas. Além disso, os médicos desempenhariam
um alto nível de autonomia no seu exercício profissional face às restrições burocráticas.
Há que se ressalvar que, na realidade de nossos hospitais, são muito mais complexas as
instâncias de poder que extrapolam e atravessam o âmbito interno da organização
hospitalar (dos distintos níveis da burocracia do SUS, do mercado de fármacos e equi-
pamentos etc). O emprego desse referencial teórico nos parece adequado para discutir
as relações de hierarquia e de poder dentro da cultura interna da organização hospitalar.

Foster & Anderson (1978), reconhecendo esse “sistema dual”, argumentam
ainda que essas linhas de autoridade (médica e burocrática) podem entrar em conflito e
que os profissionais de enfermagem são os mais vulneráveis, porque são cobrados
pelas duas vertentes de poder, sendo denominados pelos autores como person-in-the-

middle. Estão em meio às cobranças dos médicos, dos gestores, de suas próprias
chefias e dos pacientes e familiares. Em contrapartida, como são muitas ordens e de-
mandas, os profissionais de enfermagem também acabam por ter de hierarquizar o aten-
dimento a essas exigências. Ao administrar “o que é mais prioritário” conseguem um
capital de poder no exercício de seu trabalho (Coser, 1958).

Segundo Goss, o sistema dual de autoridade, bem administrado (envolvendo
alianças e acordos), pode produzir uma conciliação entre os dois tipos de autoridade.
Cabe ressalvar que, em nossos hospitais públicos, a alta administração e o poder buro-
crático são, via de regra, exercidos por médicos, justapondo em muitos casos os dois
tipos de autoridades. Mesmo submetidos a uma relação hierárquica de ‘supervisão’, os
médicos teriam a prerrogativa de não acatar as ‘orientações’, desde que fundamentem
tecnicamente sua posição.

Tais prerrogativas médicas se tornam evidentes no Parecer 24/94, editado pelo
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, em que, em resposta a
uma consulta de profissional, o órgão cita o Código de Ética Médica e enfatiza que
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“o médico é o único responsável por seus atos profissionais (Cremerj, 1997:256, art. 7o

e 8o). Por isso, não se aplica o caso de ‘ordens de outro médico’. Mesmo quando se
tratar de uma ordem de superior hierárquico, o médico tem a prerrogativa de não cumpri-
la “se for contrária aos ditames de sua consciência” (art. 28).

Carapinheiro (1993:51) conclui que se desenvolveu no hospital um tipo peculiar
de burocracia em que predomina uma “autonomia elástica”.

O conceito de autonomia elástica parte da definição de autonomia como aptidão
que os indivíduos dispõem numa situação de trabalho para determinar a nature-
za dos problemas com que se confrontam e para saberem resolvê-los. É elástica
no sentido de que não existe um domínio fixo de autonomia nem se liga de forma
inerente a nenhuma posição hierárquica. Assim, de acordo com a determinação
da competência profissional dos atores, a sua autonomia pode contrair-se ou
expandir-se com amplitudes variáveis. Ao conceito de autonomia elástica liga-se
a idéia de que um indivíduo só pode dispor de autonomia quando possui o poder
de controlar o seu próprio trabalho e, decorrente deste controle, é que pode ser
responsável pelas ações que desencadeia.

Cabe frisar que, na maioria das vezes, nas relações de poder do hospital, a
autonomia elástica é muito mais usufruída pelos médicos, cabendo a essa categoria o
domínio da organização e a divisão do trabalho na instituição.

As análises provenientes do interacionismo simbólico trouxeram grande contri-
buição para o estudo das relações de poder na organização hospitalar. Segundo essa
matriz, toda vida institucional é resultado de uma variada gama de negociações,
construídas a partir das interações ocorridas entre seus membros.

Strauss et al. (1963) defendem que a “ordem negociada” é um modelo de análise
extremamente adequado para o estudo do poder na organização hospitalar. Considera-
se que o hospital reúne uma diversidade de profissões, com distintas posições hierár-
quicas e com diferentes atribuições na divisão do trabalho médico. Além disso, haveria
um conjunto de regras paralelas de “como se obter as coisas” que pode ser exercido por
todas as categorias profissionais. Os autores também analisam que regras informais
são criadas para resolver ações e situações não reguladas pelas regras formais. No
cotidiano do hospital, as regras formais convivem com as informais, sendo empregadas
de acordo com a situação e as negociações estabelecidas entre os participantes do PT.

A própria divisão e a realização de tarefas se tornam, ao longo do PT, uma ordem
negociada, mesmo que de forma implícita ou informal.

Carapinheiro (1993) alerta que esse modelo de análise recebe críticas por não
considerar as estruturas políticas, historicamente consolidadas, limitando-se ao campo
das interações entre os atores. Entretanto, alguns autores argumentam que a natureza
negociada da divisão do trabalho, no hospital, é limitada (de uma forma não determinista,
mas que pode vir a ser de extremo constrangimento) pelos parâmetros estruturais da
configuração de poder institucional e social.

Defendemos em primeiro lugar que, no hospital, há uma peculiaridade do poder
médico na hierarquia e na organização do PT. Contudo, as características gerais do PT,
socialmente consolidadas e estruturalmente reproduzidas, mantêm-se presentes tam-
bém no hospital (Pitta, 1994; Pires, 1996; Dal Poz & Martins, 1998).
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Em segundo lugar, a emergência é o locus de um poder que até pode ser lido (em
alguns momentos da execução do trabalho) como autoritário. Diante da iminência de
morte, as ordens médicas devem ser obedecidas de forma inconteste (Freidson, 1970;
Foster & Anderson, 1978). Isso não quer dizer que, no dia-a-dia, diversos espaços de
negociação da divisão do trabalho e da maneira de executar as tarefas não sejam cria-
dos, renovados, reinvocados e atualizados (Carapinheiro, 1993). Naturalmente, há aque-
les acordos mais estáveis e os mais frágeis. Assim, quando há alguma mudança na
ordem social do setor (ingresso de novos membros do sttaf ou das chefias, introdução
de novas tecnologias ou conhecimentos) demandar-se-á uma nova margem de negoci-
ação, reconstituindo as bases de ação dos agentes (Strauss et al., 1963).

‘ESQUEMAS’ E ‘MORCEGAGEM’: NEGOCIANDO A DIVISÃO DO TRABALHO

Como já discutimos, na produção de assistência de emergência, predomina o
princípio da divisão do trabalho com base na oposição entre comando e execução, isto
é, entre o trabalho intelectual de diagnóstico e terapêutica e a execução das prescrições
médicas. Concretamente, entre médicos e enfermeiros, ainda predomina uma relação de
dominação/subordinação do que uma relação de cooperação (Carapinheiro, 1993). Con-
tudo, apesar da divisão interprofissional do trabalho ser regulada por regras formais, há
uma enorme variação prática no que diz respeito a quem faz o quê, o quanto deve ser
feito e de que modo (Svensson, 1996). Logo, na conformação que Carapinheiro (1993)
chama de “sistema de estratificação social profissional” existente no serviço, haverá
recursos distintos de saber-poder para a negociação da divisão do trabalho, bem como
das maneiras de realizá-lo. O poder de negociação das regras é, portanto, assime-
tricamente disposto na hierarquia funcional.

Essas negociações e arranjos são feitos nos bastidores, restritos aos pares e
longe das vistas dos pacientes e dos profissionais de outro nível hierárquico (Svensson,
1996). Portanto, esses arranjos coorporativos são um tema de difícil abordagem. Fazem
parte dos acordos fechados entre membros do grupo e da própria organização, constitu-
indo sua ‘região interna’. Em nosso estudo pudemos constatar que há, pelo menos, dois
tipos de negociação da divisão e realização do trabalho: os ‘esquemas’ e a ‘morcegagem’.

Os esquemas são tratados abertamente por uns e evasivamente por outros, e
são nomeados também por eufemismos, tais como “acomodações de horários”, “ação
de uma equipe homogênea”, “folga”.

o nome já diz, uma equipe tem que ter senso de equipe, ou seja, um por todos,
todos por um... Eu prefiro manter um bom relacionamento com meus colegas
(...), ou seja, a gente chega a um acordo, como ‘hoje eu opero, você opera, um
descansa’. Uma série de negócios, mas se algum dia faltar esses acordos, eu acho
que a equipe passa a ser heterogênea. Não existe um colega achar que é melhor que
o outro, existe sim um colega tentar lutar pela sua sobrevivência e pra isso o outro
colega tem que simplesmente colaborar. (H2/2 - médico)

Na prática, os esquemas são traduzidos por duas máximas do senso comum
organizacional que traduzem a lógica que os regem: “é preciso ter uma equipe de
vinte para se ter dez no plantão” e “eu finjo que trabalho e você finge que me paga”.



85

Tais máximas já fazem parte da cultura institucional e são de conhecimento e aceitação
de todos, inclusive dos gestores. Contudo, apenas revelam parcialmente uma questão
mais ampla e complexa.

O esquema é um acordo organizacional, geralmente fechado, entre os pares médi-
cos de mesma especialidade. Assim, a jornada de trabalho é dividida com o colega da
mesma equipe. Pode-se realizar com a divisão de carga horária de um mesmo plantão ou
com a divisão de um plantão inteiro para cada profissional (cada médico trabalha semanal-
mente em dois plantões, então, nesse tipo de negociação, ele só comparece uma vez).

O pessoal ganha pouco, então divide o horário pro salário ficar mais interessan-
te... menos pior, né? (...). Ele vai uma vez na semana, acha que está bem pago.
E está mal pago pra ir uma vez. (H2/1 - médica)

Vem um à tarde, vem um de manhã, um tem consultório, uma cirurgia fora e vem
depois aquele esqueminha... (H2/6 - enfermeira)

Se são dez médicos, cinco vêm num plantão e cinco vêm no outro. (H2/8 - enfermeira)

Tal organização interna acarreta uma sobrecarga ainda maior aos profissionais
do plantão. Embora os médicos reconheçam que isso ocorre, consideram que o ‘traba-
lhar por dois’ é o ônus a ser pago por um horário livre para, provavelmente, trabalhar
dobrado em outro serviço. Todos buscam se multiplicar. Na verdade, operam o ‘milagre’
de estarem em dois lugares ao mesmo tempo (virtualmente num e realmente noutro).
Dividem-se em muitos empregos e atividades, na expectativa de completar um patamar
salarial mais razoável. Essa realidade é ratificada por pesquisa de Machado (1996) que
indica que, para o Rio de Janeiro, dos 25.306 médicos pesquisados, 80,5% têm até três
jornadas de trabalho e 19,5% desempenham quatro ou mais atividades.

Acho que a gente atendia uns cem pacientes por plantão, cada um (...). Nem que
a gente se esbodegue todo, a gente não se importa, contanto que a gente tenha um
dia de folga. (H2/1 - médica)

Embora os médicos reconheçam que “em toda equipe tem esquema”, faz parte
do acordo que seu exercício seja feito “com responsabilidade”. Ter responsabilidade
significa resignar-se por trabalhar em dobro, sem reclamações; não comentar entre os
colegas ‘não médicos’ quem está ou não na equipe naquele momento; e, sobretudo,
não faltar no dia do seu plantão. A falta, ou ‘deixar o plantão descoberto’ é falha grave
no acordo celebrado, pois, além de tornar evidente a realização do esquema, acarreta
sanções e fortes reprimendas das chefias. Além disso, dá visibilidade externa ao proble-
ma, uma vez que os pacientes que buscam aquele plantão não serão atendidos.

quando a gente faz qualquer tipo de... de... é... acomodação de horário, tudo isso
é feito de uma maneira responsável, então eu nunca deixo de ter profissional que
possa me dar uma cobertura específica. Eu vou te deixar mais claro, por exemplo,
eu tenho três cirurgiões, eu nunca deixo de ter dois cirurgiões, seja em que hipó-
tese for... (H2/3 - médico)

Outro entrevistado disse que faltava profissional. Perguntei: “quantos por plan-
tão?” Ele respondeu: “deveria ter quatro, aí, com o esquema, dava dois”. Perguntei
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quantos havia no plantão, ele disse: “dois, então só tem um” (H2/10-médico). Esse
médico ainda relatou que, com um determinado colega, ele não fazia esquema, preferia
trabalhar em todos os plantões. Não confiava nesse colega porque ele não aparecia.

A justificativa dada pelos entrevistados de ambos hospitais para a realização
dos esquemas concentra-se basicamente na baixa remuneração recebida, o que faz com
que precisem outras fontes de renda. A justificativa para a aceitação do esquema, por
parte dos gestores, é a realidade concreta da evasão dos profissionais.

Como Strauss et al. (1963) discutem, há uma grande tolerância dos administrado-
res na negociação de determinadas regras, pois admitem que regras excessivas ou
muito rígidas não são aceitas, as alianças são necessárias. Essa explicitação teórica
apenas parcialmente dimensiona a natureza desse acordo com a administração. Como a
carga de trabalho é intensa e as condições de trabalho nem sempre são as mais adequa-
das, é preciso ‘oferecer’ (mesmo que por omissão) algo em contrapartida.

Para alguns especialistas (cirurgiões, ortopedistas, anestesiologistas, entre ou-
tros), o mercado oferece constantemente ofertas mais vantajosas. É preciso, então, algo
que mantenha tais profissionais no serviço público. Segundo os entrevistados, todas
as vezes que movimentos de ‘pressão’ foram feitos, no sentido de ‘moralizar’ os horá-
rios, houve uma onda de pedidos de demissão.

Hoje, o mecanismo gerencial para manter o profissional é barganha, é papo, é
ajeitar daqui, ceder ali, empurrar pra cá, dar folga ali, pra você manter. E esse
hospital hoje é uma exceção à regra. É o único hospital de emergência na cidade
que mantém equipes completas os sete dias da semana. (H1/12 - médico)

Os profissionais são os primeiros a reconhecer que o expediente do esquema
não é o ideal e sonham com a possibilidade de ter uma carga de trabalho menor, de poder
estudar mais e ter tempo para trocar experiências com os colegas da equipe. Reconhe-
cem também que o paciente é, indiretamente, prejudicado. Diante da possibilidade de
encontrar uma equipe desfalcada, seja pela falta de alguém, seja pelo excessivo contin-
gente de pessoas a atender, o paciente que entra na emergência sempre vai precisar
contar com uma dose de sorte, uma ‘boa estrela’, como dizem os entrevistados.

Sato discute que todo trabalhador busca controlar seu próprio PT. Os requisitos
para o controle seriam a ‘familiaridade’ com a tarefa a ser realizada; ‘o poder’, isto é, a
possibilidade de interferir e mudar o seu trabalho de acordo com suas necessidades; e
o ‘limite subjetivo’, que diz respeito ao quanto, quando e como é possível suportar os
estímulos e as cargas dos contextos de trabalho. Essas ‘ações adaptativas’ são coleti-
vamente construídas e individualmente praticadas. Entretanto, frisa a autora, tais ‘adap-
tações’ podem interferir na qualidade do serviço prestado (para melhor ou para pior), “o
que está em jogo é a busca de possibilidade do trabalhador continuar trabalhando,
apesar dos contextos penosos, e não a procura de aperfeiçoamento da qualidade do
serviço” (Sato, 1995:55).

Os profissionais de enfermagem (enfermeiras e auxiliares), categorias que não
desfrutam do mesmo nível de poder que os médicos, não encontram respaldo para a
realização de esquemas com as mesmas características. Entretanto, conseguem outros
acordos, tais como reagrupar a carga horária de forma a ter um dia de folga ou combinar
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com os colegas de sair mais cedo e no outro plantão revezar: “Até há concorde, tipo
assim: ‘olha só, hoje eu vou sair às cinco horas, tá? Segura pra mim aí’. Sacou? Não a
nível de faltar serviço. (...) Na enfermagem, não faltar, mas sim, de repente, sair mais
cedo” (H1/2 - enfermeira).

Já a ‘morcegagem’ é uma atitude individual, embora pertença à cultura
organizacional. É uma resposta ‘egoísta’ (porque não corresponde a acordos explícitos de
grupo) que se traduz em cumprir as atividades de forma lenta ou não cumpri-las, ausentan-
do-se do plantão. O termo invoca um morcego que se alimenta do sangue dos outros, ou
seja, que não se importa em deixar o seu trabalho sob a responsabilidade dos colegas.

Antes de eu ir para o município, o pessoal que já trabalhava disse assim: ‘Acorda!
Você entra e faz o jogo. Porque se você for diferente, neguinho vai te excluir’. Falei:
‘Fazer o jogo, como assim? Simplesmente eu vou trabalhar como sempre trabalhei,
sinto muito’. ‘Ah, tu não pode trabalhar muito não...’ (H1/2 - enfermeira)

Esse comportamento, embora freqüente, não é exclusivo das categorias que não
têm poder de negociação quanto à sua jornada de trabalho (auxiliares de enfermagem).
O médico também estará de morcegagem quando, no dia de seu plantão, não trabalhar
por aquele que substitui no acordo estabelecido pelo esquema ou quando não cumpre
suas tarefas, deixando-as para o colega da equipe, para o acadêmico ou para o médico
do próximo plantão.

A gente sabe que tem folga, que tem isso, que tem aquilo, mas a pessoa que vem
tem que assumir, tem que agüentar o esquema e é o que não ocorre (...). Se esses
cinco, quando viessem trabalhar, trabalhassem por dez, daria, mas o que ocorre é
que eles só querem trabalhar por cinco. Até mesmo na enfermagem, que a gente
sabe que tem folga, não é esquema, é folga. Tem uns: ‘Ah, mas está pesado’, mas
eles gostam de ter a folga. Então o funcionário tem que ser consciente e tem que
assumir o esquema ou a folga. (H2/8 - enfermeira)

A questão eu acho que é o cansaço... Estar desestimulado... Então ele vai passar
visita: ‘Puxa vida... Ah! Não! Vamos pedir esse exame e o próximo da equipe vê
(...). Ele vem! Mas entre vir e fazer... (H1/10 - médica)

Como o esquema e a morcegagem são realidades do dia-a-dia das emergências,
o apoio dos residentes e dos acadêmicos acaba por cumprir um papel extremamente
importante de compensação na oferta do trabalho médico. Assim, esses jovens são
colocados diante do atendimento e nem sempre contam com o acompanhamento devi-
do. São precocemente responsabilizados pelo socorro à população, têm de aprender
sozinhos (o que sedimenta vícios) e nem sempre conseguem dar um bom atendimento.
Assim, por conta de fracassos decorrentes da inexperiência, muitos se sentem frustra-
dos com a profissão antes mesmo de se formarem.

São formados por vícios [acadêmicos]. Quer dizer, eles já sabem, escolhem a
equipe onde o esquema é menor, onde tem mais médico na equipe. Chamar o
médico pra dentro da sala é quase um favor que o médico faz pra eles [em ir]. Eu
fui procurado por um acadêmico, ele chegou e falou: ‘Eu e mais quatro acadêmi-
cos queremos sair da equipe de fulano onde estão matando a gente, os caras não
vão para sala, vão dormir em casa, pá, pá... (...) Essa mulher, ela só não morreu
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porque o CTI salvou. Porque o acadêmico estava sozinho, esse f.d.p. desse
doutor famoso, que está aqui dentro, não quis levantar da sala pra atender. Isso é
um canalha e não é a primeira canalhice que ele fez. Esse safado desse doutor uma
vez pegou uma enfermeira, viu que o doente era grave, deixou o atestado de óbito
já assinado, foi dormir às duas horas da manhã, [justificando:] ‘Ele vai morrer
mesmo’. (H1/12 - médico)

Os esquemas revelam de forma evidente as contradições do sistema público
de saúde. Os profissionais criam mecanismos informais e paliativos para enfrentar o
problema estrutural dos baixos salários e das más condições de trabalho, prolongando
assim uma situação insustentável. Nesse jogo, conhecido e jogado por todos, saem
perdendo os profissionais e a população usuária dos serviços.

Os profissionais saem logrados porque, na realidade, e ao contrário do que se
pensa, os esquemas não foram feitos para que se possa desfrutar o ócio. São utilizados
para que se possa trabalhar mais, em outras jornadas. Dessa forma, os médicos disper-
sam sua energia em muitos lugares e deixam de trabalhar com mais qualidade. A popu-
lação, por sua vez, perde a oportunidade de ser melhor atendida e muitas vezes até de
ser atendida, simplesmente.

A morcegagem também é uma conseqüência inegável das condições salariais e
do desestímulo que transforma profissionais em reféns. É resultado, ainda, da ausência
de mecanismos de supervisão e de responsabilização da conduta profissional. Como
muito bem figurou um dos depoentes: “São três fatores pra você ficar bem com seu
trabalho e com você mesmo. Eu diria: remuneração, estrutura e o ambiente de trabalho”.

Esse ‘placar’ de pontos de satisfação/insatisfação é constituído de outras vari-
antes: o reconhecimento do mérito profissional; a tomada de medidas para sua valoriza-
ção (como cursos e treinamento em serviço); a consulta quanto a mudanças no ambien-
te de trabalho; o reconhecimento das necessidades para reposição de energia
(disponibilização de ambiente de repouso minimamente confortável e limpo); o acompa-
nhamento do trabalho; o espírito de equipe; a oferta e as condições dos meios materiais
e imateriais necessários ao exercício profissional.

O PODER (NEGOCIADO) NAS INTERAÇÕES ENTRE MÉDICOS, ENFERMEIRAS,

AUXILIARES, PACIENTES E FAMILIARES

As vítimas de violências, uma vez incluídas na organização hospitalar, serão
submetidas às relações de poder vigentes que estruturam as interações no ambiente
médico. Na condição de ‘pacientes’ de emergência, esses indivíduos terão pouca chance
de reivindicação, percebendo claramente a existência de uma hierarquia rígida e consta-
tando que o lugar que ocupam é de franca desvantagem. “As enfermeiras, às vezes
estão aqui já chateadas, trabalhando muito... Às vezes você fala alguma coisa, elas dão
esporro. (...) O médico só vai lá na hora da cirurgia mesmo e é elas que seguram a pior
parte” (E11 - paciente).

Assim, os familiares constituirão uma representação possível dos direitos e
reclames dos pacientes. A família é um dos importantes pólos nas relações de poder
que perpassam o atendimento de emergência. Sua interferência é determinante. A pressão
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dos familiares é uma variável levada em consideração até mesmo pelos médicos. A ação
deles pode tornar mais ágeis procedimentos e decisões médicas, pode até influir para
uma maior regularidade dos cuidados de enfermagem.

Também tem aquele ponto de vista: a família. Porque quando a família se interes-
sa pelo doente, pelo paciente, as coisas andam mais rápido. A família tem muita
influência na vida do paciente. ‘Poxa, doutor, o senhor me explica por que o meu
paciente ainda não foi operado?’ Então o médico vai explicar à família... ‘Então,
quem não tem família...’ Ah! Fica difícil. Fica difícil. (H1/7 - aux. enfermagem)

A presença da família no setor de emergência, como Pennef (1992) bem situa em
seu estudo, é vista geralmente como uma presença inoportuna, especialmente quando
questiona as ações médicas. Excepcionalmente, quando acalma e contém o paciente,
facilitando a intervenção médica, ou quando substitui os cuidados da enfermagem, será
vista como útil. Foram relatados casos em que, somente após pressão, grita e confronto
verbal, determinado paciente foi aceito e atendido na emergência. Contudo, há uma
ressalva evidente: há pacientes e pacientes, familiares e familiares. Em termos mais
claros, o poder socioeconômico interferirá diferencialmente na atenção dispensada.
Esse fato não é novo e está demarcado nos depoimentos dos profissionais e em litera-
tura nacional e internacional (Freidson, 1970; Foster & Anderson, 1978; Skaba, 1996).

A família dos pacientes que ficam mais tempo na emergência (à espera de cirur-
gia ou internação) chega mesmo a delimitar um território, que se expressa por objetos
(uma bíblia aberta, um rádio, um terço) ou roupas de cama trazidas de casa. Afirmam,
através desses pertences, que aquele paciente “tem família”. Como Strauss et al. (1963)
discutem, na organização hospitalar os pacientes também se engajam em barganhas
para negociar condições de atendimento e informações sobre o tratamento. Segundo
os autores, quanto mais longa é a permanência dos pacientes mais poder de negociação
vão ganhando.

Não é de estranhar que, nos reduzidos horários de visitas permitidos na emer-
gência, a maioria dos profissionais do setor desapareça por completo. Anunciam
entre si: “olha, tá chegando a hora!” Quando os familiares entram por um lado, a
maioria sai por outro. Buscam, com sua ausência, evitar confrontos e interrogatórios
sobre o destino do paciente e sobre que medidas serão tomadas (respostas que na
maioria das vezes os profissionais de enfermagem não possuem). Esquivam-se das
inevitáveis cobranças e dos pedidos (por cuidados, roupa de cama, alimentação e
para “falar com o médico responsável”). Alguns familiares também utilizam outros
recursos. Tentam, por exemplo, estabelecer alianças com os auxiliares de enfermagem,
levando-lhes pequenas ‘lembrancinhas’ e agrados. O intuito de tais trocas é de ser
informado quanto aos cuidados recebidos (ou negados) e a garantia de um tratamen-
to melhor ao seu familiar.

O limite de intervenção dos familiares diz respeito ao âmbito do atendimento ao
paciente. Embora até percebam as relações de poder que estruturam e perpassam esse
atendimento, não possuem alcance sobre elas. Assim, chegam a supor que “algo está
errado” quando não há médicos no plantão para realizar o atendimento. Contudo, tal
limite é claro. No máximo enunciam que haveria de ter um controle maior, uma vigilância
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que punisse os responsáveis por tal estado de coisas: “tem que botar uns homens aí,
para olhar eles... qualquer chefe! Pra ficar olhando eles. Porque se não olhar, já viu, né?
Vira bagunça” (E23 - paciente).

O poder da categoria médica é historicamente reconhecido como hegemônico
na organização hospitalar. Contudo, ao contrário do que possa sugerir, para seu exercí-
cio, também se fazem necessárias algumas negociações sutis, como demonstrar o reco-
nhecimento da importância do trabalho das outras categorias profissionais e até mesmo
recorrer ao uso de algumas técnicas de liderança.

Primeiro: eu, como plantonista, eu tenho que saber o nome de todos os auxiliares
que estão ali... Aquela ali é a Helena, aquele ali é... Se eu falo ‘Enfermeiro!
Vem cá!’ Não vem. Se eu falar ‘Helena! Pega aquele bicabornato para mim?’ Vem.
Entendeu? Depende muito... ainda depende muito desse relacionamento que
você tem... (H1/10 - médica)

Também se faz necessário que esse poder seja respaldado por uma certa imagem
pública de autoridade e de conduta do médico.

Não há nenhum problema em ir almoçar ali do lado. ‘Eu sou cirurgião, deixei outro
cirurgião na equipe. Surgiu algum problema, me bipa, eu vou, venho correndo’.
Aquilo é até uma maleabilidade do mundo que mudou. Agora, não é fazer com que
a equipe toda jante no La Mama [restaurante situado perto do hospital]. Porque
está jantando, o garçom está vendo, todo mundo está vendo, os acadêmicos estão
sabendo e a enfermagem está sabendo. Quando vier dar moral aqui dentro, não
tem moral pra mais nada. (H1/12 - médico)

Numa organização que se estrutura hegemonicamente a partir do eixo saber-
poder médico, o acadêmico de medicina representa a situação de fronteira. É um ‘futuro
médico’ e, portanto, ocupante virtual do mais alto posto da hierarquia. Contudo, ele
ainda detém muito pouco saber. O desconhecimento o torna frágil. Dessa forma, tanto
as enfermeiras como os auxiliares de enfermagem poderão confrontá-lo, ao longo do PT,
questionando suas decisões, suspeitando de suas condutas e até mesmo coibindo-lhe
qualquer iniciativa de mando.

Nesse jogo de saber e poder, os profissionais de enfermagem, embora muitas
vezes detenham o saber, ou seja, o conhecimento do que fazer, não têm poder para agir.
Os acadêmicos, que na maioria das vezes estão sozinhos no front de atendimento,
recorrem então aos médicos do staff ou aos médicos residentes para obter um respaldo
de saber-poder mínimo que lhes permita atuar.

Chegou na clínica um paciente com apnéia, uma pessoa que cheirou muita coca-
ína. Então está com uma apnéia gravíssima. Então a acadêmica, só tinha eu, eram
umas cinco horas da tarde, hora em que quase não tem ninguém lá. Então ela, em
vez de fazer alguma coisa (...), não fez nada! Simplesmente saiu. Então, o que nós
fizemos? Nós pegamos o oxigênio, puncionamos a veia e eu saí desesperada
atrás... Que eu não sabia o que seria... Aliás, saber a gente sabe, mas não pode é
fazer. E não tinha nenhum staff na hora. Isso geralmente eles... Não sei se não
podem fazer, não sei se estão habilitados para fazer isso. Porque eles sempre
falam assim: ‘Ah! Espera aí que eu vou chamar fulano de tal para ver o que eu vou
fazer.’ (H1/2 - enfermeira)
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A maioria desses jovens aprende, rapidamente, que naquele momento precisa
estabelecer alianças com a enfermagem e outros profissionais. Os acadêmicos buscam
ser simpáticos e cooperativos e, em troca, tentam obter apoio para a resolução de
problemas e até mesmo dirimir dúvidas de procedimentos. Aqueles que não compreen-
derem a necessidade de tais negociações e adotarem comportamento de imposição de
autoridade entrarão em sérios conflitos com os profissionais de enfermagem.

Trabalhar com aluno é terrível! A sorte é que ninguém gosta... Porque o aluno vê
muito Plantão Médico. Aí ele é o doutor. ‘Tem que fazer isso!...’ Porque ele vem
pra cá e ele está no terceiro ou quarto período. Quer dizer, ele está cru. Não sabe
puncionar uma veia, mas ele é o doutor. Aí você começa a bater de frente. Com
dois meses ele já está catequizado. Que ele não é o doutor, porque ele não sabe
droga nenhuma. E ele vai ter que entrar na nossa... Tem gente que é ótima. É muito
bonzinho, aluno que... realmente quer aprender. Agora, tem outros que nem
dando na cara... (H1/4 - enfermeira)

O profissional de enfermagem não costuma interferir, salvo quando o procedi-
mento adotado põe em risco o bem-estar do paciente. Excepcionalmente, ele usa da
prerrogativa da autonomia médica quando se vê diante de uma situação de
questionamento evidente da conduta prescrita. Assim, nega-se a cumprir uma ordem
que julgue tecnicamente estapafúrdia. “Olha... tem até staff aí que é muito despreparado!
Prescreve, mas a gente não faz lá em baixo (...). Se eu tiver segurança no que eu estou
fazendo, eu faço! Depois assumo!” (H1/3 - enfermeiro).

Embora estejam em um nível hierárquico superior, as enfermeiras de formação
universitária não exercem uma dominação irrestrita junto aos seus auxiliares. Precisam
negociar parâmetros de exigências sobre os quais cobrarão o trabalho. Diante da realida-
de da lotação das emergências, comentam que só podem cobrar “o humanamente possí-
vel”. Sabem que suas ordens devem ser constantemente monitoradas, pois, na divisão
do trabalho médico, serão responsabilizadas por todas as atividades de enfermagem.
“É desgastante, já estou ficando de saco cheio. É aquele negócio, nós, enfermeiras, é
uma profissão horrível, muito ingrata por isso, porque você responde pelo que você é como
profissional e por seus auxiliares” ( H2/6 - enfermeira).

As enfermeiras também se ressentem do pouco prestígio que possuem diante
dos pacientes. Segundo depoimentos, para o olhar leigo, o médico é o ator principal do
atendimento, cabendo-lhes o espaço de meros ‘figurantes’.

Porque quem fica praticamente as 24 horas com o paciente é a enfermagem, tá?
Às vezes eu fico triste por causa disso. Eles botam lá em cima o médico, e a
enfermagem que trata, fica ali com ele... Se bobear, ele até pisa, tá? Infelizmente,
a nossa enfermagem não é valorizada. (H2/8 - enfermeira)

A ação dos médicos também está submetida a uma estruturação de poder. Des-
frutam, é certo, de uma autonomia que nenhuma outra categoria profissional possui na
organização hospitalar. Possuem a prerrogativa de, dentro de certos limites, realizar uma
disposição favorável de sua jornada de trabalho. Organizam-se num nível hierárquico,
em chefias de equipe e em uma chefia geral da emergência. A chefia de equipe interage
cotidianamente com seus pares. Todavia, o poder do chefe de equipe reside muito mais
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na sua capacidade de convencimento e de obtenção de consenso em torno de regras
que devem ser cumpridas por todos do que na aplicação de penas ou sanções. Há uma
negociação em torno dos limites da autonomia do médico e um acordo quanto às
atitudes consideradas más. Esse acordo é coletivo, não é julgamento individual.

Como Svensson (1996) nos lembra, os médicos têm grande dificuldade em criti-
car seus colegas, o que é percebido como falta de lealdade. Entretanto, há um controle
por parte dos médicos ‘chefiados’ do poder exercido pelo chefe de equipe. A aplicação
de punições ou advertências pelos mecanismos formais será tida como mau exercício
do poder, sendo o médico-chefe tachado de antiético. Controla-se, assim, um possível
acúmulo de poder desse chefe, que é visto, antes de tudo, como um ‘colega médico’.

Eu já fui chefe de equipe, hoje em dia eu não sou mais. Eu não sou mais porque
sou um camarada que avisa o colega na primeira vez, na segunda, e na terceira vez,
eu meto uma punição. E você passa a ser, simplesmente, você é... antiético, você
passa a ser enquadrado pelo grupo e isso te causa um problema muito grande...
(H2/2 - médico)

Porque eu sou chato... Eu acho que a população pretende da gente... é que
você esteja aqui pra dar assistência (...). Eu cobro isso deles, certamente
eles... eles me questionam... ficam até com raiva de eu estar em cima... Eu
assumo a minha chatice, agora, quando eu fico aqui, eu trabalho (...). Eu procu-
ro transferir os doentes, agilizar o pronto-socorro, eu vejo se tem vaga lá em
cima... (H2/3 - médico)

A respeito da relação do médico com as autoridades burocráticas da organiza-
ção, percebe-se também a possibilidade de conflito. Isso se evidencia quando as deci-
sões da direção se descolam da ‘base’, rompendo as alianças com o corpo médico,
negligenciando os mecanismos de consulta e busca de consenso. O conflito pode até
chegar à desqualificação da identidade médica do gestor, que passa a ser visto como
burocrata e não mais como um par.

Porque, em primeiro plano, o diretor é um médico, ou seja, tecnicamente falando.
Ele deve saber as necessidades do corpo clínico, tá? Mas, como a maior parte do
pessoal que assume cargos de direção não passou pela metade das coisas que a
gente passa no pronto-socorro, porque são pessoas que estão sempre sendo
lançadas nesses cargos através da via política (...). Então elas não têm essa sensi-
bilidade. Então é uma coisa totalmente díspar, é uma coisa que incomoda, machu-
ca muito... (H2/9 - médico)

Curiosamente, a autoridade médica no setor de emergência pode ser confronta-
da justamente pelo fenômeno da violência e de seus agentes. O conflito entre a autori-
dade médica e a policial, por exemplo, ocorre com mais freqüência do que se imagina.
Não raro, policiais entram na emergência de forma abrupta, estendendo a lógica da ação
policial repressiva àquele setor. Em nome da segurança, falam alto e tentam dar ordens
aos profissionais sob o argumento de que não podem deixar fugir “seus custodiados”.
Chegam mesmo a sugerir aos médicos que não atendam e que deixem morrer aquele
‘bandido’ (o que não deixa de revelar uma contradição, já que foi o próprio policial que
levou o indivíduo ao pronto-socorro).
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Não sei como eu estou viva... Foi com policiais, porque eles trouxeram um...
bandido ou não, não me importa – eu não estou aqui para julgar ninguém. Isso
aqui não é uma delegacia, nem uma unidade do Desipe. Isso aqui é uma unidade
de saúde, é um hospital. Então ele chegou com o cara algemado e espancando.
Algemado tem que trazer mesmo. O cara já estava algemado sem poder se
defender, dentro de um hospital e apanhando... Então aquilo era uma violên-
cia para os profissionais que estão aqui trabalhando e que não foram prepara-
dos para isso. É um desrespeito aos pacientes lúcidos que assistiram àquilo.
(...) Eu olhei para um lado e para o outro, a sala cheia de médicos, cheia de
enfermeiros, ninguém se manifestou. (....) Então ele chegou fardado com aquele
38 do lado, se achando o dono de tudo – acima de tudo e de todos. Então eu me
manifestei e falei: ‘Vocês não podem fazer isso aqui, porque se quisessem fazer
isso, fizessem lá fora. Se vocês trouxeram pra cá, vocês vieram em busca de
tratamento pra ele. A autoridade aqui não é o policial, a autoridade aqui é o
médico. Ele não vai ser atendido pelo médico? Ou vai ser atendido por vocês?
Vocês não estão respeitando os outros profissionais. O espaço aqui não é o
espaço de vocês’. (H1/5 - assistente social)

O relato descrito exemplifica uma situação-limite entre a autoridade médica e a
policial. Interessante notar que não foi o médico que investiu contra o abuso ou
inadequação do exercício de poder policial (no espaço em que o poder legitimado é o
dele). A ação dessa assistente social defendia a lógica organizativa que rege relações
e a legitimidade da própria instituição. Tais confrontos à autoridade médica também
são observados quando chega um ‘bandido importante’ ou seu parente (como vere-
mos no capítulo 5).

Enfim, há que ressaltar que o poder médico não é um bloco único, embora
seja referência para a organização das relações de trabalho no setor. Há fronteiras
variadas em que o poder é protagonizado por outros atores. Na ‘porta de entrada’,
região por excelência do limite entre a rua e o ambiente interno do hospital, pode-
mos ver vários outros atores que detêm, naquele locus de relações, o poder. A tria-
gem feita por seguranças é um exemplo claro. São eles que dizem quem vai ou não
ser atendido e que concedem prioridades a este ou àquele paciente. Na região
interna da ação organizacional, outros pequenos poderes (mas de grande impacto)
também serão exercidos.

Um auxiliar de enfermagem pode, por exemplo, ser decisivo para que um paciente
receba ou não os cuidados necessários. São muitos os territórios de poder circunscri-
tos na emergência que se estendem para além dos limites estritamente geográficos. São
linhas de poder que avançam conforme as relações de força entre os interlocutores
presentes naquela situação específica. Parentes e auxiliares de enfermagem, parentes e
médicos, parentes e triadores são apenas exemplos de uma análise combinatória exten-
sa entre os muitos pares e tríades de interlocutores diretos no exercício dialético de
poder e impotência que envolve os atores no PT de emergência.
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NOTAS

1 Em 1998, esse set de atendimento foi deslocado para uma sala própria, sendo criado
um acesso mais fácil para os socorristas e mais privado para a atuação da equipe.

2 Em 1999, a exemplo do Hospital 1, uma sala foi destinada para atender exclusivamen-
te esses casos.

3 A partir de 1998, uma série de inovações gerenciais foi feita no Hospital 2. Uma
delas foi a de estender a atuação voltada ao pré-atendimento de emergência, que
passou a atender todos os casos de resolução mais fácil. Até 1996, esse serviço só
operava com enfermeiras e assistentes sociais, funcionando até 13 horas. Posterior-
mente, foram incorporados médicos na equipe e o horário de atendimento foi esten-
dido até as 20 horas. Só em 1998 essa unidade atendeu 130.698 pacientes, muitos
dos quais seriam, inevitavelmente, realizados pela emergência.

4 Em julho de 2000, o prefeito sancionou um projeto de lei que incentiva as unidades
municipais de saúde a aumentarem a carga horária de seus servidores com aumento
proporcional de salários (Jornal do Brasil, 21/7/00). O Projeto 40 horas foi implan-
tado, em fase experimental, em 1997, reduzindo o número de funcionários e, teorica-
mente, aumentando a permanência dos médicos no setor. Na prática, o profissional
cumpre a jornada de 24 horas na emergência e o restante nas “enfermarias de roti-
na”. Após essa modificação, os salários dos médicos em início de carreira passariam
a R$ 2,4 mil. Acredita-se que o projeto possa contribuir para a diminuição das
múltiplas jornadas de trabalho dos profissionais e para a melhora da qualidade do
atendimento.




