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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO MÉDICO 

TRABALHO Ε DESGASTE PROFISSIONAL 

Discutindo as relações entre processo de produção e saúde, Laurell & Norie

ga (1989:115) conferem papel de destaque ao conceito de desgaste em sua constru

ção teórico-metodológica. Sua definição está associada à "perda da capacidade, efe

tiva e/ou potencial, biológica e psíquica" do indivíduo, considerando-o mediador 

privilegiado entre o processo de trabalho e a constituição biopsíquica característica 

de grupos de trabalhadores. Essa formulação teórica propõe que, no processo de 

trabalho, esses grupos estão submetidos a cargas físicas, químicas, biológicas, fisioló

gicas e psíquicas que "interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do traba

lhador, gerando processos de adaptação que se traduzem em desgaste". A confor

mação biológica e psíquica adquirida pelos homens historicamente é resultante da 

combinação entre desgaste e reprodução (reposição e desenvolvimento da capaci

dade biopsíquica), que, por sua vez, determina uma grande diversidade de doenças 

- o perfil patológico de um grupo social. 

Esse conceito de desgaste é suficientemente abrangente e possibilita um en

tendimento da relação trabalho-saúde, de forma que o processo de trabalho ganha 

um papel central e a saúde deixa de ser considerada somente em sua antinomia. 

Além disso, a noção de processo biopsíquico e desgaste como interação das cargas 

com o corpo do trabalhador possibilita entender o humano como uma unidade em 

relação com o seu mundo. 

No caso aqui analisado, as perguntas feitas aos médicos - Você considera sua 

atividade profissional desgastante? Por quê? - nos deram condições de identificar as 

questões e algumas características do trabalho que mais os atingem. Ε interessante 
notar que grande parte dessas respostas se refere aos aspectos psíquicos do desgaste. 

Seligmann Silva (1987) desenvolve esses aspectos acima referidos, denomi¬ 

nando-os de "desgaste mental", apoiada na conceituação de Laurell & Noriega. 



Com uma particular preocupação com a identificação das fontes 'laborais' de ten
são, ela realiza diversos estudos de caso em diferentes ocupações. Chama a atenção 
para o fato de que as fontes de tensão agem, em geral, de forma integrada, resultan
tes das condições e da organização do trabalho (Seligmann Silva, 1987:244-245). 

Sua opção teórica para definir desgaste é explicada por sua abrangência e 
pelo caráter integrador do conhecimento que tem sido produzido nesse campo. A 
ele, acrescenta-se a idéia de que "no trabalho alienado há uma utilização deforma
da e deformante das potencialidades psíquicas, assim como do próprio corpo" 
(Seligmann Silva, 1994:79). Deformação, enfatiza a autora, traz a idéia de transfor
mação negativa, perda de um estado anterior mais satisfatório, mais valorizado. 
Como a idéia de desgaste está fortemente associada a máquinas e a elementos físi
cos, Seligmann Silva justifica seu uso em relação aos aspectos mentais fundamentada 
em Jervis (1979) e Doray (1981), afirmando que as pessoas e as relações interpes
soais são reificadas no interior do processo de produção capitalista, de onde emerge 
a alienação, quando parte da subjetividade do trabalhador é expropriada. 

Com o conceito de desgaste, Seligmann Silva construiu um tripé teórico inte
grador dos conhecimentos, acrescentando os conceitos de identidade em processo -
a identidade está em permanente transformação, mediada pelas experiências labo
rais - e de economia psicossomática - que designa a densa integração existente en
tre os processos mentais e orgânicos, segundo Dejours (1994) e Marty (1980). A arti
culação entre eles, na opinião de Seligmann Silva (1994:84-85), se dá, em primeiro 
lugar, porque 

existe um desgaste da identidade que atinge a personalidade e a vida mental e, 

por conseguinte, a economia psicossomática (...); em segundo lugar, vemos que 

a estabilidade dessa economia - essencial para a preservação da saúde - pode 

ser rompida pela experiência social (experiência de trabalho). 

Utilizando outro construto teórico. Palácios (1993) realizou um estudo dos 
trabalhadores da saúde de um hospital geral, buscando analisar as relações entre o 
modo como o trabalho se organiza num hospital geral e o sofrimento psíquico dos 
que lá atuam.1 A proposta teórico-metodológica desenvolvida pela autora é de um 
modelo (Blauner, 1973) de entendimento do sofrimento psíquico dos trabalhadores 
em que este se articula com a organização do trabalho, tendo como categorias me
diadoras os sentimentos de impotência, falta de sentido da tarefa, isolamento social 
e auto-estranhamento ou distanciamento de si. Os determinantes da organização do 
trabalho - como pessoas e meios se articulam em função de um resultado almejado 
- utilizados foram: qualificação dos trabalhadores, participação, condições de traba
lho e divisão do trabalho. 

1 O sofrimento psíquico tem sido estudado através do S R Q - 2 0 (Self Report Questionnaire). Este 

instrumento, validado nacional e internacionalmente, detecta distúrbios mentais leves. Para maiores 

informações, ver HARDING ( 1 9 7 6 ) , MARI ( 1 9 8 6 ) e SILVA FILHO et al. ( 1 9 9 2 ) . 



Com esta compreensão, Palácios demonstra que determinada estrutura da or

ganização do trabalho em dada situação concreta pode levar certo segmento de tra

balhadores a experimentar sentimentos negativos, como de impotência, falta de sen

tido, isolamento social e auto-estranhamento. Estes, por sua vez, também não po

dem ser considerados fatores isolados ou isoláveis, já que estão articulados entre si. 

Sendo assim, o sofrimento psíquico deve ser entendido a partir da idéia de sofri

mento como "sentimento de vida contrariada" (Canguilhem, 1966), associada à de 

especificidade do psíquico - situa-se no espaço entre a saúde e a doença mental, 

caracterizado por uma intensa luta contra a doença e o próprio sofrimento (Dejours, 

1987, 1993). 

As categorias que Palácios (1993) utiliza para compreender a mediação 

entre trabalho e sofrimento psíquico podem ser apresentadas resumidamente 

como: 

a) Carência de poder - está relacionada à perda do controle do trabalhador sobre 

os instrumentos de trabalho, sobre o ritmo, os movimentos e as habilidades. Isto 

significa que o trabalhador detém o controle sobre seu processo imediato de tra

balho quando pode controlar o ritmo, está livre de pressões, livre para movimen

tar-se, pode controlar a quantidade e a qualidade da produção e escolher a téc

nica de trabalho. 

b) Falta de significação do trabalho - é atribuída à divisão do trabalho. Esse fato leva 

à ausência de responsabilidade concreta do trabalhador em relação a seu traba

lho, não requerendo a sua compreensão do processo como um todo. A respon

sabilidade, a solução de problemas, a tomada de decisões, por exemplo, são atri

buições de terceiros, alheios inclusive à dinâmica do processo de trabalho em si. 

Esta relação fragmentada rouba o senso de propósito do indivíduo. 

c) Isolamento social - refere-se ao sentimento de não pertencer à comunidade 

de trabalho. Ser membro deste tipo de grupo implica a adesão aos objetivos 

institucionais e resulta em sentimentos de lealdade com a organização, o que 

significa dizer que uma comunidade laborai é composta por uma rede de rela

ções sociais que se estabelecem no trabalho e que é valorizada pelos seus 

membros. 

d) Auto-estranhamento - ausência de envolvimento do sujeito com o traba

lho. Tem relação próxima, embora não causal, com os outros componen

tes. Isto significa dizer que, quanto maior o controle do trabalhador sobre 

o processo de trabalho imediato, quanto maiores a significação do traba

lho e a integração do trabalhador, maior será a chance de que o trabalho 

seja a expressão pessoal desse trabalhador e não o conduza ao 'estranha

mento'. 

Enfim, ao considerar as características da organização e do processo de traba

lho em diferentes setores do hospital (emergência, ambulatório, internação etc.) e os 



não existe apenas um fator responsável pelo sofrimento dos trabalhadores, 

mas uma rede de processos que se interpenetram, gerando situações de so

frimento. 

Em setores hospitalares como o de emergência, o inesperado, o imprevisível, 
o incontrolável são uma característica do atendimento. Estudos realizados em hospi
tais de emergências mostram que 

quanto às condições ambientais em que o trabalho de atendimento em emer

gência se realiza, faltam os instrumentos adequados à disposição dos trabalha

dores. Tais elementos, necessários ao desempenho das funções, podem não es

tar disponíveis, por um lado, pela falta de recursos para a compra do material 

de consumo imediato - por exemplo, remédios, peças de reposição dos apare

lhos. Por outro lado, mesmo aquelas unidades bem aparelhadas podem sofrer 

com a sobrecarga de demanda decorrente de suas até então melhores con

dições - tanto por aumento da procura, quanto pelo agravamento dos quadros 

clínicos, longa peregrinação pelos hospitais. (Rego & Palácios, 1996:98) 

Estes autores procuram definir o processo de trabalho num hospital de emer
gência como sendo a possibilidade diária e ininterrupta de ter como objeto de tra
balho uma 

pessoa gravemente doente que precisa de cuidados imediatos, que corre risco 

de vida. A finalidade do processo é salvar a vida do paciente, aliviar seu sofri

mento intenso, oferecendo os primeiros cuidados. (Rego & Palácios, 1996:97) 

Dessa forma, não seriam somente a morte ou o sofrimento do indivíduo que 
explicariam o sofrimento do médico, mas esse sentimento de impotência, de perda 
de controle sobre seu trabalho, de impossibilidade de fazer algo positivo para o pa
ciente. 

Tais sentimentos, em nossa opinião, também podem estar presentes quando 
a instituição na qual o médico desempenha as tarefas possui uma estrutura forte
mente burocrática, com a adoção de procedimentos técnicos e administrativos que 
cerceiam sua autonomia. Com esta hipótese, passaríamos a considerar todos os pro
cessos que limitam a autonomia profissional também como mediadores da relação 
sofrimento psíquico-trabalho. 

Para o estudo que aqui apresentamos, a análise de Palácios (1993) sobre o 
sentimento de perda da significação do conteúdo da tarefa desempenhada é escla
recedora para estabelecer a correta relação entre autonomia técnica e os efeitos da
nosos do ambiente na vida diária do médico, especialmente se este trabalha em or¬ 

2 Como exemplo, consideremos sua observação de que a diferença entre as freqüências de sofrimento 
dos médicos na emergência e no conjunto dos outros setores se manteve, considerando-se todos os 
estratos das variáveis sócio-demográficas. 



ganizações hospitalares. Quando, por exemplo, o médico atende um paciente em esta
do de saúde grave, sem muitas chances de que o desfecho seja positivo, este sentimen
to torna-se agudo e visível. Esta percepção é ainda mais forte para algumas áreas e seto
res de atuação médica. Por sua natureza, estrutura e funcionamento, um hospital apre
senta um ambiente favorável ao estresse, uma vez que as ambigüidades, as incertezas 
humanas, são pouco toleradas, porque lá o que está em questão, com freqüência, é a 
vida de um paciente. Rego & Palácios (1996:97-98) mostram que: 

Outro aspecto importante das condições ambientais é que na emergên

cia do hospital estudado o ambiente é mal iluminado, vive superlotado, pacien

tes são atendidos até na maca da ambulância, onde chegam por falta de lugar, 

e os leitos são amontoados (...). Outra característica marcante desse setor é que 

ele é procurado por pacientes com quadros graves de dor intensa, que querem 

alívio imediato. (...) Isso confere ao trabalho neste ambiente uma pressão per

manente e imprime um ritmo intenso (...), o que aumenta a mortalidade de ca

sos potencialmente evitáveis. (...) As principais conseqüências para os médicos 

são o sentimento de impotência originado da falta de controle sobre o processo 

imediato de trabalho, o sentimento de perda das tarefas e o isolamento. 

Esta formulação teórica encontra paralelo nas duas principais correntes que 
estudam as relações entre saúde mental e trabalho: a psicodinâmica do trabalho e a 
fundamentada no conceito de estresse.3 Nesta última a noção de grau de controle 
do trabalho pelo indivíduo está correlata à noção de impotência, de falta de sentido, 
de suporte social, bem como à de isolamento social. Já na formulação da psicodinâ
mica, a dinâmica do reconhecimento descrita por Dejours (1993) passa pela possibi
lidade de intervenção do indivíduo sobre o processo imediato de trabalho; a dinâ
mica da cooperação leva em conta a abordagem sobre o isolamento social, sendo a 
busca de sentido uma das questões-chave da intervenção da psicodinâmica. 

Embora nossa investigação não tenha abrangido o estudo do sofrimento psí
quico dos médicos em si, a análise das respostas oferecidas no quesito "por que 
consideram sua atividade desgastante" permite fazer algumas afirmações. Ainda que 
tais abordagens não sigam metodologias próprias da epidemiologia, existem correla
ções positivas entre os diversos aspectos referidos como mediadores da relação sofri
mento psíquico-trabalho e a avaliação sobre desgaste decorrente do trabalho (Pitta, 
1990; Silva Filho et al., 1992; Palácios, 1993; e Jardim, 1994, entre outros). Seria in
teressante que estudos específicos, de natureza epidemiológica, aprofundassem al
gumas questões que discutiremos aqui. 

Utilizando a construção social feita pelos próprios médicos sobre 'desgaste', 
encontramos respaldo na literatura disponível, em seus aspectos tanto físicos quanto 
psíquicos. A seguir, iremos identificar e caracterizar o problema, levando em consi
deração diversas variáveis sócio-econômicas obtidas na pesquisa. 

3 Para maiores críticas sobre essas correntes, ver: SCHABRACQ, WINNUBST & COOPER ( 1 9 9 6 ) e DEJOURS 

( 1 9 8 7 , 1 9 9 3 , 1 9 9 4 ) . 



ATIVIDADE MÉDICA: UMA PRÁTICA DESGASTANTE 

Lidar com vidas quase sempre em situações de fragilidade, tomar deci
sões que envolvem riscos vitais, fazer intervenções clínicas ou cirúrgicas em 
indivíduos enfermos - tudo isso torna o médico um profissional mais propen
so a se sentir desgastado física e psicologicamente ao longo da vida profissio
nal. Em boa parte, a ação do médico envolve não só o paciente, como tam
bém o núcleo familiar deste, o que torna o profissional responsável e envolvi
do para além da técnica da medicina, extrapolando uma mera relação consu¬ 
midor-produtor. 

Assumindo uma perspectiva sociológica, é correto afirmar que os médicos, 
desde sua formação, são socializados para se sentir responsáveis pela vida das pes
soas que os procuram em busca de assistência médica. Treinados e acostumados a 
salvar vidas a qualquer custo, a estar disponíveis e aptos ao ofício a qualquer hora 
do dia - é bom lembrar que a omissão de socorro, segundo o Código de Ética Médi
ca, é delito ético grave, passível de punição com perda do direito do exercício pro
fissional - , os médicos acabam se tornando, na prática, 'guardiões da vida'. Estas são 
premissas sociológicas importantes para compreender o que se passa no cotidiano 
desse profissional, compreender seus dilemas, suas angústias e um certo 'sentimento 
de incapacidade' frente às adversidades. 

Os dados da pesquisa garantem que essas sensações de 'mal-estar' fazem par
te da vida diária dos médicos, já que 80,4% declararam que a atividade médica é 
desgastante.4 A percepção de desgaste é semelhante nas diversas regiões do País, 
sendo o menor índice observado no Norte (75,9%) e o maior (83,0%) no Centro-
Oeste. Chamam-nos a atenção as diferenças registradas nas taxas das unidades da 
Federação da região Norte, como, por exemplo, Pará (68,7%), Rondônia (83,2%) e 
Roraima (85,8%). Tais diferenças, no entanto, não nos permitem tecer hipóteses ex
plicativas fundamentadas em aspectos meramente geográficos (Tabela 6.1). 

Embora nossa análise não se baseie num estudo longitudinal, há uma clara 
correlação entre percepção de desgaste e idade, ou seja, registra-se o percentual de 
89% de médicos mais jovens, em fase de profissionalização e início de carreira. Esse 
percentual decresce à medida que os médicos se consolidam no mercado e atinge 
48% dos médicos com mais de 60 anos, fase de paralisação progressiva das ativida
des (Gráfico 6.1). 

4 À pergunta objetiva sobre desgaste ('sim' ou 'não') seguia-se uma aberta, solicitando-lhes que 

explicassem as razões que os levaram a declarar-se 'com' ou 'sem' desgaste. Neste item, os médicos 

não se limitaram a informar apenas uma razão, mas traçaram verdadeiros depoimentos das condições 

em que exerciam a medicina. Assim, os cruzamentos que apresentaremos, bem como nossa análise, 

estarão comprometidos com uma visão sociológica do desgaste profissional, nos isentando de 

qualquer inferência epidemiologica. 





Tal correlação sugere que a percepção do desgaste profissional está direta

mente relacionada à história da vida profissional do médico: 5 fase de 'iniciação' e 

'afirmação' no mercado de trabalho, com intenso desgaste (88,7% e 87,2%); perío

do de 'consolidação' do trabalho (81,2%) - de reconhecimento social; 'desacelera

ção' progressiva do trabalho (69,7%); e a etapa de 'paralisação' parcial ou total das 

atividades (48,2%), na qual se pressupõe um comportamento cada vez mais seletivo 

das fontes laborais de tensão (Gráfico 6.1). Nossa argumentação fundamenta-se na 

idéia de que a competitividade e a necessidade de conhecer e de se expor a diver

sas situações, funções e locais de trabalho são muito mais afetas aos médicos cuja 

posição laborai ainda não está consolidada. Os profissionais com menos de dez anos 

no mercado (com até 34 anos de idade), por exemplo, estão mais sujeitos ao mul¬ 

tiemprego (aceitando, inclusive, subempregos, salários inferiores à média etc.) e a 

trabalhar mais intensamente em regime de plantão, sendo ainda escassa sua cliente

la em consultório. Enfim, são médicos que, claramente, estão mais expostos à com

petitividade do mercado de trabalho. 

5 Neste trabalho, para analisar a trajetória evolutiva da vida profissional do médico no mercado de 
trabalho, adotamos a conceituação de 'fases': a) iniciação - médicos com até 29 anos; b) afirmação -
30 a 34 anos; c) consolidação - 35 a 49 anos; d) desaceleração - 50 a 59 anos; e e) paralisação das 
atividades - mais de 60 anos. 



A percepção de desgaste segundo gênero (Gráfico 6.2), embora seja seme

lhante, merece alguns comentários. Como vimos no capítulo 5, as médicas, por mo

tivos diversos, sofrem pressões sociais mais agudas para desenvolver atividades na 

esfera pública. A sempre lembrada dupla jornada - lar e vida pública - não é apenas 

uma figura da retórica feminista. As atividades no lar, os encargos intransferíveis da 

procriação, os obstáculos e preconceitos sociais são alguns dos fatores que podem 

contribuir para que a mulher sofra maior desgaste no mundo do trabalho. Os entra

ves para exercer certas especialidades, para prolongar ainda mais a jornada de tra

balho, para assumir cargos diretivos representam dificuldades adicionais para a ple

na integração da médica no trabalho e para a consolidação de sua carreira. Certa

mente, representam fontes de desgaste, de estresse, além de contribuírem para gerar 

um sentimento de incapacidade frente às diversidades ambientais. 

OS MÉDICOS FALAM DE SEU DESGASTE 

Apenas um pequeno contingente de médicos (19,6%) afirmou não sentir des
gaste no exercício profissional. Apesar disso, julgamos interessante apresentar as ra
zões pelas quais eles não sentem esse problema. As mais freqüentes foram: (a) satis
fação profissional e amor à profissão (40%); (b) boas condições de trabalho, com re
cursos humanos e materiais adequados (15%) e (c) atividade profissional equilibrada 
(programada), não requerendo múltiplos vínculos empregatícios (9%). 

Como veremos em seguida, tais razões, quase sempre, representam a antítese 
daquelas que justificaram o desgaste. Isto não significa, para nos determos na razão 
mais freqüente, que estes médicos têm maior adesão ao ideal profissional de servi
ço. Esta adesão, como expusemos no capítulo 1, é característica de algumas profis
sões (Larson, 1977:58-59), e, certamente, a profissão médica está incluída entre as 



que apresentam intensamente esse traço. Amor à profissão e satisfação em exercer o 

ofício da medicina são elementos presentes na quase totalidade dos médicos entre

vistados, mas acabam ficando encobertos em razão da realidade adversa a que a 

maioria está submetida. Na verdade, o que efetivamente conta nessa análise é o fato 

de que poucos são os médicos que não expressam desgaste no exercício profissio

nal. Hoje, no Brasil, existem reduzidas condições adequadas para 'seguir' a carreira 

de medicina. 

Os principais motivos alegados para o desgaste foram: excesso de trabalho, 

jornada de trabalho prolongada, multiemprego (27%); baixa remuneração (17%); 

más condições de trabalho (16%); área de atuação/especialidade (9%); excesso de 

responsabilidade, relação de vida e morte com os pacientes (12%) (Gráfico 6.3). 6 

Antes de explorar as justificativas oferecidas pelos médicos, convém contex¬ 

tualizá-las em relação a alguns aspectos de nosso sistema de saúde. Como assinala 

Veras (1991:65-66), 

a estrutura do sistema de saúde brasileiro se define pela existência de grande 

variedade de tipos de serviços que se diferenciam segundo o tipo de financia

mento, a natureza jurídica, a estrutura gerencial, as formas de pagamento e o 

modo de organização da prática médica. É um sistema plural onde o Estado 

atua tanto como provedor de serviços (serviços públicos), como financiador de 

serviços prestados pelo setor privado (setor privado dependente). Existem tam

bém os serviços privados que operam com base nas leis de mercado, tais como: 

os consultórios de médicos liberais, as empresas médicas e os seguros-saúde. 

6 a) excesso de trabalho/multiemprego: agrega os códigos jornada de trabalho elevada, disponibilidade 
integral, '24 horas no ar', dedicação contínua, pouco lazer, pouco contato com a família, 'não há 
hora para parar' etc.; b) más condições de trabalho: agrega os códigos falta de material, falta de 
recursos humanos, pessoal não-qualificado, trabalho com improvisação, aumento exagerado da 
demanda devido à socialização da medicina e inadequada alocação de recursos disponíveis, além 
da escassez de médicos atuando, provocando sobrecarga de trabalho; c) área de atuação/ 
especialidade: agrega os códigos atuar em plantão, emergência, UTI, escolha da especialidade, 
especificidades da especialidade, necessidade de aperfeiçoamento e estudo contínuo exigido pela 
função exercida; d) relação médico-paciente: agrega os códigos relação de envolvimento emocional 
com o problema do paciente, impotência/limitação do médico frente às condições de vida precárias 
do enfermo, exposição a casos em que não possui condições de auxiliar; e) conflito e cobrança da 
população: agrega os códigos cobranças/julgamento dos pacientes/população geral, trabalho pouco 
reconhecido, pouco respeitado, marginalizado, manipulação da opinião pública contra o médico, via 
imprensa; 0 perda da autonomia: agrega os códigos interferências políticas, questões de políticas de 
saúde, também através das políticas públicas, conflitos gerenciais, problemas na organização do 
trabalho, preenchimento de um excessivo número de papeletas de controle, responsabilidade com a 
burocracia do serviço, e, ainda, por problemas burocráticos. 
Como já foi dito, estas categorias agregam códigos atribuídos por nós a mais de vinte mil respostas 
oferecidas pelos médicos. Destaque-se a grande identidade entre estas respostas e as categorias 
(teóricas) mediadoras utilizadas nos diversos estudos citados. 



O conjunto das áreas de atuação médica de cada setor delineia padrões dis
tintos de comportamento de seus trabalhadores, por exemplo, quando a estrutura 
gerencial impõe limites à autonomia médica de tomar decisões em relação aos pa
cientes. Isto gera problemas na relação com o paciente e se reflete na percepção de 
desgaste do médico. A análise da relação existente entre percepção de desgaste e 
tipo de inserção no mercado está, entretanto, prejudicada pela multiplicidade de 
vínculos que é habitual da categoria, pautada por diferentes especialidades e setores 
de atuação. O socorrista de uma emergência pública pode ser plantonista de uma 
UTI de uma instituição privada e cardiologista e/ou clínico geral em seu consultório. 
A Tabela 6.2 mostra que tanto o médico que atua exclusivamente em determinado 
setor (público ou privado) como aquele que só faz consultório sofrem desgaste. Mas 
por que tal fenômeno acontece? Por que o médico que atua exclusivamente em 
consultório sofre tanto desgaste quanto aquele que está inserido como assalariado 
numa estrutura pública ou privada? 



O desgaste é mais referido entre os que trabalham num município diferente 
daquele onde residem, o que implica deslocamentos freqüentes. Da mesma forma, 
ao se observar a referência a desgaste e a multiplicidade de vínculos profissionais, 
tem-se uma relação de proporcionalidade direta, ou seja, quanto maior o número 
de atividades, maior o desgaste, apresentando este sintoma em grau mais elevado 
aqueles que têm quatro ou mais atividades. 

O cansaço físico e mental acompanha a vida diária de cada médico, em es
pecial daqueles que atuam diretamente na assistência, o que lhes dá a sensação de 
estar '24 horas no ar': 

Ansiedade a que o médico está sujeito (como profissional da 'ajuda'). 

Sempre cobram 'dedicação exclusiva'. Somos médicos 24 horas por dia, mesmo 

não estando de plantão em local de trabalho. (clínico geral, masculino, 33 

anos, MG) 

Na opinião dos médicos, ter vários empregos e, portanto, estar submetido 
a diversas situações de trabalho representa uma fonte importante de desgaste, 
relacionada, assim, com a intensidade da atividade (27%). Neste grupo, incluem-
se como fontes de desgaste mais apontadas pelos médicos a multiplicidade de 
vínculos profissionais (Tabela 6.3), a necessidade de trabalhar em município dife
rente daquele onde residem (Gráfico 6.4) e a falta de tempo adequado para o la
zer e o descanso. 



Não há 'fim de expediente'. Não há feriado, fim de semana ou noite 

de sono. Ε uma espécie de plantão p e r m a n e n t e . (ginecologista, masculino, 

43 anos, RS) 

Trabalhar muito e ganhar pouco 

De modo geral, ao analisarmos comparativamente o mercado de trabalho es
pecializado, associamos salários mais baixos e jornadas prolongadas aos profissionais 
que estão em início de carreira. A pesquisa permite constatar este fato especialmen
te se correlacionarmos esses fatores com o desgaste sofrido na vida diária do médi
co. Como já mencionado, os novatos experimentam um cotidiano de trabalho mais 
extenuante em conseqüências das jornadas prolongadas, plantões, clientela particu
lar escassa e convênios que pagam menos por procedimentos. Enfim, diversos fato
res nos induzem a pensar que a relação encontrada entre renda e desgaste (Gráfico 
6.5) condiz com o exposto acima. 

Alie-se a isto o sentimento de não ser valorizado e de ter perdido o status, 
sentimento que está fortemente relacionado aos baixos salários e à pequena remu
neração conferida ao médico. Mas não apenas os novatos amargam uma remunera
ção incompatível com a representação social da profissão. 

O respeito pelo profissional está em extinção. Salários humilhantes. (pe

diatra, masculino, 48 anos, GO) 

O médico perdeu a noção de seu próprio valor e submete-se a uma 

condição indigna de sua importância para a sociedade. Deve reaprender o sig

nificado de sua 'arte-profissão' e ser remunerado à altura que lhe corresponde. 

(oftalmologista, masculino, 42 anos, SC) 



Sobrecarga de atendimentos devido à baixa remuneração e à alta taxa 

de retorno não-remunerado no consul tór io. (pediatra, feminino, 38 anos, SP) 

As correlações entre aumento da jornada de trabalho e multiemprego estão 
freqüentemente relacionadas com a necessidade de o médico manter um certo pa
drão social de consumo, submetendo-se a vários empregos por salários que, muitas 
vezes, estão bem aquém do desejado. 

Trabalho mais de dez horas por dia, para poder pagar contas e sobrevi

ver. (neuropediatra, feminino, 38 anos, PA) 

Tenho vários empregos para conseguir uma renda mínima mensal de so

brevivência. Atendo aos pacientes em pé para poder dar tempo (...) Às vezes, 
tenho que comprar pilha para equipamentos do posto porque o serviço não 

oferece. (pediatra, feminino, 35 anos, MT) 

Más condições de trabalho: impedimento do exercício profissional 

Uma das razões para o desgaste mais alegadas pelos médicos está associada 
às más condições de trabalho. Uma conjuntura política caracterizada pela redução 
dos investimentos em políticas sociais, racionalização dos custos, maior adequação 
entre custo-benefício e redução de pessoal auxiliar tem sido apontada como fonte 
importante de insatisfação dos profissionais da saúde que trabalham em instituições 
de saúde públicas ou privadas. Em muitos casos, a falta de recursos humanos ade¬ 



quados tem gerado sobrecarga de trabalho e responsabilidade, obrigando os médi
cos a responder por áreas que estão além de sua estrita responsabilidade. 

Por que tenho de me dividir entre atividades de ambulatório, plantão e 

gerenciamento em um local onde os recursos humanos são escassos?. (clínico 

geral, masculino, 34 anos, ES) 

Trabalhamos com vidas, seres humanos, cada qual envolto em pro

blemáticas diversas, exigindo do médico raciocínio rápido, porém nossa bai

xa remuneração nos leva a trabalhar em excesso, sob condições adversas, 

como falta de recursos humanos e materiais, e daí o es t resse . (pediatra, fe

minino, 45 anos, PE) 

Como dirigente hospitalar (hospital do SUS), a receita não dá para as 

despesas, e a entidade está sujeita a fechamento. (administrador hospitalar, fe

minino, 47 anos, SP) 

Há total falta de condições de atendimento. Falta tudo! Até um antitér¬ 

mico. (pediatra, feminino, 48 anos, CE) 

Mesmo em condições precaríssimas, os médicos são levados a acreditar que 
terão que tomar decisões técnicas corretas sobre o paciente, ainda que estas estejam 
expostas a constrangimentos devido a fatores ambientais, externos à sua ação técni
ca. Assim, eles julgam que têm: 

Responsabilidade frente à vida do próximo. Complexidade e responsabi

lidade de decisão do ato méd i co . (clínico geral, feminino, 57 anos, MA) 

Ε protestam diante das circunstâncias: 

O 'sofrimento' da decisão terapêutica é agravado pela falta de materiais. 

A sobrevivência exige regime de trabalho absurdo. (obstetra, masculino, 39 

anos, SP) 

Nestas circunstâncias, são inúmeros os médicos que não acreditam mais que 
o trabalho possa ser realizado. Numa associação correta entre exercício profissional 
e ambiente, eles acabam elaborando severas críticas ao ambiente hostil que circun
da seu cotidiano: 

Excluindo o cansaço físico por trabalho noturno e finais de semana, o 

médico tem de 'tentar' contornar problemas sociais, condições de trabalho pre

cárias, paciente que não tem condição de adquirir medicação, dificuldade para 

internar, faltam vagas, dificuldade de investigação com exames complementa

res, caros e pouco disponíveis quando feitos pelo SUS; e o mais grave atualmen

te e que causa estresse é o problema que enfrentamos com as queixas e proces

sos judiciais, nos quais, muitas vezes, o que levou à má evolução de algum caso 

clínico é um conjunto de fatores que foge ao nosso alcance individual de resolu

ção: primeiro, excesso de trabalho, que reduz a nossa capacidade de raciocínio; 

segundo, pacientes imunodeprimidos, desnutridos, com doenças crônicas, ane

mias etc.; terceiro, enfermagem mal preparada; quarto, demora que o paciente 

encontra para conseguir atendimento; quinto, bombardeio de notícias negativas 



sobre a classe médica, alguns pacientes nos vendo como culpados por seu in

fortúnio na evolução de uma patologia, até prova em contrário. (pediatra, femi

nino, 34 anos, PR) 

Porque o médico está deixando de ser um profissional liberal para ser 

funcionário público de um sistema falido e sem respaldo (ético e social) de enti

dades médicas. (cirurgião geral, masculino, 50 anos, MT) 

Outros adotam o lema de não se 'contaminar' com os constrangimentos am
bientais: 

Estabeleci um regime de desaceleração progressiva chamado PA, que é 

Profilaxia da Aporrinhação. (otorrinolaringologista, masculino, 59 anos, SC) 

Segundo Machado, a perda da autonomia técnica é associada às más condi
ções de trabalho. Aquela, por sua vez, atua como determinante de mudanças na re
lação médico-paciente. Uma vez que a diminuição do poder de decisão sobre a 
conduta médica limita a eficiência/eficácia do trabalho, a credibilidade do profissio
nal e a confiança do paciente é que são abaladas. Desta forma, o conflito entre a 
'racionalidade gerencial' das instituições e os preceitos típicos ideais da conduta mé
dica gera um posicionamento negativo do paciente no tocante à deferência devida à 
expertise do médico - deterioração da relação de confiança do paciente. Ou seja, 

as exigências da profissão são sacrificadas à lógica burocrática da organização, 

que requer prestação de contas de atos, procedimentos e condutas técnicas 

num permanente processo de controle sobre a atividade do médico ao molde 

do que ocorre com a burocracia americana através dos DRGs (Diagnostic Rela

ted Groups). (Machado, 1996:163) 

Por outro lado, cada vez mais a clientela reivindica a responsabilidade penal 
dos profissionais. Ainda segundo essa autora, 

a clientela exige explicações detalhadas dos procedimentos a serem adotados 

em seu caso particular e busca também não só compreender, mas certificar-se 

de que está sendo atendida corretamente. Em muitos casos, e em número cres

cente, estes clientes chegam a penalizar judicialmente os profissionais faltosos. 

(p.67-68) 

Estas situações de penalização têm se tornado mais freqüentes. Nesse mesmo 
trabalho, depoimento de um líder sindical elucida bem a questão: 

Os médicos estão, por exemplo, fazendo sutura, improvisando tubos de 

soro como fios de sutura. Chegou um caso aqui (sindicato dos médicos) na se¬ 

mana passada, que tratava disso, de uma sutura de um braço feita com tubo de 

soro fisiológico, porque não havia fio de sutura no hospital. Há três dias atrás 

uma companheira nossa teve uma amiga que foi ter filho em uma maternidade 

pública. Ela teve que ficar esperando duas horas para fazer indução do seu par

to porque o médico foi em casa buscar fio de sutura dele, pois estava em falta 

no hospital. Quando ele chegou, a criança já estava morta. Então, isso está 

acontecendo e as condições são as piores possíveis. O médico está responden¬ 



do a processo no Conselho Regional de Medicina, porque a família identifica na 

figura do médico a culpa de tudo (médico, líder sindical, 53 anos). (Machado, 

1996:173) 

Com a vida e a morte nas mãos 

Até agora, observamos que as razões alegadas para o desgaste estavam asso
ciadas fundamentalmente a causas externas à profissão. Consideremos, então, como 
os médicos se referiram a um dos aspectos essenciais de sua profissão - lidar com a 
vida e a morte de terceiros como ator principal numa situação concreta. A noção de 
responsabilidade pela vida do paciente, a permanente necessidade de decidir sobre 
a vida de outrem traz conseqüências paradoxais: por um lado, o sentimento de fa
zer parte de uma 'casta de eleitos', que tem poder sobre outra pessoa, e de ser o 
profissional central do sistema de saúde, o que, em geral, satisfaz o médico; por ou
tro, esta mesma imagem o expõe a críticas e a acusações pelo não-funcionamento 
dessa engrenagem, o que o torna vulnerável num contexto desfavorável, como é o 
sistema de saúde brasileiro.7 

Atualmente, o médico do pronto-socorro vive um momento de grande 

angústia. Além de atender, deve decidir quem vai ter direito à vida, devido à fal

ta de vagas nos hospitais de emergência. Esta 'onipotência' é por demais des¬ 

gastante. (cirurgião geral, masculino, 37 anos, ES) 

Péssimas condições de trabalho, descaso das autoridades para com o 

serviço, nos colocando em choque com a população que não encontra o servi

ço (atendimento) que necessi ta. (obstetra, masculino, 38 anos, MA) 

Alta responsabilidade com a vida alheia. Baixa remuneração. Pressão do 

paciente, do poder público e dos donos dos hospitais. (dermatologista, masculi

no, 47 anos, PR) 

Assumindo a posição de que os médicos são os responsáveis pelo estado de 
deterioração em que se encontra boa parte das instituições de saúde do País, a po
pulação usuária acaba estabelecendo uma relação de estranhamento entre médico e 
paciente. Ficam pouco à vontade os usuários e os médicos: 

A população cobra do médico que este seja quase um 'semideus', dono 

de um saber infalível, mas não é bem assim, somos humanos e por isso limita

dos . (ginecologista, masculino, 35 anos, MS) 

Porque em virtude da opinião pública já ter um posicionamento contrá

rio ao médico, devido à demora ou não acesso ao atendimento, já chega bri

gando . (cardiologista, masculino, 40 anos, ES) 

7 Para um interessante paralelo com trabalhadores na indústria, ver: DEJOURS & JAYET ( 1 9 9 4 ) . 



O sistema (SUS) levou o médico a uma condição de desprestígio, per

dendo sua 'postura honrosa', passando a ser maltratado e até ameaçado pelo 

cliente como sendo o 'testa-de-ferro' do sistema, (clínico geral, masculino, 51 

anos, MA) 

ESCOLHA PROFISSIONAL: UMA FONTE DE DESGASTE? 

A função que o médico ocupa numa estrutura organizacional, seja numa ins
tituição de saúde hospitalar ou ambulatorial, seja em seu consultório, altera a forma, 
a percepção e a intensidade do desgaste de seu trabalho. Funções como, por exem
plo, a de plantão (Gráfico 6.6) são apontadas pelos médicos como causadoras de es
tresse e desgaste. 

Os dados da (Tabela 6.4) sugerem algumas considerações: a) a atividade de 
plantonista é a que mais explicita o impacto do desgaste, já que 91% dos profissio
nais que fazem plantão percebem a atividade como desgastante, seja qual for a fun
ção em que atuem - emergência, pronto-socorro, enfermaria, UTI etc. - e seja qual 
for o setor de atuação (público ou privado); b) o desgaste é menos freqüente nas 
funções ligadas à atividade de 'rotina', especialmente nas instituições privadas; c) 
pela natureza da função, a residência é uma fonte de desgaste, pois é o momento 
profissional em que o médico se submete a jornadas prolongadas de trabalho e a 
inúmeros plantões, que sobrecarregam seu cotidiano e d) fazer parte do staff técni¬ 
co-burocrático ou exercer a função de docência, estando o médico no setor público 
ou privado, causam menor desgaste. 





8 Vale ressaltar que serão necessários estudos que façam a devida correlação entre desgaste, estresse e 
sofrimento mental e especialidade médica, para que possamos, de fato, analisar corretamente este 
importante aspecto do mundo do trabalho. 

As diferentes inserções no processo de trabalho em saúde, a falta de 

controle sobre a atividade desempenhada, a falta de sentido das tarefas, o isola

mento social e o 'distanciamento de si' são os principais fatores que determi

nam a diversidade de níveis de sofrimento psíquico, nas diferentes áreas de tra

balho do hospital geral estudado. 

Aponta ainda um maior índice de sofrimento entre aqueles que trabalha
vam sob regime de plantão e, entre os médicos, nos que atuavam no setor de 
emergência. 

Ainda neste grupo de respostas, estão as questões relacionadas com as espe
cialidades exercidas pelos médicos e sua percepção de desgaste.8 Ao se analisar so
bre a escolha profissional (especialidade) e desgaste, fatos extremamente relevantes 
advêm das singularidades dos diversos "tipos de práticas" da medicina. Neste con
texto, emergem distintos grupamentos de médicos especialistas, que experimentam 
o desgaste do trabalho de forma mais ou menos intensa (Tabela 6.5). 





Quais seriam as especialidades que mais vivenciam esse desgaste? 

São 14 as especialidades cujos praticantes, em proporções acima de 90%, ex
pressaram o problema nos depoimentos - ou seja, estão se sentindo pressionados, des
gastados, estressados. Mas o que teriam a hansenologia, a tisiologia, a geriatria, a aneste¬ 
siologia ou mesmo a nefrologia ou a cancerologia em comum? Parece-nos importante 
refletir sobre alguns aspectos. Primeiro, quase todas essas especialidades lidam com 
doenças crônicas, nas quais as possibilidades de 'cura' efetiva não dependem exclusiva
mente do médico ou são apenas remotas (cancerologia, nefrologia, reumatologia, he
matologia e hansenologia, por exemplo). Neste grupo, o sentimento de impotência 
pode ser o predominante, seja pelas dificuldades em obter medicamentos para os por
tadores da hanseníase, seja pela indisponibilidade de órgãos para transplante ou pelo 
inexorável processo de morte decorrente de algumas neoplasias malignas. 



Outro aspecto a destacar é a relação de algumas dessas especialidades com 

as deformações e os estigmas sociais, referentes às próprias patologias das quais se 

encarregam a hansenologia, geriatria, tisiologia e reumatologia, por exemplo, ou a 

cirurgia mutiladora (mastologia). Na maioria delas, pode-se dizer que há um ciclo de 

acompanhamento, pelo médico, do lento sofrimento do paciente, que, em geral, 

não leva à cura. Neste contexto, o profissional assiste à 'deterioração' do enfermo, 

sem ter muito a fazer. O sucesso da cura, nestes casos, é um componente pouco 

presente para o médico, o paciente e seus familiares. Entre os mais desgastados des

te grupo estão os anestesistas, que, paradoxalmente, também lidam com a vida e a 

morte. O ato da anestesia, apesar de altamente tecnificado e padronizado, constitui, 

por natureza, a retirada e o retorno do paciente à vida. Embora não seja possível ex

cluir quaisquer hipóteses, o quadro apresentado para algumas dessas especialidades 

sugere que outros fatores já apontados - idade, condições de trabalho etc. - podem 

contribuir para a maior freqüência de desgaste entre seus praticantes. 

Em posição diametralmente oposta situa-se o grupamento de médicos espe

cialistas que demonstram menos desgaste em seu cotidiano. Encontram-se nessa si

tuação os especialistas em apoio diagnóstico e imagens (genética clínica, eletroence¬ 

falografia, radiologia, patologia clínica), especialidades nas quais a relação médico-

paciente é mediada por pedidos e recomendações de outro colega médico, que, 

em última instância, é o responsável direto pelo paciente encaminhado ao diagnós

tico. São especialidades onde o controle do processo de trabalho é exercido mais 

plenamente pelo médico, e os resultados do trabalho são mais 'perceptíveis' - a rea

lização de um exame e a emissão de seu laudo. 

Vale destacar, ainda, o importante papel das especialidades cirúrgicas, que, 

em sua maioria, criam um grupo homogêneo de percepção de desgaste. Embora 

não se encontre no mesmo grau do grupo de médicos que lidam diretamente com o 

paciente crônico, ainda assim destacam-se com 85%. Mais uma vez, é importante 

reportar-se ao seu processo de trabalho, pois é nele que possivelmente serão encon

tradas as principais correlações com o desgaste. Entre os cirurgiões, a indisponibili¬ 

dade de tempo, o trabalho manual por longos períodos em posição desconfortável e 

a grande dependência em relação a instrumentos e técnicas em cada hospital onde 

atuam podem ser elementos explicativos - a serem mais bem explorados em análi

ses e estudos posteriores - do maior desgaste referido entre eles. 

Resumidamente, o perfil dos médicos que apresentam esse problema é o se

guinte: 

a) estão no início da vida profissional - com menos de dez anos de inserção no 

mercado de trabalho; 

b) exercem quatro ou mais atividades; 

c) são plantonistas, principalmente em setores de emergência e pronto-socorro em 

hospitais públicos, e médicos de serviços de apoio terapêutico-diagnóstico no se

tor privado; 

d) são especialistas em doenças crônico-degenerativas; 



e) são cirurgiões; 
f) obstetras em rotina de maternidade; 
g) médicos-residentes em áreas cirúrgicas; 
h) trabalham em município diferente daquele em que residem; 
i) têm rendimentos baixos, entre mil e dois mil dólares; 
j) atuam em condições precárias, que os obrigam a fazer a medicina do 'possível'. 




