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Até a água eles custam a me dar. 
Parece que eu contamino só com a presença. 

O médico não acredita que eu possa sair dessa, ele diz isso 
com seus olhos, com sua desatenção. Ele pouco vem aqui. 

Acho que ele tem medo quando eu tento tocá-lo, que a minha 
morte o leve também. Ele não aprendeu que a morte é de 

cada um, ela não é contagiosa, cada um tem a sua e pior, eu 
sei que ela não avisa quando vem mesmo que o doutor se 

iluda achando que ele sabe o meu tempo... e o dele, será que 
ele sabe também? 

 
(Portador do HIV/ 1998 / ficção ou realidade?) 

 
Geórgia Sibele Nogueira da Silva, 2004, p.136. 
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RESUMO 
 

 
O Programa de Saúde da Família (PSF) foi implantado em 1994 com o intuito de 
solidificar o SUS (Sistema Único de Saúde), reorganizar o sistema de saúde em 
vigor, substituir as antigas diretrizes baseadas na valorização do hospital e introduzir 
novos princípios com foco na promoção da saúde e na participação da comunidade. 
Vários progressos foram alcançados desde então. Porém, muitos problemas do 
antigo modelo persistem. A fragmentação do cuidado e o atendimento médico 
especializado ainda comprometem a atuação na saúde. Assim, há a necessidade de 
mudança no modelo assistencial através da avaliação da produção do cuidado. Esta 
pesquisa teve como objetivo avaliar o processo de trabalho dos médicos da equipe 
saúde da família. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa que utiliza o 
método exploratório, com análise transversal dos dados obtidos pelo método 
privilegiado da observação participante, considerando os aspectos éticos que 
orientam as pesquisas com seres humanos. A estratégia utilizada para análise dos 
dados foi a Análise de Conteúdo com a técnica da Análise Temática. Foram 
encontradas as seguintes categorias para análise: Atenção à Saúde; Acolhimento; 
Relacionamento interprofissional; Atitude; Gerenciamento do Serviço. Observou-se 
que predomina a assistência centrada em um modelo médico hegemônico. O 
enfoque ainda está centrado nas queixas e sua doença, estruturando-se na clínica e 
na prescrição de medicamentos e/ou exames. Muitos fatores possivelmente 
contribuem para este padrão tecnológico queixa-consulta, entre eles a grande 
demanda, o atendimento centrado na consulta médica e a falta de 
interdisciplinaridade. Após a observação realizou-se uma oficina de reflexão e 
sensibilização com a pesquisadora e os médicos do município. Nesta oficina 
apontaram-se nós críticos, na percepção desses profissionais, como fatores 
responsáveis pela não consolidação dos princípios do SUS e objetivos do PSF. 
Entre eles destacaram-se a demanda, a cultura médica centrada da população e dos 
demais profissionais de saúde e a falta de apoio político para o trabalho das equipes 
de saúde da família. Durante a observação um médico em particular destacou-se por 
ser produtor de mudanças com uma abordagem mais humanística. Esta percepção 
merece destaque, uma vez que representa a possibilidade de reorientação da 
prática do cuidado em saúde. Desta observação revitalizou-se a esperança de que 
uma verdadeira mudança no modelo de atenção é possível.  
 
Palavras chaves : Processo de trabalho, Médico, Programa Saúde da Família.¹ 
  
______________________ 
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LAVADO, Mylene Martins. Medical Work Process Evaluation in Family Health 
Program . 
 
 

ABSTRACT 
 

Brazilian Family Health Program was initiated in 1994 aiming to solidify SUS 
(Sistema Único de Saúde – Unified Health System), to reorganize the health system 
and to substitute the old health policy based on hospital care and to introduce new 
principles with the focus of health promotion and community participation. Many 
progresses have been conquered since than. Though, many problems from the old 
system still persist. The care fragmentation and the medical specialized assistance 
still compromise the health practice. In this way, there is need for change in practice 
by evaluation of care production. This research had as objective to evaluate the 
medical work process in family health program in a city from Itajaí River Valley, 
Province of Santa Catarina. This is a qualitative research, using exploratory method 
with transversal data analysis. The direct observation of four physicians in family 
health program during one week of their routine work was the privileged form for data 
collection, followed by analysis of categories. The strategy utilized for the analysis 
was Theme Analysis. The categories found were: health care; patient’s reception; 
interprofessional relationship; attitude; work management. It was observed that the 
assistance is medical centered, specialized, with prevalence of hard technologies 
(diagnosis and medical orders). The care is still focused in the patient’s complains 
and their diseases, based in the clinic and prescriptions of medications and/or lab 
work. There is difficulty to incorporate soft technologies (bonding, 
interprofessionalism; team work and concerns about social problems) in their routine 
work. Lots of factors may contribute to this practice; the number of patients, the care 
centered in the physician and the lack of team work. After the observation it was 
performed a meeting to think about the study analysis between the researcher and 
the physicians. In this meeting specific problems were pointed by these professionals 
as factors that hold the consolidation of SUS and the objectives of Family Health 
Program. They were the number of patients, the medical centered population culture, 
and the lack of political support to Family Heatlh professionals work. During the 
observation one physician particularly showed a different humanistic approach. This 
perception represents the possibility to a new perspective in health care and the 
hope for a true change in the actual system.  
 
Key Words : Medical care; Family Health Program 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Reforma Sanitária tem contribuído significativamente para o processo de 

construção e transformação do Sistema de Saúde Brasileiro (CUNHA; CUNHA, 

1996). Como resultado da reforma e de outros embates, a Constituição Federal 

aprovou, em 1988, a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), reconhecendo a 

saúde como um direito a ser assegurado pelo Estado e pautado nos princípios 

doutrinários de universalidade, eqüidade e integralidade (BRASIL, 1988).  

Verificou-se, desde então, inúmeros avanços no campo da saúde pública 

brasileira (BRASIL, 2004a). Pode-se, por um lado, apontar avanços na 

descentralização e na regionalização da atenção, com a implantação e aplicação 

dos princípios e diretrizes do SUS e a publicização do acesso aos serviços de 

saúde. Por outro, porém, permanecem problemas de diversas ordens, entre eles a 

persistência, por parte de alguns profissionais, ao antigo modelo de atenção, com a 

fragmentação e a verticalização dos processos de trabalho que esgarçam as 

relações entre estes profissionais e os usuários (BRASIL, 2004b). 

Entendendo-se a necessidade de contornar os problemas relacionados com a 

atenção, o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde da Família (PSF). Essa 

estratégia visava melhorar a resolutividade das ações em saúde e, em parte, a 

fragmentação do cuidado. Tratava-se, portanto, de consolidar o SUS, através da 

ênfase em um novo processo de trabalho, uma nova postura frente ao ato de cuidar, 

uma percepção ampla da atenção à saúde (SANTANA; CARMAGNANI, 2001). 

O próprio Ministério declarou que o PSF “[...] tem caráter substitutivo das 

práticas convencionais de assistência com foco na doença, por um novo processo 

de trabalho comprometido com a solução dos problema s de saúde [...]” 

(BRASIL, 2000 apud SANTANA; CARMAGNANI, 2001, p. 4, grifo meu). Este 

enfoque consolidou-se em  2006 com o Pacto pela Vida que definiu como prioridade 

“consolidar e qualificar a Estratégia Saúde da Família como modelo da Atenção 

Básica e centro ordenador das redes de atenção à saúde no Sistema Único de 

Saúde (SUS)” (BRASIL, 2006). 

A implantação do PSF teve, portanto o objetivo de reorganizar as práticas de 

saúde sob novos critérios, pressupondo que a atenção à saúde deveria ser 
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entendida e percebida a partir de seu âmbito físico e social (BARBOZA; FRACOLLI, 

2005). 

Tratava-se de substituir o modelo vigente até 1994, organizado a partir de 

problemas específicos e da ótica hegemônica do modelo médico, que subordina e 

empobrece o cuidado pelo “novo atuar em saúde” (MERHY, 1999).  

Embora o PSF se constitua em uma iniciativa de mudança na atenção à 

saúde, permanecem e afloram distintos problemas na atenção. A fragmentação da 

atenção continua e o “cuidado” não é sentido pelos usuários. Percebe-se que o 

problema principal é a carência de profissionais em termos quantitativos e 

qualitativos (CAMPOS, 2003). 

Barboza e Fracolli (2005) acreditam que a mudança do modelo assistencial 

somente ocorrerá a partir da reorganização do processo de trabalho desses 

profissionais. É preciso atingir a dinâmica médico-centrada, reorganizando o 

trabalho, atuando nos seus processos decisórios, materializando as tecnologias 

usadas para produzir saúde. 

Essas mudanças, através da reflexão em um “novo agir”, terão impacto direto 

na atenção à saúde (MERHY, 2002), prestada tanto pelo médico como por todos os 

profissionais envolvidos no cuidado. 

Merhy (1999) afirma ainda que esse novo agir ocorrerá à medida que o objeto 

do trabalho não esteja centrado na cura ou proteção à saúde, mas na produção do 

cuidado, através do qual a cura, inclusive a prevenção da doença torna-se mera 

conseqüência.  

Para essa produção do cuidado, o trabalho não pode se restringir apenas ao 

aspecto instrumental, terapêutico e mecânico, denominado por Merhy (2000) como 

“Trabalho Morto” ou “Tecnologia Dura”, mas deve ser executado a partir da relação 

entre sujeitos, ser acolhedor e produtor de vínculo com responsabilização sobre a 

clientela, acompanhando projetos terapêuticos cuidadores, sendo fundamentado nas 

relações interpessoais (cuidador e usuário), caracterizando o “Trabalho Vivo” ou 

“Tecnologia Leve”. 

Nota-se que a inter-relação dessas diferentes tecnologias é de extrema 

importância para o trabalho do médico junto às Equipes de Saúde da Família (ESF). 

Ele deveria ter o compromisso de produzir atos de saúde centrados no “trabalho 

vivo” (MERHY, 2002). 

O problema é que esses profissionais não receberam, durante sua 
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graduação, a formação adequada para esse tipo de atenção (SANTOS; CUTOLO, 

2004). Compreende-se assim, a falha em “saber como fazer”.  

O Departamento de Gestão da Educação na Saúde reconhece que os 

profissionais de saúde formados através de um modelo tradicional são incapazes de 

lidar com questões complexas como a dificuldade de adesão ao tratamento, a 

autonomia no cuidado, o sofrimento da dor, o enfrentamento das perdas e mortes e 

a necessidade de ampliar a autonomia dos usuários no sistema (BRASIL, 2003 apud 

SANTOS, CUTOLO, 2004, p. 36).  

Para contornar essa “incapacidade”, Néri (1999) destaca a importância da 

capacitação dos profissionais para que passem a realizar suas atividades através do 

planejamento de ações, aprendendo “o porquê de como fazer”. 

Essa capacitação deve ensinar a produzir o cuidado em saúde, centrado nas 

tecnologias leves, sem descartar completamente a necessidade da produção de 

procedimentos (tecnologias duras e leve-duras) (MERHY, 1999). 

Acredita-se, portanto, que a atenção plena à saúde depende do modo como 

os profissionais conduzem seu processo de trabalho no cotidiano e só existirá se 

todos estiverem interessados e comprometidos com as mudanças de atenção à 

saúde no Brasil (CUNHA; CUNHA, 1996). 

Por isso, há necessidade de discussão dos processos de trabalho desses 

profissionais, agora organizados em forma de equipe. Não cabe, portanto, somente 

a crítica ao modelo vigente, mas principalmente, a elaboração de métodos e 

tecnologias que analisem os problemas existentes e propiciem uma mudança de 

posição, interferindo diretamente no cuidado, promoção e proteção da saúde e da 

vida individual e coletiva. Trata-se da reciclagem da produção do cuidado em saúde, 

da construção do “novo” através da implementação de processos de auto-análise do 

trabalho (BRASIL, 2004a). 

Merhy (1997) defende essa auto-análise para os sujeitos, seus métodos de 

ação e o modo como eles interseccionam-se, permitindo realizar uma nova 

compreensão e tomando o trabalho vivo como eixo norteador desse processo.  

É através da avaliação e análise da atenção que este estudo pretende 

colaborar para construção de um novo olhar sobre o processo de trabalho médico 

junto às Equipes de Saúde da Família (ESF). 

A avaliação é campo produtor de saberes e práticas, fundamental à 

construção do conhecimento e, segundo Novaes (2000), é através dela que se 
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conhece a técnica necessária para pensar,  agir e mudar. 

 Sem mistificar a técnica analítica, a avaliação de serviços no campo da Saúde 

Pública é de extrema relevância, pois é através dela que se modificam 

comportamentos, viabiliza-se o planejamento e possibilita-se melhor acesso e 

vínculo do usuário ao sistema de atenção (DESLANDES, 1997). 

Tendo em vista as considerações feitas até o momento, justifica-se a 

pesquisa à medida que ela trará resultados relevantes a respeito do processo de 

trabalho do médico, contribuindo para a formulação de estratégias educativas; 

produção de tecnologias que operem nos processos analíticos; e formação de 

políticas que venham a consolidar a atuação mais efetiva desse profissional no PSF 

do município em estudo, tornando-se instrumento potente na viabilização do SUS. 

Pode-se obter, ainda, alguns resultados passíveis de generalizações que sirvam a 

outras equipes e regiões. 

 Esta pesquisa trata de um subprojeto ligado ao Projeto aprovado pela 

FAPESC, no Edital 003, sob o número 911623/2004 – Saúde, intitulado “Modelagem 

dos processos das competências dos profissionais de saúde para a consolidação do 

SUS / programa / estratégia de saúde da família”. O intuito é aprofundar / 

complementar o estudo a partir de uma observação direta do trabalho médico em 

seu cotidiano. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral  

 

 

Avaliar o processo de trabalho médico no Programa de Saúde da Família 

(PSF), em um município do litoral de Santa Catarina, através da observação do seu 

cotidiano. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 

� Mapear as Equipes de Saúde da família do Município em questão, através 

das informações obtidas no/pelo SIAB (2006). 

� Descrever o perfil dos médicos das ESF desse município. 

� Avaliar o processo de trabalho médico e a interação das diferentes 

tecnologias (leves, duras e leve-duras) neste processo. 

� Realizar oficinas para reflexão e sensibilização como meio para um 

processo de auto-análise do trabalho dos médicos das ESF . 
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

3.1 O Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Desafios na Produção do Cuidado  

 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabeleceu pela primeira vez, 

baseada no Movimento da Reforma Sanitária, uma seção que incorpora a saúde 

como um direito, em um conceito abrangente, determinada e condicionada por 

fatores físicos, sócio-econômicos, culturais e biológicos. “A saúde é direito de todos 

e dever do Estado [...]” (BRASIL, 1988, seção II, art. 196, documento sem 

paginação). Garantiram-se, assim, políticas sociais e econômicas que objetivem 

reduzir o risco de doenças, e, consequentemente criar o Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 1990c). 

O SUS foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde, formada pelas leis nº 

8.080/90 e nº 8.142/90 (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1990b). Acontecia, dessa forma, a 

redemocratização e o direito à saúde com a finalidade de alterar o modelo vigente, 

que detinha benefícios a alguns grupos sociais e baseava a atenção no modelo 

clínico de intervenção terapêutica. Atendia-se, portanto, às necessidades e aos 

anseios da população, firmando-se o compromisso com a democracia (BAPTISTA, 

2005) e solidificando a atenção básica à saúde, já enfatizada com a Declaração de 

Alma Ata (OPAS, 1978, p. 1; parágrafo V): “[...] Os cuidados primários de saúde 

constituem a chave para que essa meta seja atingida, como parte do 

desenvolvimento, no espírito de justiça social [...]”. 

 Essas mudanças no modelo vigente alteraram, significativamente, a demanda 

pelos serviços de saúde, incidindo no caos da procura e oferta, denominada nos 

anos noventa de “crise da saúde” (VIANA; DAL POZ, 1998 apud SANTANA; 

CARMAGNANI, 2001). Percebe-se a razão disso devido à mudança no modelo sem 

verdadeira mudança na atenção. Era necessário, portanto, colocar efetivamente em 

prática o novo processo de trabalho. Surge, então, a estratégia da família como 

unidade de ação programática de saúde (SANTANA; CARMAGNANI, 2001). 

O Ministério da Saúde do Brasil criou o Programa de Saúde da Família (PSF) 

para reafirmar e incorporar os princípios básicos do SUS, propondo reorganizar a 
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assistência através da atenção básica e da mudança no processo de trabalho em 

saúde (RONCALLI, 2003). 

Houve vários progressos desde então. Um dos pontos a destacar é o 

desenvolvimento da atenção primária à saúde, formada por uma rede que se 

consolidou em todo o país. Centros e postos de saúde experimentaram crescimento 

expressivo, tanto em número quanto em cobertura assistencial (CAMPOS, 2003). 

Esse progresso, alcançado com a Reforma Sanitária, tem sido reconhecido pelo 

próprio Ministério da Saúde: “[...] Avanços foram alcançados na descentralização, 

regionalização da atenção e da gestão da saúde, com ampliações dos níveis de 

universalidade, eqüidade, integralidade e controle social [...]” (BRASIL, 2004a, p. 

05). O PSF pretendia resgatar conceitos fundamentais de vínculo, humanização e 

responsabilização e reorientou o modo de operar os serviços em saúde 

(RODRIGUES; ARAÚJO, 2001). 

Apesar desses avanços, não se pode afirmar que o sistema todo sofreu as 

transformações substanciais esperadas, nem que tenha correspondido aos anseios 

da população, porque muitos problemas ainda persistem, entre eles a fragmentação 

do cuidado com o atendimento especializado que compromete diretamente as 

premissas da atenção primária à saúde (CAMPOS, 2003). 

Observa-se que o trabalho na atenção básica continua a ser organizado de 

forma parcelada a partir do trabalho médico. Esse trabalho fracionado aliena o 

profissional e, conseqüentemente, não traz compromisso com o resultado 

(FRANCO, 1997 apud CAMPOS, 2003).  

Campos (2003) acredita que um dos principais óbices à consecução dos 

relevantes objetivos de reestruturar o modelo assistencial é a formação médica, pois 

os profissionais ainda são preparados dentro da concepção curativa, 

hospitalocêntrica. 

 Pelo fato do SUS ainda estar em fase de construção, assim como o PSF, o 

momento é propício para a transformação do trabalho dos diversos profissionais em 

saúde (SANTOS; CUTOLO, 2004). Essas propostas de mudanças, orientadas pelas 

diretrizes curriculares do Ministério da Saúde, ajudarão na consolidação do SUS e 

concretização do novo modelo de atenção (FEUERWERKER, 2003). Estratégias 

como a Educação Permanente em Saúde (CECCIM, 2005), trabalho coletivo de 

caráter interdisciplinar (SANTOS; CUTOLO, 2004), busca da eqüidade e justiça 

social no PSF (SENNA, 2002), integração ensino-serviço-pesquisa (CAMPOS; 
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BELISÁRIO, 2001), avaliação qualitativa dos serviços, e da ação em saúde 

(DESLANDES, 1997) e a humanização (BRASIL, 2004a) são algumas das 

dimensões fundamentais para alcançar a qualificação da atenção em saúde e 

contornar os desafios para produção do cuidado. 

 

 

3.2 Conceito de trabalho  

 

 

Segundo Ferreira (2002), “trabalho” é definido como “atividade coordenada, 

de caráter físico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço 

ou empreendimento”. 

A origem da palavra “trabalho” vem do latim tripalium, que significa 

instrumento de tortura (do latim tripaliare torturar), por isso, por muito tempo, 

trabalho foi relacionado com sofrimento (ALBORNOZ, 1998 apud SILVA, 2001). Na 

verdade, o termo “trabalho” tem significados distintos conforme uma dada cultura, 

sociedade ou momento histórico (SILVA, 2001). 

O trabalho, na concepção de Marx (2005), é uma atividade pensada, 

planejada, consciente, construtiva, transformadora. Portanto, uma atividade humana 

essencial (NASCIMENTO SOBRINHO et al., 2005). É através dele que o homem se 

identifica, se projeta socialmente, não sendo somente um dispêndio mecânico de 

forças, mas a forma mais especialmente humana de sociabilidade, de gênese 

histórica (GONÇALVES, 1994). 

Marx (2005) dividiu o trabalho em mecânico e artesanal (trabalho fracionário e 

artífice), sendo que o primeiro é involuntário, causando alienação do trabalhador. O 

segundo baseia-se na concepção descrita no parágrafo anterior, sendo planejado e 

construtivo. 

É importante entender o termo “alienação” para entender mais adiante a 

discussão do processo de trabalho em saúde. No trabalho alienado, não há 

programação, criatividade, imaginação (ARANHA; MARTINS, 1992 apud SILVA, 

2001). Ele é realizado de maneira mecânica, em uma operação simples, executada 

com várias repetições, tornando-se rápido, impensado e realizado em um menor 

tempo possível (MARX, 2005). 

Por fim, ressalta-se que o trabalho possui três componentes: o trabalhador, o 
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processo de trabalho e o produto do trabalho. O produto já existia na imaginação do 

trabalhador, exigindo vontade (processo de trabalho) (MARX, 2005). Conclui-se que 

esse “processo” engloba um conjunto de ações para alcançar determinado objetivo 

ou finalidade. 

 

 

3.3 Processo de trabalho em saúde  

 

 

O processo de trabalho constitui-se de objetos e meios de trabalho; a 

atividade dos trabalhadores e a forma de organização e divisão do trabalho 

(NORIEGA, 1993 apud SILVA, 2001). 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (BRASIL, 2005c), o processo de 

trabalho em saúde é considerado uma atividade ou ato produtivo útil para a 

transformação de uma realidade social, portador de finalidade, realizado mediante 

relações sociais. 

A idéia de processo de trabalho em saúde é extremamente abstrata, porque 

existem inúmeras formas tecnicamente particularizadas de realizar atos de saúde. 

Esse processo é marcado por uma tecnicidade inerente ao processo de trabalho 

humano (NOGUEIRA, 2005), porém, há uma relação particular do homem atuando 

sobre o próprio homem (SILVA, 2001).  

Nesse sentido, verifica-se que o trabalho em saúde, diferentemente da 

indústria, que age sobre “coisas”, dá-se sobre pessoas, numa inter-relação entre o 

usuário e o profissional, sendo que os dois são parte do processo (RODRIGUES; 

ARAÚJO, 2001). Rodrigues e Araújo (2001, p.3) descrevem a participação do 

usuário nesse processo como: “[...] fornecedor de valores de uso substantivos, o 

usuário torna-se um co-participe do processo de trabalho e, quase sempre, um co-

responsável pelo êxito ou o insucesso da ação terapêutica”. 

Além de técnica e inter-relação, evidencia-se a dimensão social desse 

trabalho, resultando em promoção e prevenção em saúde (RODRIGUES; ARAÚJO, 

2001). De maneira complexa, compõe-se ainda em “assistir”, o que inclui planejar, 

pensar e organizar (PIRES, 1999). Trata-se de uma produção social em saúde, que 

busca a construção do cuidado distinta da produção voltada para o mercado 

(BRASIL, 2005c). 
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Rodrigues e Araújo (2001) fazem uma analogia da definição clássica de 

processo de trabalho e deste na saúde, em que a matéria-prima seria o usuário; o 

instrumento de trabalho, os diferentes tipos de tecnologias; o homem seria o 

trabalhador em saúde, o operador do cuidado; e finalmente, o produto estaria 

relacionado ao ato de saúde ou “produção do cuidado”. 

Nesta mesma linha de pensamento Pires (1999, p. 32), retrata a produção de 

serviços em saúde: 

 
[...] tem como finalidade a ação terapêutica da saúde; como objeto o 
indivíduo ou grupos doentes, sadios ou expostos a risco, necessitando de 
medidas curativas, de preservar a saúde ou de prevenir a doença; como 
instrumental do trabalho os instrumentos e as condutas que representam o 
nível técnico do conhecimento que é o saber de saúde; e o produto final que 
é a própria prestação da assistência de saúde, produzida no mesmo 
momento em que é consumida.  

 

 
3.3.1 O objeto de trabalho em saúde 

 

 
Na saúde, o objeto de trabalho é o “usuário”. Neste estudo, o termo “usuário” 

foi escolhido por estar mais próximo da concepção do objeto. O termo “paciente” tem 

conotação passiva e não reflete a inter-relação presente neste processo. O “cliente” 

tem uma conotação comercial, o que não representa o Sistema Único de Saúde. 

Ainda, o “doente” ou “enfermo” negam a produção de cuidado em forma de 

prevenção, promoção ou educação em saúde, denotando que o objeto de trabalho 

necessitaria estar doente. 

Parte-se da compreensão do usuário como ser humano, e não apenas um ser 

biológico, mas psicológico e social. Por receber diretamente influência do meio onde 

está inserido, é um ser único, singular e social, cultural. É essa “humanidade” que é 

perdida quando o usuário é tratado como “biológico” apenas (LEOPARDI, 1999). 

Vale ressaltar que o usuário participa desse processo de trabalho, não só 

como informante, mas como co-responsável pelo produto final (RODRIGUES; 

ARAÚJO, 2001). Essa visão do usuário está de acordo com a concepção de 

Santana e Carmagnani (2001, p.8): “a tendência é que com o tempo, o usuário deixe 

de ser o objeto da ação, enquanto que o profissional, de qualquer instância, passe a 

compreendê-lo enquanto ser político-social, psico-biológico, cultural e 

contextualizado no ambiente em que vive”. 
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3.3.2 O Sujeito do trabalho em saúde 

 

 
Sujeito é o atributo àquele que pensa, age, conhece e determina, expondo-se 

na sua ação (RAMOS, 1999). 

Neste estudo, entende-se como sujeito o profissional de saúde, mais 

especificamente, o médico.  

Ao pensarmos no humano como sujeito do trabalho em saúde, também 

devemos defini-lo dentro de um universo. Ele é um “fazer” pensado e simbolizado, 

marcado pela sua subjetividade. Portanto, não é apenas o sujeito tecnológico, mas 

um sujeito ético e dialógico (RAMOS, 1999). 

Esse profissional é constituído de um conjunto de “qualificações” ou 

“competências” (habilidades, conhecimentos e atitudes) que interferem diretamente 

no processo de seu trabalho. Silva (2005) compara essas competências 

profissionais à figura de uma árvore. Faz-se através da figura 1 uma analogia entre a 

árvore de Silva (2005) e as valises médicas tecnológicas de Merhy (2000).  

 

 
     Figura 1: Competências do Sujeito do Trabalho em Saúde 
     Fonte: SILVA (2005). 

HABILIDADES  
Tecnologia Duras 

CONHECIMENTOS 
Tecnologias Leve-Duras 

ATITUDES 
Tecnologias Leves 
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As habilidades  estão representadas pela copa, que são referidas por Merhy 

como tecnologias duras do trabalho médico (cirurgia, curativo, prescrição de 

medicamento); o tronco representa os conhecimentos , as informações acumuladas 

ao longo da carreira médica, definidas por Merhy como tecnologias leve-duras 

(epidemiologia, fisiopatologia, sociologia); e, finalmente, a raiz representa o conjunto 

de valores, crenças, princípios formados durante a vida do indivíduo e que 

determinam as atitudes . Merhy incorpora as atitudes ao espaço inter-relacional do 

médico com o usuário, caracterizando as tecnologias leves. 

Apesar das similaridades entre a árvore e as tecnologias, há de se 

reconhecer que para certas atitudes são necessárias habilidades diversas como 

dialógicas e de relacionamento. Portanto, habilidades, conhecimentos e atitudes 

estão não de maneira estática como representada na figura, mas interagem com as 

diferentes tecnologias de maneira dinâmica e todas são necessárias em maior ou 

menor grau de acordo com cada situação específica. É o seu gerenciamento e uso 

adequado que faz com que cada profissional de saúde, neste caso o médico, tenha 

suas competências alcançadas na prática de seu trabalho. 

 

 

3.3.2.1 Competências do sujeito: uma reflexão sobre  o seu sentido 

 

 

Segundo Ferreira (2002), competência é a qualidade de quem é capaz de 

apreciar e resolver certo assunto; fazer determinada coisa; capacidade; habilidade; 

aptidão; idoneidade. 

Competência profissional é resultante da combinação de conhecimentos com 

comportamentos. Incluem-se nos conhecimentos formação, treinamento, 

experiência, autodesenvolvimento. Já o comportamento engloba habilidades, 

interesse, vontade (RESENDE, 2003). 

Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, em 

que o conhecimento é tratado como “saber”, habilidades como “saber fazer” e 

atitudes como “querer fazer” (MCCLELLAND, 1973 apud RABAGLIO 2002). Néri 

(1999) vai além, definindo essas características como um conjunto de características 

moldáveis, podendo ser desenvolvidas conforme a necessidade profissional, para 

melhor desempenho de suas tarefas. Chiavenato (1999) acredita que as pessoas 
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levam suas atitudes para as organizações, independente do cargo que ocupem. 

Segundo Zarafian (2003), a definição de competência reúne várias 

dimensões, entre elas, tomar a iniciativa, assumir responsabilidades e mobilizar 

ações. Assim, implica decisões constantes dentro da prática diária dos 

conhecimentos adquiridos, tomando responsabilidade no processo e em seu 

desfecho. 

O desdobramento das competências não se constitui em procedimentos 

assimilados e automatizados para a solução de tarefas de rotina, mas em processos 

psíquicos através dos quais esses procedimentos e seu funcionamento são 

regulados para a mobilização dos recursos disponíveis na construção de novas 

respostas às situações (NÚÑES; RAMALHO, 2004). 

Portanto, ser competente significa poder mobilizar os diferentes saberes na 

solução de situações-problema no contexto profissional. Significa a participação do 

profissional como construtor desses saberes e não como simples executor de 

tarefas. A competência profissional exige reflexão crítica na pesquisa sobre sua 

prática, na avaliação do seu processo de trabalho, para que sejam incorporados, de 

forma consciente, ao repertório de seus saberes, sempre construídos e 

reconstruídos (NÚÑES; RAMALHO, 2004). 

 

 

3.3.3 O Instrumento do Trabalho em Saúde 

 

 

 Trata-se da ação, da aplicação das diferentes tecnologias em saúde (PIRES, 

1999; RODRIGUES; ARAÚJO, 2001; SILVA, 2001). A “ação” em saúde consiste, 

segundo Leopardi (1999), de quatro campos. Campo do curar, que necessita de 

técnicas e processos clínicos atualizados; campo do cuidar, vínculo entre terapeuta 

e usuário; campo do orientar, que envolve processos educacionais; e o campo do 

organizar, avaliação e planejamento sobre o processo de trabalho. 

De acordo com Merhy (2000), as ações em saúde estão sempre centradas 

em diferentes tecnologias. Leopardi (1999) também refere-se à essas tecnologias, 

porém com a denominação de instrumentos de trabalho. Na verdade, o conjunto 

delas formam a ação, que é o instrumento do trabalho em saúde.  

Tecnologia, no pensamento contemporâneo, é o conjunto de materiais 
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destinados à função técnica do trabalho. Nesse caso, a tecnologia teria o sentido de 

desenvolvimento tecnológico da produção apenas (GONÇALVES, 1994). Tomar-se-

á tecnologia, neste estudo, como o conjunto de fazeres que caracteriza o processo 

de trabalho em saúde, nesse caso, do médico.  

Todas as tecnologias são necessárias no processo de trabalho médico, 

porém, para realizá-lo no sentido amplo do cuidar, esse processo deve ser sempre 

“Trabalho Vivo” centrado. Essas tecnologias consistem nos instrumentos 

necessários para sua realização (MERHY, 2000). 

Analisando e correlacionando os conceitos de Merhy (2000) e Leopardi 

(1999), classificamos e comparamos, no quadro a seguir, as diferentes tecnologias 

ou instrumentos desse processo de trabalho. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Tecnologias do Processo de Trabalho em Saúde  

 

 

LEOPARDI, 1999. 
 

MERHY, 2000. 

TECNOLOGIAS DURAS  
Trabalho Morto 

 

INSTRUMENTOS MATERIAIS 
 

Tecnologias vinculadas à mão do profissional, equipamentos. 
Ex.: medicamentos, estetoscópio, Raios X, exames laboratoriais. 

TECNOLOGIAS  
LEVE-DURAS 

INSTRUMENTOS  
METODOLÓGICOS 

 

Tecnologias vinculadas à cabeça, ao conhecimento profissional. 
Ex.: avaliação clínica, saberes como epidemiologia, fisiopatologia e similares. 

TECNOLOGIAS LEVES 
Trabalho Vivo 

 

LOCAL DA ASSISTÊNCIA 
 

Tecnologias implicadas com as relações humanas, o espaço da relação que 
só tem materialidade em ato. Nesse ponto, os autores divergem, uma vez 
que Leopardi caracteriza esse instrumento como físico, enquanto Merhy o 
compreende como espaço relacional entre o médico e o usuário, o qual ele 
chama de vínculo. 
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Uma ação de saúde centrada na produção de tecnologias duras faz do 

procedimento a finalidade última do trabalho e, assim, configura um modelo 

contraditório à missão do próprio SUS: “o cuidado”  (MATSUMOTO et al., 2005). 

Dessa forma, Matsumoto et al. (2005) concluem que a produção do cuidado visa 

além da produção de procedimentos (tecnologias duras) também a atenção às 

relações humanas, à produção de vínculo, acolhimento e autonomia do usuário no 

cuidado de si.  

Para Merhy (1995), o modo de processar os serviços de saúde é definido 

como “produção do cuidado”. É um serviço peculiar, fundamentado em uma intensa 

relação interpessoal, dependendo do estabelecimento de vínculo entre os envolvidos 

para a eficácia do ato. Por ser de natureza dialógica e dependente, constitui também 

um processo pedagógico de ensino-aprendizagem. 

Percebe-se uma ligação estreita entre a relação médico-usuário e a 

comunicação. Entretanto, a comunicação não é outro instrumento do processo de 

trabalho, mas a forma como ele se manifesta (FARIA, 1999). Tanto o usuário quanto 

o trabalhador devem participar da solução dos problemas identificados e sentirem-se 

livres para verbalizarem suas dúvidas e expressarem sua cidadania (FARIA, 1999). 

Paim (1997 apud FEUERWERKER, 2003) apresenta a dificuldade dos trabalhadores 

de saúde em estabelecer relações dialógicas junto aos cidadãos, e sugere ações 

educacionais como auto-avaliação e análise. 

Portigo e Medine (1994 apud FARIA, 1999) mostram a importância do diálogo 

para a produção do cuidado. Enfatizam que o usuário deseja humanizar a 

comunicação e expressar aspectos afetivos, cognitivos e informativos. O diálogo 

além da fala compreende atitudes, escuta e receptividade.  

Para atuar como operador do cuidado, o trabalhador de saúde necessita 

assumir que o diálogo é produtor de vínculo, acolhimento e responsabilização 

(MATSUMOTO et al., 2005). Segundo Merhy (1995), os profissionais devem ter 

potencial para gerenciar o diálogo e as diferentes tecnologias a serem usadas na 

atenção, produzindo assim a resolubilidade necessária.  

Em resumo, o instrumento de trabalho em saúde é constituído de diferentes 

tecnologias, mas deverá estar sempre centrado nas tecnologias leves, manifestadas 

principalmente através do diálogo.  

Ao transpor esses conhecimentos para a Estratégia Saúde da Família e para 
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a atenção básica, Rodrigues e Araújo (2001) pressupõem uma lógica adicional às 

tecnologias para reestruturação dessa produção de cuidado: os núcleos cuidadores. 

Esses núcleos interseccionam-se, e o usuário, necessitando de diferentes cuidados, 

recebe atenção do “núcleo das atividades cuidadoras de saúde” e não só, mas 

também do profissional específico. Cada núcleo é subordinado ao maior, havendo 

interdisciplinaridade na atuação dos processos relacionais do campo das tecnologias 

leves que pertencem a todos os trabalhadores em suas relações intercessoras com 

o usuário (Figura 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Figura 2: Núcleo das atividades cuidadoras em saúde 
Fonte: Rodrigues e Araújo (2001) 
 

Para que essa produção de serviços proporcione o cuidado proposto pelo 

SUS, ela deve sustentar-se em um trabalho coletivo e complexo, em que a 

interdisciplinaridade bem como a multiprofissionalidade são necessárias (ALMEIDA; 

MISHIMA, 2001). Nesse sentido, cada profissional (médico, enfermeiro, dentista, 

agente comunitário) tem seu núcleo específico de competência (PEDUZZI, 2000 

apud RODRIGUES; ARAÚJO, 2001), sem perder o “vínculo” e sua ação sobre o 

núcleo das atividades cuidadoras de saúde. 

Considerando-se, nesse contexto, o processo de trabalho do médico, tema 

central deste estudo, observa-se que ele está vinculado tanto à prática tecnológica 

como à assistencial cuidadora. Na prática tecnológica (leve-duras, duras), age no 

seu núcleo profissional específico; enquanto, na prática assistencial (tecnologias 

leves), deverá agir com outros profissionais de saúde, no núcleo das atividades 

cuidadoras de saúde (Quadro 2).  

Esse processo é dinâmico, no qual o profissional de saúde está 

constantemente redefinindo a finalidade de seu trabalho, reconhecendo o usuário 

Núcleo das 
Atividades 
cuidadoras 
de saúde 

Núcleo  
Profissional 
Específico 

Núcleo Específico 
por Problemas 
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como integrante do mesmo, e empenhando-se em sua capacitação profissional 

(RODRIGUES; ARAÚJO, 2001) através da auto-avaliação constante do seu trabalho 

cotidiano.  

 

 

3.3.5 O Produto do trabalho em saúde 

 

 

 Segundo Silva (2001), o produto desse trabalho materializa-se no corpo do 

objeto (usuário) sob a forma de saúde. Rodrigues e Araújo (2001) caracterizam esse 

produto como ato de saúde, produção do cuidado. Pires (1999) acredita que o 

produto final é a própria prestação de assistência à saúde, sendo gerada ao mesmo 

tempo em que é consumida. 

 Discorda-se, nesse ponto, da conceituação de Silva, visto que o objetivo do 

trabalho é muito mais que assistir a um corpo doente, é também um conceito amplo 

do “atuar em saúde”, produzindo cuidado (MALTA, 2001; MATSUMOTO et al., 2005; 

MERHY, 2000; PIRES, 1999; RODRIGUES; ARAÚJO, 2001). 

Portanto, esse “atuar”, representado no quadro 2, depende intrinsecamente 

da forma de trabalho do sujeito, nesse caso, o médico. Dependerá da sua dimensão 

cuidadora, além de seus saberes tecnológicos duros e leve-duros. O produto final 

poderá ser somente um ato duro, sem vínculo, como a prescrição de uma 

medicação; ou poderá criar vínculo, conforme o usuário se sente importante nesse 

processo, repensa a necessidade de mudança de hábitos de vida, de introspecção 

concomitante com a medicação (MATSUMOTO et al., 2005; MERHY, 2000).  
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Quadro 2 - Processo de Trabalho Médico 
Fonte: adaptado de MERHY (2000). 
 
 
 Para que o trabalhador, neste caso o médico, produza o cuidado, ele deve ser 

aproximado do resultado, do produto final, valorizando seu orgulho profissional, 

abrindo espaço para a liberdade criadora, para a autonomia profissional, 

reinventando o seu cotidiano de trabalho (MALTA, 2001).  

 A figura 3 representa o cuidado como eixo norteador das práticas que se 

deseja no processo de trabalho médico, centrado no vinculo entre médico e usuário, 

representando o marco teórico deste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de 
Trabalho do 

Médico 

PRODUZ 

QUE 
PRODUZEM 

CUIDADO EM 
SAÚDE 

Dimensão Própria Cuidadora  
(Núcleo das Atividades 

Cuidadoras) 

Dimensão centrada nos 
saberes Tecnológicos 

(Núcleo específico) 

ATOS DE  
SAÚDE 

A dimensão própria cuidadora  
é presente em qualquer  
prática do profissional  

da saúde 

VISA 
PRODUZIR 

• Processos de fala e escuta 
• Relação com o mundo subjetivo do usuário e 

o modo como ele constrói suas necessidades 
de saúde 

• Relação de acolhimento e vínculo 
• Posicionamento ético 
• Articulação de saberes para Projetos 

Terapêuticos 
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 Figura 3: Representação do Marco Teórico 

 

 

3.4 O trabalho médico  

 

 

O trabalho médico (considerando-o um serviço) reveste-se de características 

específicas que, por um lado, o distancia do padrão industrial, mas, por outro, 

incorpora progressivamente um grande volume de inovações tecnológicas 

(RIBEIRO; SCHRAIBER, 1994). Cobra-se do médico tanto o saber-fazer quanto um 

operar a produção de uma dimensão própria do cuidar (MERHY, 2000).  O trabalho 

desse profissional é como qualquer outro trabalho em saúde, com características já 

descritas no capítulo anterior. 
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3.4.1 Transformações do trabalho médico 

 

 

Mudanças significativas ocorreram nos últimos cem anos no trabalho médico.  

Na sociedade industrial moderna, o trabalho organizava-se na produção em massa, 

na adequação do trabalhador à tarefa executada, garantindo maior eficiência e 

produtividade, denominado modelo Taylorista (NASCIMENTO SOBRINHO et al., 

2005). Essa mesma tendência parece ter influenciado o trabalho médico, que deixou 

de ser um trabalho artesanal para tornar-se produtivo em escala. 

Concretizava-se, então, a visão de mecanicismo, biologicismo, individualismo, 

especialização, exclusão das práticas alternativas, concentração de força de 

trabalho no hospital, tecnificação do ato médico, ênfase na medicina curativa 

(NASCIMENTO SOBRINHO et al., 2005) e colocação do médico como o 

monopolizador do conhecimento, tornando-o “melhor” que os outros trabalhadores 

em saúde e como intelectual na estrutura social.  

O trabalho médico tornou-se, então, tecnificado, impositivo, como mostra 

Pires (1999, p.38) em uma de suas definições: “O trabalho médico detém a 

autoridade legal de controle do processo de trabalho em saúde e ele é necessário 

para desenvolver o processo assistencial”. 

 No Brasil, essas transformações mostraram-se evidentes a partir da metade 

do século XX. O mercado externo pressionava por produtos de maior qualidade e 

represálias surgiam contra os produtos brasileiros, pois havia condições insalubres 

nos portos e exportávamos doenças. Além disso, movimentos populares exigiam 

melhores condições de saúde para os trabalhadores (BAPTISTA, 2005).  

 Chegou-se assim ao auge da medicina sanitarista (RONCALLI, 2003). 

Departamentos Estaduais de Saúde foram implantados para controle das doenças 

endêmicas e epidêmicas sem valorizar a qualidade dos serviços (ALMEIDA; 

CHIORO; ZIONI, 2001). 

 A partir da década de 60, observou-se que o sanitarismo campanhista não 

respondia mais às necessidades de uma economia industrializada, concebida 

concomitantemente com a mudança da Previdência Social (ALMEIDA; CHIORO; 

ZIONI, 2001). 

 A crise ocorrida nos anos de 1970 e 1980 gerou um novo padrão de 

organização do trabalho, o “modelo japonês”.  Sistema de organizações 
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hierarquizadas, estabilidade no emprego, força de trabalho qualificada e 

remuneração fixa. Nesse cenário, o Brasil implementou a Constituição Federal de 

1988, um passo fundamental da consolidação do seu bem-estar social (ALMEIDA; 

CHIORO; ZIONI, 2001). 

 Essas mudanças levaram a uma perda progressiva da autonomia profissional 

médica, que agora era substituída por um sistema de produção estatal ou privado, 

promovendo uma crescente separação entre o produto e o médico (ALMEIDA; 

CHIORO; ZIONI, 2001). Como conseqüência destas várias mudanças, observa-se 

hoje incongruência entre “o que se espera” (usuário) e “o que se oferece” (médico).  

 

 

3.4.2 Trabalho médico no Brasil 

 

 

Em 1995, um importante estudo de âmbito nacional denominado “Perfil dos 

Médicos no Brasil” permitiu, entre outras observações, demonstrar a urbanização, 

especialização, multiplicidade de vínculos empregatícios e informatização crescente 

das relações de trabalho na medicina (BRASIL, 1998 apud ALMEIDA; CHIORO; 

ZIONI, 2001).  

Enquanto as novas políticas de saúde mostram a necessidade de médicos 

generalistas, há ainda grande ênfase e estímulo às especializações nas escolas 

médicas (ALMEIDA; CHIORO; ZIONI, 2001). Para Santos e Cutolo (2004), a 

dificuldade do trabalho médico nas novas perspectivas do SUS deve-se à formação 

acadêmica tradicional durante a graduação, ainda baseada em modelos 

flexnerianos.  

 O que temos em conseqüência de todo o exposto é uma crise assistencial na 

saúde, descrita por Schraiber (1997, p.124): “[...] problemas de acesso, 

despersonalização dos cuidados, burocratização assistencial, falta de motivação 

profissional e más condições de trabalho [...]”. 

Nesse horizonte de crise, Rodrigues e Araújo (2001) descrevem a Estratégia 

Saúde da Família como um processo instituinte de mudanças, a fim de resgatar o 

vínculo, a humanização e a co-responsabilização no atendimento à saúde. 
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3.5 Trabalho médico no Programa Saúde da Família  

 

 

Embora existam semelhanças entre a figura do antigo médico de família e o 

médico do Programa Saúde da Família, como a humanização do cuidado e o 

vínculo, há aspectos que não existiam no primeiro, como a interdisciplinaridade e a 

diluição do poder corporativo (ROCHA; TRAD, 2005). 

De acordo com Brasil (2001), o perfil do médico para atenção básica é 

definido, de maneira ampla, como: generalista; com interesse e compromisso com 

as questões sociais; conhecimentos sobre grupalidade, relações humanas e 

familiares; com iniciativa; capacidade de trabalho em equipe multidisciplinar; e 

aptidão para desenvolver ações em conjunto com a comunidade, famílias e 

indivíduos. 

 O Pacto pela Saúde 2006, política nacional de atenção básica (BRASIL, 

2006a, p. 45) estabelece com clareza as atribuições profissionais do médico: 

 
“I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção 
de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 
II - realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado 
ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações etc); 
III - realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica 
médica, pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas 
urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 
IV - encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta 
complexidade, respeitando fluxos de referência e contrareferência locais, 
mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico 
do usuário, proposto pela referência; 
V - indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
VI - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos 
ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; e 
VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF.” 

 Portanto, esta nova política espera um médico voltado à assistência integral 

da saúde. Entretanto seus conhecimentos de saúde/doença e as demandas 

cotidianas o dirigem para lidar com o aspecto biológico da doença (ROZAN; 

RIBEIRO, 2004). Esta fragilidade está trazendo um novo cenário ao trabalho médico 

no PSF. Este se vê obrigado a agregar novos saberes e práticas enquanto sua 

hegemonia é constantemente questionada. Neste movimento, tem o desafio de 

superar a prática biológica buscando construir uma nova forma de agir: “resolver 
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problemas emerge como algo que o médico começa a cobrar de si mesmo” 

(ROCHA; TRAD, 2005, p. 311). 

 

 

3.5.1 Perfil do Médico trabalhando no PSF 

 

 

 Outro importante estudo nacional, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em 

conjunto com o Ministério da Saúde em 2000, confirma que 70% dos médicos 

trabalhando no PSF têm contratos temporários, a maioria tem menos de quarenta 

anos de idade, pertence ao sexo masculino, não são especialistas e consideram 

más as condições de trabalho oferecidas pelo programa (BRASIL, 2000). 

 O estudo de Rozan e Ribeiro (2004) mostra que estes médicos estão na fase 

inicial de sua vida profissional e apontam o trabalho no PSF como lugar de 

passagem enquanto esperam aprovação na residência médica. Estes profissionais 

ainda consideram o médico profissional hegemônico, valorizam a especialização 

como reconhecimento profissional e acreditam na dependência tecnológica para a 

boa prática profissional. 

 Resguardadas algumas limitações, estes estudos sustentam a preocupação 

de que os médicos no PSF tenham perfis distantes dos originalmente almejados. 

Para que este perfil mude e se consiga alcançar efetivamente o que o PSF propõe, é 

necessário redirecionar aspectos gerenciais, de formação, remuneração e avaliação 

desses profissionais de saúde (ROZAN; RIBEIRO, 2004). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

No intuito de melhor compreender o processo de trabalho médico no seu local 

natural, tendo como alvo de interesse sua significação, optou-se pela abordagem 

qualitativa. 

 O método qualitativo, sobretudo para a área da saúde, tem tido função 

importante, uma vez que compreende e interpreta fenômenos em seu ambiente 

próprio, pensando mais clara e profundamente sobre a condição humana, influindo 

nos processos de mudança (TURATO, 2003). Por isso, é metodologia adequada 

para estudos exploratórios em uma situação que se quer avaliar vários contextos de 

um mesmo processo (TANAKA; MELO, 2001). 

Essa metodologia vem ao encontro dos objetivos deste estudo: 

 
 
[...] Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de um determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 
determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos [...] 
(RICHARDSON et al., 1999, p.69). 

  

 Dentro do método qualitativo optou-se pela categoria exploratória que, 

segundo Richardson (1999), tem como objetivo, conhecer as características de um 

fenômeno para procurar, posteriormente, explicações das suas causas e 

conseqüências. 

 

 

4.1 Avaliação de serviços de saúde  

 

 

 Torna-se indispensável neste momento, definir o significado de avaliação  

para esta pesquisa. 

 Avaliar significa atribuir valor (MALTA, 2001), envolve momentos de medir, 

comparar e emitir juízo (TANAKA; MELO, 2001). Essa idéia de valor vai além do 

julgamento entre certo e errado, tem na verdade, uma perspectiva compreensiva 
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onde se busca a percepção das contradições estruturais de um processo 

(DESLANDES, 1997). E é através da reflexão destas ações que este estudo 

pretende estabelecer seu processo avaliativo. 

 Nesta busca, a avaliação deve servir para direcionar planejamentos, ações, 

atividades (TANAKA; MELO, 2001), compreensão de antagonismos e consensos, 

decodificação de conflitos e análise crítica de uma situação (DESLANDES, 1997).  

 As práticas de saúde são complexas, pois envolvem indivíduos, profissionais 

de saúde, programas e sistemas (SILVA; FORMIGLI, 1994), assim, o sucesso ou 

não de determinado serviço ou programa está ligado à valores culturais e às 

expectativas dos vários atores sociais envolvidos (ATKINSON, 1993 APUD 

DESLANDES, 1997). 

 A avaliação destas práticas corresponde a uma totalidade, caracterizada pela 

atuação do serviço. Esta categoria corresponde às ações, à rede de relações 

internas e externas, vivências, estruturas e processos que as constituem. Dentro das 

relações constituintes e constituídas na atuação do serviço, o processo de trabalho 

culmina nas ações realizadas e conseqüentemente na sua representação 

(DESLANDES, 1997). 

 Avaliar o trabalho em saúde é hoje uma importante necessidade para 

aprimorar a qualidade da atenção (SALA; NEMES; COHEN, 1998) uma vez que tem 

a capacidade de modificar práticas (SILVA; FORMIGLI, 1994). 

 

 

4.2 Metodologia de Avaliação  

 

 

 O presente estudo, caracteriza-se por ser uma pesquisa de avaliação, através 

da metodologia qualitativa, estudo exploratório, abordagem de processo.   

 Dentro da pesquisa avaliativa são inúmeras as técnicas de análise, chegando-

se a dizer que cada autor constrói a sua (CONTANDRIOPOULOS et al., 2000). Esta 

abordagem reflete o estado incipiente do desenvolvimento da avaliação enquanto 

disciplina científica. 

 A avaliação é, portanto, um caso particular que requer criatividade do 

investigador na seleção de uma abordagem, sistematizando o que se pretende 

(SILVA, 2000). 
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 Optou-se por recorrer à classificação feita por Donabedian (1998 apud SILVA, 

2000) que, preocupado em avaliar a qualidade do cuidado médico, sistematizou 

diversas propostas de abordagem na tríade: estrutura-processo-resultados. A 

estrutura diz respeito aos recursos materiais, humanos e organizacionais; o 

processo; a tudo aquilo que medeia a relação profissional-usuário; e os resultados 

relacionados com o produto das ações e modificação do estado de saúde do 

indivíduo. 

 A apreciação de um processo é dividida em três dimensões: técnica; de 

relações inter-pessoais e organizacional. As duas primeiras referem-se à dimensão 

técnica dos serviços e à interação psicológica e social que existe entre o usuário e 

os produtores de cuidado. A terceira diz respeito à extensão e cobertura dos 

serviços oferecidos (CONTANDRIOPOULOS et al., 2000). Portanto, o atual estudo 

está diretamente relacionado às duas primeiras dimensões em que a técnica 

corresponde às tecnologias do processo de trabalho médico (duras e leve-duras) e 

as relações inter-pessoais correspondem ao vínculo (tecnologias leves). 

 Dentro desta abordagem, a avaliação do processo de trabalho médico baseia-

se, neste estudo, na perspectiva conceitual de Sala (1998), compreendendo:  

• O conjunto de atividades com o usuário (objeto do trabalho); 

• desempenho em relação às suas atribuições (baseadas no Pacto pela 

Saúde 2006); 

• utilização dos instrumentos de trabalho (tecnologias duras, leve-duras e 

leves); 

• condições atribuíveis às ações (inter-relação médico-usuário, 

interdisciplinaridade, produção do cuidado, gerenciamento do trabalho).  

 

 

4.3 Local da pesquisa  

 

 

 A pesquisa foi desenvolvida em um município situado no litoral de Santa 

Catarina. O município em questão não será identificado,  visando respeitar os 

critérios éticos e preservar a identidade dos sujeitos desta pesquisa. 

 Para caracterizar o município pesquisado, pode-se dizer que é relativamente 

novo, com sua economia centrada no turismo e comércio. Sua população é 
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flutuante, e a fixa é de aproximadamente 90.000 habitantes, distribuída em uma 

pequena área territorial. 

 Sua renda per capita segundo o IBGE é de cerca de R$ 4.800,00 (BRASIL, 

2006b), sendo que 85% dos domicílios são abastecidos com água encanada e rede 

de esgoto. A coleta de lixo é feita em 99% das residências. 

 

 

4.3.1 Breves referências sobre a saúde no município  

 

 

Em relação à saúde pública, o município, em 1984, criou a Secretaria de 

Saúde. Em 1998 foi habilitado na Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde. 

 Hoje, conta com 14 Unidades do Programa Saúde da Família (PSF) e um 

hospital conveniado pelo SUS. 

 

 

4.4 Momentos da pesquisa  

 

 

4.4.1 Primeiro momento: o contato inicial com a ins tituição pesquisada 

 

 

A partir dos objetivos traçados, entrou-se em contato com a secretaria de 

saúde do município em questão, onde fomos muito bem recebidos. Nesse primeiro 

momento, o projeto, já elaborado, foi exposto à gestão do Programa Saúde da 

Família, que o aceitou prontamente, dando-nos todas as condições e liberdade para 

o desenvolvimento da pesquisa. 

Após o contato inicial, o projeto de pesquisa foi encaminhado à Comissão de 

Ética em Pesquisa da UNIVALI, universidade ao qual está vinculado, e recebeu 

parecer favorável (Anexo B), de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde/MS, de 10/10/96, através do Parecer nº. 503/06 da data de 

08/12/2006. 
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4.4.2 Segundo momento: contato contínuo com a insti tuição pesquisada 

 

 

  Em um segundo momento, após o parecer da comissão de ética, entrou-se 

em contato com gestores para discutir o desenvolvimento da pesquisa. Foram 

registrados então os dados do município (SIAB, 2006), territorialização das equipes 

e rotina do funcionamento das unidades de saúde. 

O material foi fonte para construção de um mapa de geoprocessamento do 

município, suas equipes, sua área e população de cobertura (ANEXO A). O objetivo 

desta representação gráfica foi contribuir na análise do processo de trabalho dos 

médicos inseridos em cada equipe, porque as avaliações podem adquirir 

características próprias, uma vez que consideram o meio onde o profissional está 

inserido. Algumas características peculiares do mapa foram modificadas para que o 

município não fosse identificado. Isso incluiu algumas ruas e pormenores no seu 

relevo e contornos, porém sem influenciar a relevância topográfica das informações. 

 Percebeu-se nesta avaliação geográfica que há uma dificuldade de acesso às 

populações das Equipes 12 e 03 à sua unidade de saúde, principalmente 

destacando que ambas as áreas geográficas são repletas de floresta nativa e 

morros. Isto pode justificar o porquê de uma área tão extensa ter um dos menores 

números de famílias cadastradas (menor densidade demográfica). 

 A área central da cidade não possui unidade de atenção básica, isto pode ser 

justificado pelos habitantes de tal área serem de classe média alta e, provavelmente, 

em sua maioria usuários do sistema suplementar. 

 O maior número de famílias cadastradas encontra-se nas equipes próximas à 

região central, área diretamente relacionada com melhor acesso à cidade e talvez 

repercutindo com uma maior oferta de empregos. Observa-se como exceção a 

equipe 14, que apesar de estar em região próxima ao centro, tem um pequeno 

número de famílias cadastradas. Esta observação provavelmente está ligada ao fato 

de ter sido instalada apenas alguns meses antes desta pesquisa, sendo que o 

cadastro das famílias ainda estava em andamento. 
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4.4.3 Terceiro momento: preenchimento dos questioná rios 

 

 

Obteve-se permissão para distribuição dos questionários estruturados nas 

unidades de saúde para que os médicos respondessem na hora mais conveniente. 

Os questionários foram distribuídos em todas as Equipes do Programa Saúde 

da Família do município, entregues pessoalmente ao médico, após explicados 

individual e verbalmente os objetivos da obtenção desses dados. O consentimento 

informado (ANEXO C) foi anexado ao questionário. Após um prazo de três dias 

úteis, os questionários foram recolhidos nas respectivas unidades de saúde. Com 

esse material, foi possível levantar dados referentes ao perfil profissional dos 

médicos que vêm atuando nas ESF do município. Foram considerados dados 

referentes à idade, sexo, tempo de formado, tempo de atuação na saúde coletiva e 

no PSF e especialização ou pós-graduação em áreas afins (ANEXO D).  

Onze médicos responderam ao questionário, um estava em férias e um 

médico havia pedido demissão. 

 

 

4.4.4 Quarto momento: Definição da Amostra 

 

 

 Dois meses após recolher os questionários, foi realizada a seleção da 

amostra. Nesta data (março de 2006), apenas 08 médicos faziam parte das ESF do 

município. Assim sendo, quatro dos doze médicos que haviam respondido ao 

questionário foram excluídos do processo de seleção uma vez que haviam pedido 

demissão. 

O tamanho da amostra foi definido durante a qualificação do projeto de 

pesquisa, quando se optou por acompanhar os médicos durante um período maior 

(definido como uma semana, em vez de um dia, como anteriormente proposto), 

sendo que um número de três a quatro médicos foi sugerido. 

A escolha dos médicos foi feita após reunião com a gestão das equipes de 

saúde, que apontou dois que poderíamos acompanhar, por estarem há mais tempo 

na rede pública do município. Os outros dois selecionados representaram os dois 

extremos da atividade profissional, um recentemente formado e outro formado há 
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mais de 25 anos. Estes dois últimos foram selecionados através dos dados colhidos 

pelo questionário (item: tempo de formado). O intuito da escolha destes dois últimos 

médicos foi observar possíveis diferenças no processo de trabalho que poderiam 

indiretamente refletir mudanças na formação médica. 

Observou-se uma flutuação freqüente no número de médicos durante a 

pesquisa, principalmente no início do ano (fevereiro e março) por terem passado em 

concursos de residência médica, ou ainda por terem mudado o município de 

residência. Durante a coleta de dados e a interação desta pesquisa com a Secretaria 

de Saúde do município, que durou cerca de 12 meses, houve dois processos 

seletivos para contratação de novos médicos. 

 

 

4.4.5 Quinto momento: aproximação com os sujeitos 

 

 

Cada sujeito escolhido foi contatado individualmente pelas pesquisadoras 

que, de forma geral, expuseram os objetivos da pesquisa e de que modo 

aconteceriam as observações. Todos os médicos aceitaram participar do estudo e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO E).  

Nesse momento, através dos médicos, as observadoras foram apresentadas 

às Equipes de Saúde, enfermeiras, secretárias, agentes e auxiliares de enfermagem. 

Um percurso para conhecer a estrutura física da unidade de saúde também foi feito. 

Cabe salientar que os quatro médicos apresentaram espontaneamente as 

observadoras à equipe e ao espaço físico, mostrando-se receptivos à pesquisa. 

Para o sucesso dessa inserção dentro das Equipes de Saúde da Família, 

foram realizadas sessões de treinamento e discussão do processo de observação, 

através de reuniões entre a mestranda, as graduandas e a orientadora deste estudo. 

Durante uma semana, as observadoras dirigiram-se às equipes de saúde com 

freqüência, porém em horários diversos, apenas para familiarizarem-se com os 

profissionais da equipe, fazendo com que a observação posterior fosse mais 

espontânea possível. 

 Acredito que o estabelecimento de visitas prévias às unidades de saúde e a 

demonstração de respeito e interesse pelo trabalho dos profissionais inseridos 

nessas unidades, tenha facilitado esta observação. 
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4.4.6 Sexto momento: Coleta de Dados – a observação  

 

 

 A coleta de dados foi realizada através da observação direta, aberta, 

participante, sistemática, com entrevista semi-estruturada. 

 Como instrumento para coleta de dados, cada observadora utilizou apenas 

um caderno pautado (diário de campo). Neste diário eram anotadas todas as falas, 

atitudes, gestos e tudo aquilo considerado de importância, incluindo conversas 

informais. Este registro era o mais completo e exato possível, próximo ao modelo de 

gravação. Registrou-se o horário do início e do fim das atividades e de cada 

atendimento, e todas as frases ditas pelos profissionais e usuários, bem como outras 

ações desenvolvidas. Outros aspectos do contexto do atendimento também foram 

registrados: posição dos atores, o modo de se dirigirem um ao outro, as interrupções 

e as características do local em que realizavam as atividades. Não se sentiu 

constrangimento dos sujeitos observados que pudesse bloquear o desenvolvimento 

das suas atividades cotidianas.  

 Todas as observadoras relataram-se confortáveis durante a coleta de dados. 

Médicos, usuários e equipe pareceram espontâneos e receptivos. 

 Como pesquisa ligada ao Projeto aprovado pela FAPESC e também 

vinculada ao Programa de Integração de Graduação e Pós-Graduação da UNIVALI/ 

2006, a observação foi realizada pela mestranda e por duas formandas do curso de 

Medicina da UNIVALI, sendo que dois médicos foram observados pela primeira e um 

médico para cada uma das formandas. O critério utilizado para a divisão dos 

médicos observados foi feita de forma aleatória.  

 A observação, em todo seu contexto, foi a base deste estudo, e a seguir está 

contextualizado seus significados na pesquisa de avaliação nos serviços de saúde. 

 A observação registra os fenômenos segundo sua ocorrência, sem que o 

cientista se permita levar por preconceitos. Desse modo, interessam as falas, 

momentos de silêncio, colocações, manifestações corporais, múltiplos elementos de 

apresentação pessoal, como linguagem não verbal, postura física, gestos, mímica 

facial, mudanças afetivas (TURATO, 2003). 

 Dentro da mesma linha de pensamento de Turato, Martins (2006, p.23) 

mostra a amplitude da técnica de observação: “A observação, ao mesmo tempo em  
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que permite a coleta de dados de situações, envolve a percepção sensorial do 

observador”. 

 Portanto, dentro dos objetivos desta pesquisa optou-se pela observação como 

método privilegiado para coleta dos dados uma vez que é ótimo instrumento na 

pesquisa avaliativa (TANAKA; MELO, 2001). 

 Dentro das técnicas optou-se pela observação participante, técnica-mestra 

desenvolvida para a coleta de dados nos estudos exploratórios (RICHARDSON et 

al., 1999) e nas pesquisas sociológicas e psicológicas (TURATO, 2003).  

 Esta técnica colocou as observadoras no contexto físico a ser estudado (local 

de trabalho do médico) criando-se condições para coleta dos dados com 

desprendimento, flexibilidade e envolvimento pessoal. Como observação participante 

entende-se aqui diálogos, questionamentos, interação com o médico e a equipe de 

saúde, sem, entretanto, interferir no processo de trabalho. Os questionamentos 

foram classificados como entrevista semi-estruturada, partindo das atribuições do 

médico descritas no Pacto pela Saúde (BRASIL, 2006).  

As questões semi-abertas foram realizadas durante a observação, esperando 

que o médico as respondesse livremente. As perguntas referiram-se à rotina de seu 

trabalho, sendo realizadas quando o objeto em questão não ocorreu, ou porque 

ocorreu de maneira rápida ou com compreensão insatisfatória para as observadoras. 

Um exemplo é a contra-referência. Como a mesma não foi observada durante a 

rotina de trabalho médico, as observadoras perguntaram: “Como você recebe as 

contra-referências?”. Em muitos outros momentos a interação com os médicos 

elucidou fatos e incorporou uma gama de informações durante a coleta de dados.  

Assim, concorda-se com Flick (2004) quando afirma que o entrevistado pode 

passar uma reserva complexa de conhecimentos que não seriam percebidos com 

uma entrevista padronizada ou somente com a observação. 

 

 

4.4.7 Sétimo momento: Oficina de sensibilização e r eflexão 

 

 

Através dos resultados obtidos na sexta etapa, foi realizada uma oficina para 

todos os médicos, sendo inserida no programa de formação continuada da prefeitura 

municipal. Este programa consiste em reuniões mensais, na última sexta-feira do 
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mês, no período da tarde. 

Mesmo antes da análise final dos dados, a pré-análise e a percepção vivida 

durante a própria observação revelaram uma dificuldade de relacionamento / vínculo 

entre esses profissionais e os usuários, traduzindo-se na dificuldade do médico 

englobar ao seu processo de trabalho as tecnologias leves. Tendo em vista a 

amplitude do tema “processo de trabalho médico”, optamos por direcionar essa 

oficina a um tema específico do processo, sendo discutido o acolhimento e a 

inserção de tecnologias leves e leve-duras neste módulo de atenção.  

Ao discutir o processo de trabalho, o profissional de saúde é capaz de rever 

os instrumentos que vem utilizando para realizar suas práticas de saúde, buscando 

remodelá-las. Cria-se, assim, profissionais mais responsáveis (BARBOZA; 

FRACOLLI, 2005). 

Acreditando nesse pressuposto, optou-se por uma estratégia de oficina 

variante do grupo focal, porém em encontro único. O grupo focal nada mais é que 

uma entrevista em grupo, com objetivo de discussão de um tópico específico. Além 

disso, realizado após a observação participante, tende a subsidiar comparações e 

análises com os dados já registrados (MARTINS, 2006). 

Na pesquisa avaliativa o grupo focal é uma técnica utilizada, buscando 

discussão não diretiva, com o intuito de captar diferentes opiniões sobre um tema 

abordado (TANAKA; MELO, 2001). 

Somente oito médicos participaram desta reunião, ocorrida em acordo com a 

secretaria de saúde do município, em uma tarde de trabalho em que os médicos 

foram “liberados” de suas atividades de rotina para a oficina. Dos quatorze médicos 

do município, um estava em férias e outros cinco faltaram por motivos 

desconhecidos. A reunião teve início às 14 horas, com uma duração aproximada de 

2 horas, seguida de um coffee break para confraternização. Além da mestranda, 

moderadora da reunião, e os médicos, estava presente uma bolsista do projeto 

PIPG/2006, que fez as anotações das falas e discussões para posterior transcrição. 

As falas não foram gravadas porque poderiam surgir (como aconteceu) 

momentos de conflito entre a visão dos médicos e o que estes julgam ser interesse 

dos gestores. As falas nesses momentos críticos poderiam ter sido inibidas na 

presença de uma gravação ou filmagem. Optou-se, portanto, apenas pelas 

anotações escritas, complementando logo após a reunião notas adicionais da 

experiência e seus aspectos relevantes ainda muito vivos na memória da mestranda.  
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Como havia novos médicos contratados que ainda não estavam a par da 

realização deste estudo, foram realizadas as devidas apresentações no começo da 

reunião, onde mais uma vez foi explicado os objetivos da pesquisa e da oficina. 

Em seguida, solicitou-se que todos assinassem o termo de consentimento 

livre e esclarecido (ANEXO F) e apresentamos um breve histórico sobre o 

acolhimento, seus objetivos e sua representação no vínculo com o usuário. Inseriu-

se, nesse contexto, a utilização das tecnologias leves e leve-duras no processo de 

trabalho médico.  A exposição durou cerca de 20 minutos, quando então deu-se 

início à discussão aberta.  

Houve plena integração de todos os participantes, que estavam acomodados 

em meia lua (formação de “U”). Foi visível a influência do tema e idéias entre os 

médicos, o que gerou a riqueza das discussões e do material coletado. 

Levantaram-se principalmente nós críticos entre o processo de trabalho ideal 

e o que acontece no cotidiano das ESF. 

 

 

4.4.8 Oitavo momento:  Análise dos dados 

 

 

 A estratégia utilizada para análise dos dados foi a “Análise de Conteúdo” com 

a técnica de “Análise Temática”. 

 A análise de conteúdo busca a essência da substância dos dados nos 

detalhes e informações disponíveis. Não trabalha apenas com um texto ou descrição 

do conteúdo, mas também com os detalhes de todo um contexto e com a 

interpretação e a inferência, bem como seus efeitos e conseqüências (MARTINS, 

2006). Para Downe-Wamboldt (1992 apud TURATO, 2003), a análise de conteúdo é 

particularmente conveniente para pesquisas que envolvem a prática e educação 

relacionadas aos profissionais de saúde.  

 Segundo Minayo (1998), essa estratégia analisa os dados articulando-os com 

fatores que determinam suas características; entre eles, contextos culturais e 

psicossociais, assim oferecendo, de acordo com Turato (2003), um significado à 

pesquisa, criando novas idéias, efetuando hipóteses e constituindo conhecimentos 

gerados de pressupostos interpretativos. 

 Dentre as técnicas de tratamento/análise dos dados, optou-se pela análise 
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temática que procura, segundo Turato (2003), no material coletado, temas gerais 

recorrentes que fazem sua aparição no interior de vários conteúdos mais concretos.  

 O tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado, descobrindo os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação 

(BARDIN, 2004),  

Essa técnica é compreendida como um instrumento de análise das 

comunicações, percebendo o processo de relacionamento como um todo e não 

isolado pela reflexão das palavras (MINAYO, 1998). Portanto, é ideal na pesquisa de 

um fenômeno ou um processo (FLICK, 2004), surgindo como possibilidade 

desafiadora para guiar este estudo, adequada para a pesquisa avaliativa (TANAKA; 

MELO, 2001).  

Operacionalmente, a análise temática desenvolve-se em três etapas: a Pré-

Análise (que inclui a transcrição das anotações de campo e as leituras flutuantes); a 

Exploração do Material (destaque dos assuntos por relevância e/ou por repetição, 

codificação/ categorização), e o Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação 

(descrição/ discussão/ inferência/ interpretação dos resultados) (MINAYO, 1998; 

TURATO, 2003).  

Importante ressaltar, como diz Bardin, que “desde a pré-análise, devem ser 

determinadas operações: de recorte do texto em unidades comparáveis de 

categorização para análise temática e de modalidade de codificação para o registro 

dos dados” (BARDIN, 1977, p.100). A seguir, é feito um refinamento da técnica, 

visando as características do método clínico-qualitativo baseado em Minayo (1998) e 

Turato (2003). 

 

 A) Pré-Análise 

 Esta fase é chamada de pré-análise porque conhece e analisa o texto, 

tentando desvendar as mensagens implícitas. É o modo psicanalítico de “escutar” 

(TURATO, 2003). 

 Depois da transcrição (digitada e impressa) das anotações do diário de 

campo, foram obtidas 98 páginas de dados palpáveis. Cada observadora fez suas 

próprias transcrições que foram lidas pela mestranda. O material transcrito, após 

primeira leitura, foi discutido entre as observadoras para tirar dúvidas, sendo 

corrigido e somente depois, submetido à leitura exaustiva, primeira atividade do 

material coletado. 
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 Durante a leitura flutuante observou-se os temas emergentes ou por 

significado ou repetição, com relação direta com o embasamento teórico desta 

pesquisa. Após estar familiarizada com o material, iniciou-se a codificação. 

 

 B) Codificação 

 “Tratar o material é codificá-lo” pois “a codificação corresponde à uma 

transformação [...] por recorte, agregação e enumeração [...] susceptível de 

esclarecer o analista acerca das características do texto [...]” (BARDIN, 1977, p. 

103). 

Na última fase de releitura, os temas que se sobressaíram foram sublinhados 

com cores diferentes no material impresso, caracterizando o recorte (escolha das 

unidades); levando em consideração sua repetição e/ou relevância; agregando e 

classificando os recortes em temas e categorias. Os temas e categorias foram 

portanto selecionados da análise do material.  

Essa operação de codificação transformou os dados brutos para dados 

organizados em cinco temas: Atenção à saúde (destacada na cor verde), 

Acolhimento (cor rosa), Relacionamento interprofissional (cor vermelha), Atitude (cor 

laranja) e Gerenciamento de serviços (cor preta). 

Embora o acolhimento faça parte da atenção, optou-se por separá-lo por dois 

motivos principais. Primeiro porque o acolhimento toma parte de aproximadamente 

metade do tempo de trabalho do médico. Todos os médicos fazem acolhimento 

durante um período de 4 horas por dia, geralmente de manhã. Desta forma este 

dado foi classificado como um tema a parte. Segundo porque o acolhimento tem 

características peculiares na atenção. É o momento de escuta, de gerenciar as 

tecnologias leves, enfim de criar vínculo.  

 

 C) Categorização 

A maioria dos procedimentos de análise qualitativa organiza-se ao redor de 

um processo de categorização que tem como primeiro objetivo fornecer, por 

condensação, uma representação simplificada dos dados brutos (TURATO, 2003). 

Uma vez codificado o material em cores, de acordo com respectivos temas, 

foi novamente feita leitura exaustiva de cada cor em separado, onde surgiram 

categorias que se destacavam dentro dos temas, da seguinte maneira: 
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• Atenção à saúde: consulta médica; atenção integral; vínculo; educação 

em saúde; referência e contra-referência; visita domiciliar; 

• Acolhimento: relação dialógica; 

• Relacionamento inter-profissional: unidirecional; interdisciplinaridade;  

• Atitude: submissão, conformação; perda de autonomia; 

• Gerenciamento do serviço: material de consumo; organização do 

trabalho. 

Essas categorias foram revisadas juntamente com a orientadora desta 

pesquisa. Após validação das categorias, os elementos (unidades de registro) 

foram agrupados conforme semelhanças.  

 

 D) Apresentação dos Resultados 

 A apresentação dos resultados foi descritiva, ocorrendo com a discussão dos 

achados. Esses resultados incluíram a transcrição dos fatos/falas do cotidiano do 

trabalho médico (corpus). 

A partir daí, foram propostas as inferências e realizadas as interpretações e 

construções / desconstruções, baseadas no quadro teórico ou em outras pistas em 

torno de dimensões teóricas sugeridas pela leitura do material. Esse momento passa 

a ser objeto de nosso próximo capítulo.  

Os momentos de condução desta pesquisa estão representados no quadro 3, 

demonstrando a dinamicidade deste processo através da analogia com as partes de 

uma árvore. A escolha da árvore não foi por acaso. Ela representou no segundo 

capítulo desta dissertação as competências do sujeito. Aqui, representa o processo 

de construção desta pesquisa. A raiz representou os momentos que solidificaram 

todos os outros que estariam por vir. O tronco e a copa representaram a observação 

em sua forma mais ampla, sem a qual a pesquisa não teria a profundidade de 

análise obtida. As flores mostraram o desabrochar de idéias, perspectivas e 

finalmente os frutos falam por si só ao trazerem as análises e conclusões. 
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Quadro 3 - Representação dos Momentos percorridos para o Desenvolvimento da Pesquisa 
 

 

4.5 Aspectos éticos  

 

 

As questões éticas permearam todas as etapas deste estudo, respeitando o 

disposto na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS, de 10/10/96, a 

qual estabelece normas regulamentares e diretrizes para as pesquisas com seres 

humanos. 

Foi respeitado o anonimato dos participantes, que receberam identificação 

fictícia através de números. 

Foi garantida a liberdade de participação no estudo, podendo os sujeitos 

desistirem a qualquer instante, se assim achassem necessário. 

Os mesmos foram convidados a assinarem o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido em três momentos: preenchimento do questionário; anteriormente à 

observação participante; e antes da oficina ou grupo focal. 

O presente projeto foi encaminhado para a Comissão de Ética em Pesquisa 

da UNIVALI, tendo sido aprovado através do Parecer nº. 543/06, data de 08.12.2006 

(ANEXO B).  

1º / 2º / 3º Momentos 
 

#  Contato Instituição 
# Questionários 
# Mapeamento dados 

do SIAB / Município 
 

4º Momento 
Definição da 

Amostra 

5º / 6º Momentos 
 

# Aproximação com 
sujeitos 

# OBSERVAÇÃO 
 

7º Momento 
 

# Oficina de 
Sensibilização 

 

8º Momento 
 

#  Análise 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

Os resultados e discussão foram apresentados baseados em temas e 

categorias encontradas na observação dos sujeitos participantes deste estudo, 

sempre à luz do referencial teórico apresentado. 

Utilizou-se, como forma de evitar, de maneira ética, a identificação dos 

sujeitos pesquisados, uma codificação de letras (M, de médico) e números (1,2,3,4).  

O quadro 4 mostra uma apresentação dos médicos e suas equipes. Este 

quadro assume sua importância na medida em que estes dados foram 

correlacionados com atitudes / falas / comportamentos durante a análise da 

observação.  

 

 

5.1 O perfil dos médicos  

 

 

 Onze médicos responderam ao questionário de identificação. Todos os quatro 

médicos observados responderam ao questionário e constam no quadro 4 que 

apresenta abaixo, de forma aleatória, os dados de cada médico, correspondendo a 

sexo, idade, tempo de formado, tempo de atuação na atenção básica, pós-

graduação ou especialização e formação específica voltada ao Programa Saúde da 

Família. 
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Quadro 4: Distribuição dos médicos das ESF do município segundo sexo, 
escolaridade, idade, tempo de formado, tempo de atuação na atenção básica, pós-
graduação incluindo PSF. 
 

IDADE SEXO TEMPO 
FORMADO 

TEMPO 
ABS 

PÓS-
GRADUAÇÃO 

FORMAÇÃO 
PSF 

28 M 2 anos 2 anos nenhuma - 
36 F 12 anos 5 anos Pediatria - 
30 F 1 ano 6 m nenhuma Estágio PSF 

29 M 2 anos 6m 10m Especialização 
em saúde pública 

Curso Introdutório 

48 M 20 anos 7 anos 
Especialização 
em saúde da 

família 

Curso Introdutório 
+ 

Capacitação 

49 F 26 anos 20 anos 
Residência 

incompleta em 
saúde da família 

Aperfeiçoamento 

29 F 3 anos 3 anos 
Especialização 
em saúde da 

família 
Capacitação 

31 F 7 anos 4 anos pediatria Aperfeiçoamento 

28 F 2 anos 6m 2 anos nenhuma 
Aperfeiçoamento 

+ 
Curso Introdutório 

28 F 1 ano 1 ano nenhuma Curso Introdutório 

59 M 30 anos 24 anos Especialização 
PSF 

 

 

De acordo com o quadro apresentado, observou-se que a maior parte dos 

médicos tem menos de 30 anos ou mais de 40 anos.  

É de importância a presença de formação dirigida ao PSF para a maioria dos 

médicos, tanto em programas de pós-graduação quanto cursos e aperfeiçoamento. 

De acordo com o sexo, a maioria dos médicos é do sexo feminino (sete). 

Evidente que, pelo número de pesquisados, não se pode afirmar que isto seja uma 

regra, mas pode ser um indício de que a remuneração deste trabalho complementa 

a renda familiar e que um período de trabalho fixo possibilita compatibilizar outros 

papéis sociais (maternidade e trabalho doméstico) com o exercício profissional 

(GONÇALVES, 1994).  

Em relação ao tempo de formado (graduação) observou-se que a maioria dos 

médicos encontra-se entre dois extremos (menos de 4 anos e acima de 20 anos) 

predominando os com menos tempo de formado. Esta observação vai ao encontro a 

outras pesquisas (Machado 2000 apud ROCHA; TRAD, 2005) que revelam que o 
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PSF se apresenta como uma alternativa de mercado de trabalho para profissionais 

antes de terem suas carreiras consolidadas e para outros com larga trajetória 

profissional, incluindo aposentados ou prestes a recorrer à aposentadoria. O 

predomínio de recém-formados pode justificar o fato de durante o decorrer desta 

pesquisa, o município ter substituído metade de seus médicos atuantes nas ESF em 

menos de um ano. 

O tempo de atuação na atenção básica coincide na maioria dos recém-

formados ao seu tempo de graduação. 

 

 

5.2 As categorias encontradas durante a análise dos  dados  

 

 

Após leitura exaustiva e uma análise mais aprofundada dos dados coletados 

(registros no diário de campo e suas transcrições) obteve-se um grupo de cinco 

temas subdivididos em um total de 15 categorias, como mostra o quadro 5. Os 

temas e categorias são baseados no conteúdo das falas, no comportamento e 

atitudes observados. Estas categorias se mostram relacionadas diretamente ao 

processo de trabalho médico. 

 

Quadro 5: Temas e suas respectivas categorias  

TEMAS CATEGORIAS 
Atenção à saúde Consulta Médica; Atenção Integral; Vínculo;  

Educação em Saúde; 
Referência e Contra-referência; Visita Domiciliar. 

Acolhimento  Relação Dialógica. 
Relacionamento 
inter-profissional  

Unidirecional; Interdisciplinaridade. 

Atitude  Submissão; Conformação; Perda da Autonomia. 
Gerenciamento 

do Serviço 
Material de Consumo;  

Organização do Trabalho. 
 

A oficina de sensibilização e reflexão originou nós críticos dentro dos temas já 

analisados. Trouxe principalmente uma nova reflexão aos próprios médicos e na 

tentativa de estimular a auto-avaliação deste processo. Mostrou as dificuldades que 

os sujeitos pesquisados encontram no seu cotidiano e que nem sempre ficam 

evidentes na observação de sua rotina de trabalho. A descrição destes nós críticos 
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será, portanto realizada como fechamento, após a discussão. 

As considerações que foram feitas no decorrer dessa discussão referem-se 

aos temas e suas características que possam esclarecer os padrões do trabalho 

médico. Algumas citações do material recolhido visam ilustrar estas afirmações e 

caracterizam as situações mais aparentes e repetidas.  

Como mostra o quadro 6, dentro dos temas e categorias encontrados fez-se 

uma relação com o observado (unidade de registro). 

 

Quadro 6: Exemplo de tema, categoria e unidade de registro. 

TEMAS CATEGORIAS UNIDADE DE REGISTRO 

ATENÇÃO À 

SAÚDE 

ATENÇÃO 

INTEGRAL 

 
“Atendimento a paciente hipertenso. 
M: Sr. J. está tonto? 
P: sim, tonto mesmo. 
M: vamos ter que tomar aquele remédio de novo então. 
P: aquele? 
M: sim. 
Examina paciente na cadeira. 
P: eu ando meio nervoso. 
M: quê? 
P: ando meio nervoso. 
M: com quê? 
P: problemas de família. 
Médico não pede o que houve, muda de assunto. 
M: tomou remédio de pressão hoje? 
P: sim. 
M: se incomodou hoje? 
P: não, só to meio agitado. 
M: então vou encaminhar o senhor para a neurologista.” 
M2 
 
“Paciente jovem vem à consulta por sentir indisposição 
para tarefas rotineiras. Após anamnese e exame físico: 
M: Já fez algum tratamento? 
P: O médico receitou, mas eu não tomei porque fiquei com 
medo de dependência. 
M: Podemos passar um tratamento homeopático, não 
causa dependência. Explica a tomada da medicação. 
M: Mas é importante melhorar sua qualidade de vida, ir ao 
parque, passear com sua família. Médico explica sobre o 
parque próximo à comunidade.” M1 
 

 

 

5.2.1 Atenção à saúde 

 

 A atenção à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
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prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 

da saúde. Orienta-se pelos princípios de universalidade, acessibilidade, 

coordenação do cuidado, vínculo, integralidade, responsabilização, humanização e 

eqüidade (BRASIL, 2005c). Nesta perspectiva o médico do PSF tem seu processo 

de trabalho inserido nestas características, sendo ator capaz de potencializar 

mudanças neste conjunto. 

 Para aprofundar a compreensão das questões que envolvem tal processo, a 

discussão deste estudo refletiu sobre os diferentes modos do agir médico no ato de 

seu trabalho. 

 Neste atuar em saúde o médico utiliza-se de diferentes tecnologias. Para 

compreender os modelos tecnológicos assistenciais em saúde, o estudo partiu da 

definição de Merhy (2002); tecnologias leves (trabalho vivo); leve-duras e duras 

(trabalho morto). 

 As tecnologias leves compreenderam nesta discussão uma dobra; por um 

lado o gerenciamento do trabalho médico e seu relacionamento inter-profissional; e 

por outro, a interação com o paciente e seu coletivo, produzindo saúde com vínculo, 

responsabilização e cuidado. As tecnologias duras utilizadas foram os 

equipamentos, formulários, prescrições, pedidos de exame; e as leve-duras, a 

clínica.  

 Desta forma,  foram apontadas as lacunas entre as tecnologias leve-duras e 

duras que parecem não ter impacto na subjetividade do usuário e de suas 

necessidades. Tanto a clínica como as tecnologias duras são importantes e 

necessárias neste processo de trabalho, porém é imprescindível que se agreguem 

outros saberes que as completem e que permitam a compreensão do indivíduo e a 

qualidade de vínculo, tornando mais eficiente a solução de problemas. Este arranjo 

entre as tecnologias é estratégico na atenção à saúde .  

 Como citado anteriormente, separou-se deste tema o acolhimento, sendo que 

este foi classificado como um tema isolado para que seja analisado com mais 

profundamente. 

 O que se observou foi que dentro da atenção à saúde, o médico concentra-se 

na realização de consultas médicas . A maior parte de seu tempo é direcionado a 

esta prática. A média de duração das consultas foi de 11 minutos com uma variação 

de 02 a 20 minutos. Como consulta médica entende-se todas as consultas, inclusive 

retornos. Os modelos de consulta baseavam-se no trabalho clínico clássico: 
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anamnese dirigida, exame físico, diagnóstico e tomada de decisão.  

 Ao analisar o tempo de duração destas consultas, algumas delas podem ter 

sido muito curtas a ponto de oportunizar ao médico a realização da prática e 

gerenciamento das tecnologias leves. É plausível que esta duração média (11 

minutos) seja insuficiente para anamnese adequada, exame físico completo, 

orientações, prescrições, educação em saúde, vínculo, enfim, assistência integral. 

 Observou-se também que a média de tempo de consultas varia entre os 

médicos, destacando-se M1 com uma média de 15 minutos por consulta e M3 com 

uma média de 5 minutos por consulta. Os médicos M2 e M4 apresentaram uma 

média de duração de suas consultas de 09 minutos. 

 Os médicos têm consciência do tempo de duração de suas consultas, 

quando, por exemplo, M3 justifica na metade do acolhimento: “Olha, o acolhimento é 

assim mesmo. É bem rápido, queixa dirigida, não é como uma consulta”. Porém no 

período da tarde, onde as consultas são agendadas, não se observou variação 

expressiva da sua duração. Analisar a duração de uma consulta como um dado 

isolado é precipitado e pode levar a conclusões desacertadas. Este tempo parece 

apenas refletir o que acontece neste espaço inter-relacional que será analisado no 

decorrer da discussão. 

 Projetando-se para o espaço interno da consulta médica, pôde-se perceber 

que as consultas baseiam-se em queixas, e geralmente começam com uma 

pergunta diretiva por parte do médico, ou uma motivação por parte do usuário, 

ambos justificando aquele encontro. Abaixo algumas representações da primeira fala 

ou o primeiro contato das consultas. 

 

 “Médico sentado, lendo o prontuário, recebe o paciente: Que houve?.” M1 
   
 “Médico em pé na porta do consultório chama o paciente pelo seu nome e 
 queixa: E aí seu J., ta tonto?” M2 
 
 “Médico sempre chama paciente sentado de sua cadeira. Grita para que o 
 nome possa ser ouvido no corredor. Quando o paciente entra no 
 consultório dirige-se ao mesmo: Tá com dor de estômago?”; ou em outro 
 caso, olha para o paciente que se senta na cadeira a sua frente e pergunta: 
 Que foi?” M3 
 “Outro Paciente entra pela porta após ser chamado pelo médico que 
 permanece sempre sentado. Dirige-se ao médico dizendo: Quero 
 vitamina pra comer.  Faz quinze dias que não consigo comer.” M3 
 
 “Médico recebe o paciente sentado: Que há”? Tem dor de estômago? 
 Paciente dirige-se a cadeira, senta e responde: Não, só dor na bexiga.” M4 
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 A introdução dialógica neste espaço inter-relacional parece ser estabelecida 

de forma fechada. Segundo Portigo e Medine (1994, apud FARIA, 1999) a 

linguagem tem o papel de transmitir a relação que se pretende estabelecer entre 

dois indivíduos. Refletindo esta abordagem inicial entre o médico e usuário, 

presume-se que a relação será constituída da queixa principal e da doença que esta 

determina. O que se segue deste “começo de conversa” é traduzido no exemplo 

abaixo: 

 

 09:10h Médico vai até a porta e chama paciente pelo nome. Trata-se de 
 uma mulher de 69 anos que se dirige à cadeira. O médico então senta, 
 abre  o prontuário e enquanto lê os dados da última consulta pergunta: 
 “Médico: Que há? 
 Paciente: É tanta coisa que nem sei por onde começar. Tenho tosse seca 
 há dois anos, calor na nuca, mordidas na pele, dor no pulmão em fisgada 
 e uma dor na coluna que melhora com repouso e com água de queijinho. 
 Já tomei vários remédios, bati chapa, paguei médico particular, fiz 
 tratamento. 
 Médico continua lendo o prontuário. Finalmente se olham. 
 Médico: tem dor de estômago? 
 Paciente: não. 
 Médico: o que a senhora toma para a pressão? (enquanto isso lê em voz 
 alta no prontuário enalapril e hidroclorotiazida). 
 Pede que a paciente mostre a receita que recebeu na última consulta e 
 aproveita para explicar o uso da medicação. 
 Caminha até a paciente que continua sentada e faz ausculta pulmonar. 
 Paciente começa a discorrer sobre a cirurgia nos joelhos. 
 Médico escuta, mas não pergunta, não dá atenção. Senta-se então e 
 prescreve medicação (captopril, hidroclorotiazida e AAS) enquanto a 
 paciente continua a falar sobre como foi difícil a recuperação dos joelhos. 
 Após preencher a prescrição, orienta a paciente a retornar na segunda feira 
 que é o dia de hipertensos.” M4. 
 09:20h final. 
     

 A consulta parece tornar-se uma espécie invariável de “inquérito” com 

perguntas diretas e respostas curtas. As mais longas são muitas vezes 

interrompidas para se estabelecer a ordem, ou simplesmente não ouvidas, aferidas. 

Muitas vezes, como no exemplo acima, observa-se grande diversidade de queixas 

referentes ao corpo, das quais uma pode ser escolhida e servir para conduzir a 

consulta, geralmente a que se mostra de maior importância para o médico.  

 Na maioria das situações observadas, havia pouco espaço para um diálogo 

além do que se pergunta. É plausível pensar que este comportamento seja 

inconsciente e automático, provável produto de várias razões, associadas ou não. 

Uma delas, a pressão da demanda, outra, de um trabalho já mecanizado pela rotina, 

produto de vários outros fatores que aparecerão nos temas subseqüentes. 



 

 

58 

 Parece que o paciente sabe como deve se comportar nesta relação dialógica, 

isto se mostra quando respondem exatamente o que foi perguntado, muitas vezes 

em respostas monossilábicas. Forma-se aqui a idéia de que o usuário sofreu ao 

longo do tempo uma adaptação ao modelo de assistência oferecido, como se mostra 

no exemplo abaixo:  

 

“08h29min Médico chama paciente sentado na cadeira, gritando. Quando  
esta entra no consultório, pergunta: 
Que está havendo? 
Paciente: Cistite. 
Médico: Faz tempo? 
Paciente: uma semana. Tô com dor nas costas, acho que é rim. 
Enquanto isso médico anota anamnese no prontuário e continua. 
Médico: Tá tomando algum remédio? 
Paciente: não, só para dor, Paracetamol e Dorflex. 
Médico: Diarréia, febre ou vômito? 
Paciente: não. 
Médico continua escrevendo no prontuário, olhando de relance para 
paciente. 
Médico: dá vontade de urinar toda hora? 
Paciente: sim. 
Médico levanta, dá a volta na mesa e pede que a paciente que está sentada 
fique em pé. Percute suas costas e pergunta: Dói? 
Paciente: dói 
Médico: tem sempre cistite? 
Paciente: desde que me conheço por gente. 
Médico volta ao seu lugar, ambos sentam e enquanto prescreve explica: vai 
tomar um remédio para infecção e Buscopan para dor. Se não aliviar volta. 
Se aliviar temos que fazer exame. 
Médico entrega a receita e pergunta: e o preventivo tá em dia? 
Paciente: tá. 
Médico procura no prontuário e comenta: fez em maio né? 
Paciente: sim 
Médico: tá bom, tchau então. 
Paciente: tchau.” 
08h33min M3 

    

Observou-se que as perguntas são respondidas com brevidade e que o 

médico parece preso a um racionalismo puramente instrumental (tecnologias duras e 

leve-duras). Mostra-se assim que quando a medicina tecnológica é usada com 

exclusividade, a finalidade do trabalho (ato de cuidar) parece perdida, produzindo 

um procedimento fragmentado, transformando o que deveria ser vínculo em uma 

prescrição de antibiótico. Esta modalidade de trabalho pode ser o contribuinte 

principal para redução da dimensão cuidadora. 

Delineia-se ao longo da observação uma relação congruente: ao que é 

perguntado, responde-se. Mas há de certo modo uma incomunicabilidade, entre o 

que se oferece e o que se deseja, como no exemplo abaixo: 
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 “09h04min Atendimento de pediatria. Auxiliar traz paciente e mãe ao 
 consultório. Médico os recebe com um sorriso: O que houve? 
 Mãe: Ele tem dor na coluna. 
 Médico olha para o garoto e pergunta: Você tem dor na coluna? 
 Mãe: Ele tem sim! 
 Médico se irrita, franze a testa. Olha para a mãe: Não! Eu perguntei para 
 ele! Depois se volta para o paciente e pergunta: Tem dor na coluna? 
 Paciente embaraçado responde: Não. 
 Médico com as mãos sobre a mesa: Então porque você está aqui? 
 Paciente: Porque minha mãe diz que eu tenho dor na coluna. 
 Mãe fica sem jeito, tenta justificar: é que ele está precisando fazer uns 
 exames de sangue. 
 Médico com ares de pouca paciência pede que o paciente se levante e 
 erga a camiseta. Aproxima-se, também em pé, inspeciona e palpa a 
 coluna. Pede para que se abaixe. Chama a mãe que se levanta. Mostra o 
 que chama de desvio na coluna que ocorre quando o paciente adota má 
 postura. Faz orientações à mãe sobre postura adequada e alongamento.  
 Todos se sentam. Médico escreve no prontuário enquanto explica que não 
 há necessidade de realizar exames. Despedem-se e a mãe sai com o 
 paciente.” 09h09min M4 
 

 Além da fala, durante a consulta acima percebe-se que gestos e atitudes 

fazem parte da comunicação e traduzem efeitos, pois a mensagem pode ser 

encaminhada por múltiplos canais ao mesmo tempo. O médico na prática 

comunicativa parece ser o emissor e o usuário, o receptor da informação, ou da 

ordem, ou do questionamento. Mostra-se assim um processo de desqualificação do 

potencial de comunicação do usuário para trocar suas necessidades e expectativas. 

 Segundo Faria (1999) quando se deseja a eficácia da atenção em saúde, 

deve-se considerar importante o estabelecimento de uma relação entre profissional e 

usuário através da comunicação verbal e não-verbal, usando de respeito para que o 

usuário sinta-se livre para se manifestar e verbalizar sua necessidade. 

 Mais uma vez cabe aqui um olhar mais aprofundado, pois de um modo geral, 

pôde-se observar em outras consultas, uma certa falta de liberdade que garante 

respostas e perguntas singulares para problemas singulares. Esta falta de liberdade 

é notada em alguns casos, quando o paciente percebe fugir ao padrão de 

comportamento esperado, desculpando-se, como no próximo exemplo. 

    

   “09h43min Paciente do sexo masculino, 63 anos, entra na sala após ser 
   chamado pelo médico que o recebe sentado. O paciente se senta. 
   Na triagem a Pressão medida era de 220X110 mmHg.  
   Médico: Primeira vez que consulta aqui? 
   Paciente: sim. 
   Médico escrevendo no prontuário: Era da onde? 
   Paciente responde nome do bairro. 
   Médico: Está tomando algum remédio da pressão? 
   Paciente: não, parei, dá muita dor de cabeça. 
   Médico: Há quanto tempo parou? 
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   Paciente: Há quinze dias. 
   Médico: Qual era o remédio? 
   Paciente: Não sei. 
   Médico: Como não sabe? Tem que saber! (Tom ríspido). 
   Paciente: me desculpa doutor, é que o remédio que eu tomava pra dor 
   de estômago era muito forte daí fiquei com medo e parei tudo. 
   Médico olha para o paciente e pergunta : E o aperitivo, como está? (referindo-
   se à bebida alcoólica). 
   Paciente: to parado. 
   Médico continua escrevendo: tomava antes? Parou há quanto tempo? 
   Paciente: Sim, tomava bastante. Parei há quatro meses. 
   Médico: fez exames de sangue? 
   Paciente: não. 
   Médico inicia prescrição enquanto pergunta: é da onde? 
   Paciente: Salvador, mas fui criado no Rio. 
   Médico: e mora aqui há quanto tempo? 
   Paciente: há 20 anos. 
   Médico olha para paciente e pergunta: tá trabalhando ou tá parado? 
   Paciente: trabalhando. Ainda não consegui me aposentar. 
   Médico sorri: mas falta pouco. 
   Entrega a receita e pedidos de exames. Dá orientações gerais e pede que o 
   paciente marque consulta na segunda feira que é dia dos hipertensos.”  
   09h53min M4. 
 

 Sente-se que nesta rotina cotidiana a consulta passa a ser o principal 

instrumento de trabalho médico, determinada pela identificação de uma doença 

(diagnóstico) e por um tratamento. Assim, percebe-se que a queixa é a principal 

porta de entrada no sistema vigente, muitas vezes inconscientemente enganosa, 

outras o fio da meada que não é desembaraçado. A queixa, muitas vezes tem um 

significado para o usuário que não tem para o médico. Para o primeiro é percebida 

como a expressão de uma seqüência de eventos do corpo e da vida, um meio para 

ser ouvido. Para o segundo é o instrumento de trabalho que significa a doença a ser 

tratada. 

 Observou-se que excepcionalmente o usuário sai da consulta sem uma 

receita médica ou um pedido de exames. Há a impressão de que o médico sente ser 

necessário esta intervenção, aceitando este como seu papel terapêutico. Talvez por 

realmente acreditar tratar-se de uma necessidade para o usuário. 

Campos e Belisário (2001) descrevem a idéia de revisão de paradigma 

assistencial que vai aqui de encontro ao desfecho de muitas das consultas médicas 

observadas. Depara-se com a insustentabilidade do modelo baseado nas 

tecnologias duras, com o crescimento explosivo dos custos da medicina, 

revigorando-se a idéia da atenção básica plena. Por “plena” aqui entende-se o 

reencontro do elo perdido de uma medicina humanizada, representada pela 

autonomia do usuário, colocada de maneira concisa por Merhy (2002).  



 

 

61 

 Porém, o que se percebe durante as consultas é a tomada de decisão 

unilateral, como apresentado nos exemplos abaixo, e geralmente esta decisão vem 

como uma ordem a ser seguida e necessária ao processo terapêutico adequado. O 

usuário escuta com atenção. Há a impressão de obediência plena, como se 

acreditasse que daquilo depende o sucesso de seu tratamento e conseqüentemente 

sua melhora. Provavelmente ambos acreditem nisso. 

 

   “Médico: então minha parte é te dar o remédio para o pé, para o estômago e 
   mandar fazer teu curativo. É isso!” M4 
   “Médico: é o seguinte: a senhora vai pegar uma carteirinha de controle de 
   pressão e marcar todas as vezes que medir a pressão. Também vou pedir 
   uns exames.” M4 
 
   “Médico: Então ó: pedido de mamografia e exames. Agenda o preventivo ali 
   no balcão viu?” M3 
 
   “Médico: a senhora vai tomar Sinvastatina, manter uso da medicação para a 
   pressão. Vai cortar frituras, evitar excesso de massas e pão. 
   Paciente: Meu Deus!!! 
   Médico: É vou ficar no seu pé! Evitar café. 
   Paciente: Meu Deus eu tomo muito café! 
   Médico: Vai repetir os exames em três meses. Vai fazer dieta. Ta aqui a 
   receitinha. Tem que se cuidar.” M2 
    

 Assim, as consultas parecem seguir um determinado padrão onde o médico 

faz das tecnologias duras e leve-duras seu principal instrumento de trabalho para o 

diálogo, o diagnóstico e a conduta. O trabalho vivo é subjugado pelo papel 

tecnológico do medicamento, a anamnese é substituída por um exame de 

proficiência verbal monossilábica, e a exploração de características psicológicas, 

sociais, culturais, familiares são raras neste processo de atenção. Para as 

observadoras não houve diferença no diálogo mantido entre as primeiras consultas 

ou retornos. Segue-se sempre o mesmo padrão: queixa-conduta. É provável que 

este padrão de consulta contribua diretamente para que o indivíduo não seja visto 

como um ser integral que tem uma queixa neste momento, conseqüente a vários 

fatores que influenciam sua vida. Ao invés disto, é visto como uma queixa, em um 

indivíduo que se dirige ao médico.  

 Muitos fatores parecem distanciar os médicos desta atenção integral  ao 

indivíduo. A demanda reprimida é explícita nos corredores das unidades de saúde, 

refletida no mapeamento das unidades em anexo e sentida na tensão dos médicos. 

Parte desta demanda se justifica pela persistência ao antigo modelo, médico-

centrado, curativo, em que outros profissionais da unidade e os pacientes esperam 
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que o médico atenda toda a demanda.  

 Esta expectativa da comunidade frente ao atendimento médico-centrado é 

produto do modelo flexneriano, mecanicista e biologicista imposto no Brasil desde a 

década de 50. Esta imposição de idéias transformou o comportamento de médicos, 

pacientes e outros profissionais de saúde. O médico tornou-se responsável por 

constituir esforços científicos para restabelecer a saúde do corpo, assim a abstração 

da doença levou a uma idealização da prática médica. A conseqüência mais visível 

deste modelo foi a fragmentação do cuidado e o afastamento médico-paciente 

(KOIFMAN, 2001). 

 Apesar das inúmeras mudanças desde o início da Reforma Sanitária, o 

médico parece estar ainda confinado ao antigo modelo. Sem uma real mudança no 

comportamento médico, é de se esperar que usuários e outros profissionais 

continuem a esperar um comportamento médico-centrado, passando a 

responsabilização da atenção a ser exclusiva do profissional médico. Assim, cada 

trabalhador da saúde executa uma tarefa pré-determinada.  

 Quanto ao médico, o que se percebe é que ele é co-participe disto que chamo 

uma “grande bola de neve”, pois parece não ter fim, envolve os sujeitos de tal 

maneira que estes se consomem. Sentado ali, em sua sala, espera pelo paciente, e 

em uma seqüência quase que computadorizada o usuário chega a unidade, 

consegue uma senha, faz sua ficha, tem seus dados vitais aferidos pelo técnico de 

enfermagem, realiza pré-consulta com enfermeiro, encontra o médico (ainda sentado 

ali) que o examina, pede exames, prescreve medicação. Tudo mecanicamente, 

articulado, paciente após paciente, dia após dia, na alienação das relações 

interpessoais e da integralidade do indivíduo. Atos parcelados, repetitivos, 

desestimulantes, consomem a criatividade destes sujeitos, presos ali na “bola de 

neve”, às regras, normas, imposições e expectativas dos outros. 

 Este comportamento de alienação estende-se à unidade de saúde, ao espaço 

físico do trabalho que para Leopardi (1999) é importante a tecnologia estar ligada à 

assistência. No que foi observado, percebe-se que para M2, M3 e M4, o seu 

ambiente de trabalho (consultório), onde passa grande parte do tempo, é impessoal 

e “frio”, como se aquilo não lhes pertencesse, sendo apenas um local de passagem. 

Talvez seja esta a percepção que tenham realmente. Apenas M1 coloca objetos 

pessoais em seu consultório e administra a colocação de cartazes de educação em 

saúde, coincidentemente ou não, percebeu-se que este médico tem uma relação 
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interpessoal de maior vínculo com a unidade, funcionários e usuários. 

  Do lado oposto à alienação, está a integralidade , centrada na recusa ao 

reducionismo do sujeito a uma queixa ou a um corpo com lesões (MATTOS, 2001). 

Traduzida como tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e 

vínculo (PINHEIRO; GUIZARDI, 2005). 

 Na visão integral do indivíduo, o médico deve conter sua ansiedade 

profissional em enquadrá-lo como queixas e doenças. Cada homem tem o seu modo 

de adoecer e a doença não é algo que se superpõe ao indivíduo, mas se expressa 

em circunstâncias diversas sob influência do mundo com o qual coexiste 

(PARESTRELLO, 1996 apud TURATO, 2003).  

 Mas como praticar integralidade inseridos em um sistema que exige demanda 

acima do ideologicamente adequado, que privilegia a especialidade médica e tipifica 

o processo de medicalização? 

 Um conflito inconsciente se cria. Entre o papel cuidador do médico, refutando 

o antigo modelo biologicista, e a resolução daquilo criado pelo ambiente. Surge 

assim um processo instintivo de defesa que motiva o profissional a direcionar seu 

trabalho para resolver este conflito da forma mais fácil, adaptando-se às demandas 

do meio, permanecendo alienado de uma solução real. 

 Segundo Otto Fenichel (1981 apud TURATO, 2003, p.474, grifo meu), 

existem dois tipos de defesa: “as bem sucedidas  que geram a cessação daquilo 

que se rejeita; e as ineficazes  que geram repetição ou perpetuação do processo de 

rejeição, a fim de impedir a irrupção dos impulsos rejeitados”. 

 Desta forma, os dois mecanismos citados por Fenichel são possíveis no 

processo de trabalho do médico no PSF. A escolha de tais mecanismos dependerá 

de uma série de fatores; sua formação médica, sua experiência de vida, sua 

personalidade, mas principalmente a percepção de si mesmo como provedor deste 

cuidado que se traduz na atenção integral. 

 Abaixo, exemplificou-se estes dois tipos de atitudes possíveis: a primeira, 

domina a prática médica e está presente na grande maioria das vezes; a segunda, 

muito presente em M1, mostra que integralidade não é utopia, e que pode ser 

introduzida na prática cotidiana do médico. Tempo? Não há diferença significativa na 

duração das duas abordagens. 

    
   15h00min “Atendimento a paciente hipertenso. Médico recebe o paciente na 
   porta do consultório. 
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   Médico: Sr. J. está tonto? 
   Paciente: sim, tonto mesmo. 
   Médico sentado olha o prontuário. Minuto de silêncio. 
   Médico: vamos ter que tomar aquele remédio de novo então. 
   Paciente: aquele? 
   Médico: sim. 
   Médico levanta-se dá a volta na mesa e examina paciente na cadeira.  
   Ausculta pulmonar e cardíaca. 
   Paciente: eu ando meio nervoso. 
   Médico: quê? 
   Médico retoma sua cadeira. 
   Paciente: ando meio nervoso. 
   Médico olha para o paciente e pergunta: com quê? 
   Paciente: problemas de família. 
   Médico não pede o que houve, muda de assunto, enquanto escreve no  
   prontuário: tomou remédio de pressão hoje? 
   Paciente: sim. 
   Médico continua escrevendo: se incomodou hoje? 
   Paciente: não, só tô meio agitado. 
   Médico: então vou encaminhar o senhor para a neurologista.” M2 
   15h10min Paciente sai da sala com encaminhamento. 
 
 Observou-se que o usuário faz referências a aspectos familiares, 

evidenciando a importância destes na sua condição de saúde. No entanto, parece 

que o médico apesar de escutar e provavelmente reconhecer esta pertinência não 

consegue explorar tal questão com a mesma forma e profundidade que faz com as 

queixas e sintomas biológicos. Abaixo, o segundo exemplo. 

 

 

09h53min “Paciente jovem vem à consulta por sentir indisposição para tarefas 
rotineiras. 

   M: o que está sentindo? 
   P: Não sei, tô com os nervos abalados. 
   Médico pergunta sobre trabalho, ambiente no trabalho, relação com a família. 
   Continua com história mórbida pregressa e familiar, hábitos de vida.  
   Enquanto escreve o que obteve da anamnese no prontuário, pede que o 
   paciente deite na maca. Levanta-se vai até a maca e examina o paciente 
   enquanto pergunta sobre sua esposa, nominalmente. Após exame, os dois 
   sentados, continuam a consulta. 
   Médico recosta na cadeira e continua a conversa olhando para o paciente: Já 
   fez algum tratamento? 
   Paciente: O médico receitou, mas eu não tomei porque fiquei com medo de 
   dependência. 
   Médico: Podemos passar um tratamento homeopático, não causa  
   dependência. Explica o que é a medicação e como se toma. Mas ressalta, 
   sempre olhando para o paciente: Mas é importante melhorar sua qualidade 
   de vida, ir ao parque, passear com sua família, procurar felicidade nas  
   pequenas coisas da vida. 
   Médico explica sobre o acesso ao parque próximo à comunidade 
   Paciente sorri, escuta com atenção. 
   Médico prescreve medicação e explica uso. Pede ao paciente que retorne em 
   2 a 3 semanas ou antes se surgirem problemas. Acompanha-o até o balcão 
   de consultas para assegurar uma vaga” M1 
   10h06min. 
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 Observou-se aqui uma busca em reconhecer outras demandas além das 

queixas biológicas, ilustrando o sentido pleno de integralidade. 

 Tal integralidade é entendida para esta pesquisa num sentido amplo, como 

uma ação social, uma interação entre sujeito-sujeito, traduzindo-se no cuidado 

(PINHEIRO, 2003). É neste sentido que M1 mostra ser possível a aplicação deste 

cuidado na prática diária, principalmente em queixas subjetivas.  

 Outra forma de atenção à saúde observada foram as visitas 

domiciliares . A visita domiciliar é o conjunto de ações voltadas ao atendimento e à 

educação. Seu objetivo é avaliar a demanda do usuário e seus familiares no 

ambiente em que vivem, estabelecendo um plano voltado à recuperação, 

autocuidado, promoção e prevenção em saúde (BRASIL, 2003). É provavelmente o 

momento de maior sacrifício físico do médico durante toda sua jornada de trabalho, 

mas a maior possibilidade de estabelecer vínculo uma vez que o médico vai até o 

usuário, mostrando sua disponibilidade, interesse, aproximação, tanto com o 

paciente quanto com sua família. 

 Segundo Coelho (2003, apud BARROS; CRUZ; SANTOS, 2006) a visita 

domiciliar é um dos mais importantes instrumentos da prática da Saúde da Família, 

havendo duas formas de visita: a primeira forma é a visita domiciliar fim, com 

objetivos específicos de atuação, como a atenção domiciliar terapêutica  e visita a 

pacientes acamados; e a segunda forma é a visita domiciliar meio , na qual através 

da busca ativa realiza-se promoção e prevenção da saúde, através da educação em 

saúde mais individualizada. 

 Durante a observação foram realizadas aproximadamente duas visitas 

domiciliares por semana para cada médico, com exceção de M4 que estava em uma 

unidade recentemente inaugurada e com suas famílias em vias de cadastramento. 

Este médico não realizou visitas domiciliares durante a observação de uma semana. 

 As visitas domiciliares ocorriam geralmente na segunda metade da tarde, em 

torno de 14:30 ou 15:00 horas e tinham duração aproximada de uma hora e meia. 

Estas visitas eram realizadas a pé, com enfermeira, agente comunitário e médico. 

Com exceção de M1, onde o acesso às casas era difícil (com muita lama e estrada 

com buracos), as demais visitas ocorreram em ruas asfaltadas e com calçamento de 

fácil acesso à equipe. 

 Duas a três residências eram geralmente visitadas, agendadas previamente 

pela enfermeira ou médico. Antes da saída da unidade, o prontuário do paciente ou 
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família a ser visitado era revisto pelo médico juntamente com a enfermeira e era 

discutido o intuito da visita e a estratégia de ação. 

 Tanto M2 como M3 fizeram somente visitas de atenção domiciliar terapêutica. 

O foco continuou a ser predominantemente a doença e seu tratamento, como 

descrito no diário de campo: “tenho a impressão de estar no consultório, as 

perguntas e ações são as mesmas, só não há o prontuário”. Não se observou 

educação, promoção ou ações de prevenção em saúde durante as visitas. Alguma 

ação de educação em saúde era sempre deixada para a enfermeira que parecia ter 

mais vínculo com os familiares. Dois exemplos abaixo demonstram a consulta 

domiciliar terapêutica: 

 

   “Casa de idosos, somos recebidos pelo filho do casal no portão. A equipe vai 
   até o quarto onde a senhora está deitada e o senhor sentado na cama ao 
   lado. Ficam felizes em ver a equipe, conversam muito com a enfermeira 
   sobre as coisas da vida, filhos, etc. Enquanto isso o médico confere a  
   carteirinha com a medida da pressão arterial. O filho relata que o pai está 
   com muita tosse. Médica ausculta pulmão do paciente enquanto enfermeira 
   examina a paciente. 
   Médico: o pulmão está bom. 
   Enfermeira continua conversando com a família. 
   Médico orienta ao filho que continue com a nebulização. 
   Despedem-se.” M3 
 
   “Visita a paciente hipertensa. Equipe é recebida pela filha da paciente, que a 
   chama enquanto equipe aguarda na sala.  
   Médico: Tudo bem Dona M. 
   Paciente: Tudo bem nada, estou com aperto no peito, não durmo. Minha vida 
   é só a morte mesmo (fala melancólica). A paciente apresenta fala de difícil 
   compreensão. 
   Enquanto isso enfermeira afere a pressão arterial. 
   Médico olha a receita da paciente: a senhora ta tomando AAS? 
   Paciente: eu não to tomando nada. 
   Filha da Paciente: eu queria um remédio para teimosia. 
   Médico: Ah, isso é difícil. Sorri. 
   Continuam conversando enquanto médico ausculta paciente que está  
   sentada. 
   Médico: a senhora tem que tomar AAS todos os dias. 
   Paciente: mas eu não gosto. 
   Médico: eu pedi um eletro para a senhora fazer. 
   Filha da paciente: sim ela já fez uma vez. 
   Despedem-se.” M2 
 

 A visita domiciliar foi uma atividade fisicamente cansativa tanto para o médico 

como para a equipe, talvez isso fosse resultado do calor excessivo. As observadoras 

também sentiram cansaço físico nesta tarefa. Pode ser que isto seja um fator 

limitante às visitas mais longas. Este cansaço pode ser resultado do fato de o 

médico estar acostumado a atender dentro da unidade.  
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 A visita domiciliar também foi um momento para determinar não só a busca 

de tratamento e cura das doenças, como também a modificação de 

comportamentos, com perspectiva promocional, preventiva e educacional. Nesta 

prática M1 conseguiu demonstrar a dimensão cuidadora da atenção, como mostra o 

exemplo abaixo: 

 

   “Visita a uma puérpera, 4 dias pós cesareana. Paciente recebe equipe no 
   quintal enquanto varre a calçada. Médico comenta com enfermeira  
   preocupação, pois sua cirurgia foi só há 4 dias. Paciente sorri, diz que não há 
   problema e que se sente ótima. Amarra os cachorros e convida a equipe para 
   entrar. Na sala está a filha de 11 anos que assiste TV. Então nos leva até o 
   quarto onde está o recém-nascido dormindo sobre a cama do casal. 

Médico senta-se na cama, paciente e enfermeira em pé. Enquanto o médico 
olha o bebê e o examina, a paciente começa a discorrer sobre as dificuldades 
de amamentação. A enfermeira olha com cara de desconfiada. 

   Paciente: Ele só chorava. Não parava. Queria mama o tempo todo. Tava bem 
   fraquinho. 
   Enfermeira: e aí, alguém orientou sua amamentação? 
   Paciente: Não, não precisa, já resolvi. Olha eu dou leitinho com mingau e ele 
   ta feliz. Olha só como ele dorme, feliz né? 
   Médico olha para paciente e conversa calmamente em tom baixo: você sabe 
   que não é o melhor para seu bebê. O mingau é extremamente pesado para 
   um recém nascido. O intestino dele não está preparado para isso, e pode 
   haver alergias e problemas intestinais mais tarde na vida dele. 
   A enfermeira enfatiza o que o médico disse, mas com tom de reprovação. 
   A paciente foge do assunto, fala sobre os cupins do teto. 
   Médico sorri, e sutilmente volta ao assunto da amamentação. 
   A paciente é ríspida: Olha doutor, eu sei o que é bom para o meu filho. Eu 
   fiz com a menina e deu certo. 
   Médico: tudo bem, eu só gostaria que você soubesse que eu não concordo 
   com isso e que podemos achar uma outra solução, mas não vou interferir. 
   Médico pergunta sobre o curativo da cesariana e explica os cuidados com a 
   cicatriz. Faz orientações gerais e pede que leve o bebê  para consulta quando 
   for tirar os pontos. 
   Paciente diz que vai, mas não parece uma promessa. 
   Despedem-se amigavelmente”. M1 
 

 Neste exemplo o médico respeitou a cultura e as crenças da paciente. Com 

explicação tentou fazer a paciente refletir no que seria melhor para o recém-nascido, 

mas não usou de julgamento ou crítica. Talvez a atitude mais crítica da enfermeira 

tenha dificultado a criação de confiança. Apesar de parecer uma paciente de 

temperamento difícil o médico soube lidar com ela mantendo uma adequada relação 

dialógica. 

 Refletir sobre a visita domiciliar e todos os fatores nela envolvidos é, sem 

dúvida, um desafio. Embora a visita domiciliar seja uma prática normativa de todos 

os profissionais do PSF, é necessário que mecanismos de superação sejam criados, 

no sentido de resgatar a autonomia, a independência e a liberdade dos atores 
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sociais, contemplando assim, as especificidades de cada família (MARASQUIN, 

2004). Conseguiu-se perceber através do comportamento de M1 que é possível o 

médico desprender-se de seus estereótipos, analisar criticamente suas concepções, 

valores e atitudes, buscando a compreensão do outro. Isto é construir um processo 

de respeito à diversidade cultural, é a forma plena de atenção, traduzida pelo 

cuidado ao outro. 

 O cuidado é compreendido como uma ação em defesa da vida, é a 

qualificação da escuta solidária mediante responsabilização do profissional 

(PINHEIRO, 2003), é a ampla forma de criar vínculo. 

 O vínculo  propicia um ambiente favorável para enfrentar as adversidades da 

doença, é um dos elementos básicos do processo terapêutico (SCARPATO, 2001). 

É através dele que o médico mostra sua responsabilidade sobre o paciente sem 

apreender sua autonomia, sem anular suas escolhas e modo de vida, criando uma 

relação democrática. 

 Esta relação médico-paciente, criadora de vínculo foi raramente observada 

durante a atenção, refletida aqui predominantemente pelas consultas médicas. Sem 

espaço dialógico, percebe-se que a atenção fica predominantemente centrada na 

queixa, a relação médico-paciente vivida no encontro clínico não propicia o 

estabelecimento de um diálogo que permita o desenvolvimento da autonomia dos 

pacientes, e consequentemente o vínculo. Para M4, parece que vínculo significa o 

retorno do paciente ao consultório como relata a situação abaixo: 

  

Pede a paciente que retorne com exames. Após a saída da paciente,  
comenta comigo sobre a importância do vínculo e diz que só solicitou exames 
para que ela volte à consulta (Diário de Campo). 

  

 Durante toda a observação foi perceptível a dificuldade na criação de vínculo 

entre médico e usuário. É plausível concluir-se que estes profissionais tiveram uma 

deficiência no seu processo formativo no que diz respeito ao vínculo. Segundo 

Caprara e Rodrigues (2004), a relação médico-paciente na formação médica atual 

continua centrada no modelo biologicista, impossibilitando a integração do 

sofrimento na sua relação profissional, dificultando assim o vínculo. Para Silva 

(2004, p.146) a formação médica inicia-se num ritual de racionalidade permeado por 

“[... um constante aprendizado da negação da morte, da dor, da capacidade de 

vincular-se...]”. Ainda dentro das reflexões de Silva (2004), isto se inicia nas aulas de 
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anatomia, onde o primeiro contato do acadêmico de medicina é com um cadáver 

destituído de subjetividade, representando o corpo separado da alma. Seu 

referencial deve ser a cura, com frieza, tecnicismo, objetividade. É prescrito o não-

envolvimento emocional com os pacientes.  

 Desta forma, o problema volta a ser a formação médica. Não basta a 

mudança de discurso, enquanto muitas disciplinas do curso de medicina continuam 

calcadas na especialidade, fragmentação do cuidado e cargas excessivamente 

teóricas (KOIFMAN, 2001). É necessário desfazer a separação entre científico e 

humano que leva a uma prática despersonificada, sem vínculo (SCHRAIBER, 1997).  

 Talvez por miopia, ou ilusão, construiu-se uma medicina sem sentimentos, 

sem paixão, transformada em tecnologia que não admite o erro, o medo, a morte, o 

riso. Através da ruptura com este modelo mecânico, sem vida, ocorrerá o resgate do 

papel cuidador (SILVA, 2004), o re-significado da confiança e do vínculo 

estabelecido entre usuários e profissionais.  

 Somente a partir de confiança e vínculo ocorrerá o desenvolvimento de outras 

práticas fundamentais na atenção, como a educação participativa em saúde 

(QUEIROZ; JORGE, 2006).  

 A educação para a saúde  é um recurso por meio do qual o conhecimento 

atinge a vida cotidiana das pessoas, intermediado por um profissional da saúde. 

Assim, o usuário compreende os condicionantes do processo saúde-doença e tem a 

oportunidade de adotar novos hábitos e condutas de saúde (ALVES, 2005). É 

participativa a medida que o usuário interage com o processo educativo, tendo sua 

cultura, crenças e valores respeitados. 

 No âmbito do PSF, a educação em saúde figura como uma prática prevista a 

todos os profissionais de saúde, inclusive o médico.  

 Nesta observação, as práticas educativas mostram-se verbais e aconteceram 

durante as consultas médicas e durante as visitas domiciliares. Foram observadas 

três circunstâncias: 1. restrição à explicação prescritiva quanto ao uso da 

medicação; 2. abordagem a cuidados necessários à condição (doença / queixa) que 

se diagnostica ou trata; 3. contextualização de outras possibilidades de educação, 

na troca de conhecimentos entre médico e usuário. As duas primeiras práticas foram 

as mais freqüentes traduzindo-se nas informações verticalizadas, unidirecionais, 

geralmente ditando comportamentos que deveriam ser seguidos para que o 

tratamento fosse eficaz ou para manutenção da saúde, como no exemplo abaixo: 
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 “Explica como realizar alguns exercícios de alongamento e o uso de 
compressas quentes nos músculos. Explica a prescrição e como o remédio 
age.” M1 

 
   “Médico: Os dois remédios tem pra pegar aqui no posto. 
   Explica porque necessita dos remédios e como tomá-los.” M2 
 

 “Médico explica os riscos da obesidade para a saúde do paciente e a 
importância de adesão ao tratamento.” M3 

 
   “Paciente pede ao médico que explique o que ela tem. Ele diz que é uma 
   faringite e que deve tomar o antibiótico e evitar bebidas geladas.” M4 
 

 Percebeu-se que na prática, a educação em saúde ainda está centrada no 

saber médico. Este comportamento tende a distanciar médico e usuário, diminuindo 

a possibilidade de vínculo. Através de uma ação dialógica centrada na escuta plena 

do indivíduo, a terceira circunstância facilitou uma prática educativa que possibilita 

ao usuário um entendimento e reflexão sobre sua condição de saúde, como no 

exemplo abaixo: 

 

“Paciente do sexo feminino, jovem, técnica de enfermagem vem a consulta 
queixando-se de muita dor de estômago. Já consultou outras vezes, mas 
não fez a endoscopia solicitada. 
Médico: Não fez a endoscopia? 
Paciente: Não tenho tempo. Trabalho muito. Os turnos são 
puxados,estamos com pouca gente e muitas vezes não tenho folga. 
Médico: Não tira férias? Ambas riem. 
Médico continua: talvez você tenha outras razões para não fazer a 
endoscopia, medo de fazer o exame, por exemplo. 
Médico pergunta como é a alimentação. Paciente diz ser difícil se alimentar 
pelo excesso de trabalho e come sempre muito rápido. 
Médico continua perguntando sobre aspectos gerais da vida da paciente, 
relacionamento com seus familiares, amigos, trabalho. 
Paciente: Minha mãe tem gastrite e minha tia tem úlcera. 
Médico continua a anamnese com história mórbida pregressa,condições e 
hábitos de vida, uso de medicações e alergias. 
Paciente deita na maca e médico faz o exame físico. 
Enquanto isso conversa com a paciente sobre a necessidade de refletir 
sobre seu trabalho e a possibilidade de conversar com a diretoria do setor 
para que melhore as condições de trabalho. Explica como o estresse pode 
contribuir  para alguns tipos de doenças.  
As duas sentam. Paciente houve em silêncio. 
Médico continua explicando porque foi solicitado endoscopia e qual a 
importância do exame. Explica também como é feito e que a maioria dos  
pacientes não relata ser uma experiência ruim”. M1. 

 

 Observou-se que existe a possibilidade da condução compreensiva do 

problema referido pela paciente. O profissional leva o paciente a uma reflexão de 

sua realidade, sem, entretanto ser autoritário. Sutilmente leva a paciente a 
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contextualizar uma situação que está prejudicando sua saúde, assumindo o 

indivíduo como ponto de partida e não sua doença ou sua queixa. Além disso, seu 

objetivo final não foi centrado na remissão de sintomas mas na promoção do 

cuidado com a saúde e outras dimensões da vida. 

 Portanto, a educação em saúde visa o desenvolvimento da co-

responsabilidade do indivíduo pelo cuidado com a saúde, sem impor um saber 

científico, mas pelo desenvolvimento de uma compreensão de sua situação. São 

práticas emancipatórias, através da construção de um saber pela comunicação 

dialógica (CHIESA; VERÍSSIMO, 2003 apud ALVES, 2005). Em momentos 

ocasionais percebeu-se em M1 esta proposta de educação.  

 Segundo Alves (2005), é necessária uma reorientação das práticas de 

educação em saúde no PSF, centrada nos princípios do SUS, principalmente da 

integralidade, sendo o modelo dialógico o que melhor atende esta proposta. 

 Os princípios de integralidade, vínculo, e educação em saúde são 

interconectados e produtos diretos do uso das tecnologias leves. Por isso, sustenta-

se que seu domínio é de fundamental importância para a qualidade da atenção 

oferecida ao usuário. Ações em saúde estritamente alicerçadas em tecnologias 

duras e leve-duras não conseguem contextualizar de forma ampla os objetivos do 

PSF e têm baixa resolutividade.  

 Conseqüente a esta baixa resolutividade, enfrenta-se uma demanda 

aumentada aos serviços especializados através de encaminhamentos ou referências 

feitas ao nível secundário da atenção. Segundo Franco e Magalhães Júnior (2003), 

fazer encaminhamentos sem haver esgotados as possibilidades diagnósticas da 

rede básica revela o descomprometimento com o cuidado.  

 Durante esta observação, percebeu-se que muitas vezes a referência era 

realizada já em conseqüência de uma visão fragmentada do indivíduo. Estava 

diretamente relacionada à provável dificuldade médica de usar suas tecnologias 

leves na compreensão integral e outras vezes a pedido do paciente. Talvez porque 

este julgasse que a resolutividade de seus problemas se encontrasse em um centro 

especializado de atenção. Estas duas circunstâncias podem ser percebidas nos 

exemplos abaixo: 

 

“Médico chama paciente sentado de sua cadeira. Paciente entra. 
Médico: que foi? 
Paciente: to com alergia, me coçando toda. Pedi para o outro médico me    
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mandar para o alergista mas ele não quis. 
Médica: Por quê? 
Paciente: Porque é doido. Atacou ontem. Ataca quando estou nervosa. 
Médico levanta-se da cadeira, contorna a mesa e pede que a paciente se    
levante, examina-a em pé. 
Médico: coça e dói? 
Paciente: sim. 
Médico: vou te passar medicação e fazer um encaminhamento para 
alergista. 
Paciente: Põe aí urgente pelo amor de Deus! Porque não consigo mexer o    
pescoço, ele fica grosso. Descama tudo, pareço uma cobra. 
Enquanto isso médico está preenchendo a prescrição e a referência. 
Médico: não adianta colocar urgente, depende da vaga. 
Continua escrevendo, entrega referência para paciente. Despedem-se”. M3 
 
“16h. Diretora de uma escola próxima a unidade de saúde chega com uma    
criança no colo, aluno, que sofreu trauma nos dedos da mão esquerda     
(trancou os dedos na porta que bateu com o vento). 
Médico sentado examina a mão que está sobre a mesa (diretora sentada). 
Médico: Vamos mandar para o hospital fazer um RX. 
A diretora franze a testa, parece não ter gostado do encaminhamento. 
Médico preenche a referência não observa a reação da diretora. 
Médico: Quais são os dedos mesmo? (cabeça baixa, escrevendo). 
Diretora: três da mão esquerda (criança chorosa). 
Médico: Tem que ir para o hospital. Aí o plantonista vê o RX e libera. 
Entrega a referência para a diretora, despedem-se”. M2 

  

 Devido à verticalização do cuidado, percebe-se que a referência é um ato 

automático, quando o médico não “consegue resolver” o problema do usuário. A 

impressão de que mais a frente (no serviço secundário) o paciente terá sua 

resolutividade atingida é, segundo Campos (1999), falsa. Isto porque em geral 

quanto mais especialista for o profissional médico, mais fragmentado será seu 

processo de trabalho, resultando numa somatória de procedimentos, sem integração 

horizontal, sem responsabilização, sem agir sobre a história de vida das pessoas. 

Ora, se isto ocorre, é de se refletir que o processo de trabalho no nível secundário 

também possa estar distorcido. Apesar deste nível de atenção não fazer parte deste 

estudo, pode-se dizer que a sua desorganização reflete em uma ausência de contra-

referência para o atendimento primário e consequentemente uma falta de integração 

entre os dois níveis de assistência. Isto se reflete nas respostas obtidas ao perguntar 

aos médicos durante a observação como o sistema de referência e contra-

referência funciona, como nos exemplos abaixo: 

    
“M1: Ah, não funciona. Os médicos não mandam contra-referência. Para o 
hospital então é horrível! A gente tem que ficar torcendo para eles verem o 
paciente. Falam mal da gente na frente dos pacientes. Os pacientes 
contam. Falam: esse médico tem que voltar pra faculdade. Um dia mandei 
uma suspeita de ectópica para o hospital. O médico especialista disse 
horrores do meu diagnóstico à paciente, nem examinou ela. No dia seguinte 
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ela veio a unidade em choque, era uma ectópica rota.” 
 

   “M2: Este negócio de referência é duro né? Não há vaga nunca. Ninguém 
   manda contra-referência. Continua o discurso e critica o mau atendimento do 
   especialista.” 
 

 Neste contexto, observou-se um desentendimento profissional entre os 

médicos nos diferentes níveis de atenção e o paciente encontra-se “na linha de 

fogo”, desarmado, sem ter para onde ir. 

 Para Furtado (2007) resolver este problema é extremamente complexo. 

Devem-se garantir condições para o fluxo e trocas entre os profissionais, aumentar o 

coeficiente de integralidade e articular diferentes iniciativas tendo o usuário como 

centro da atenção.  

 Para Campos (1999) a solução está no arranjo organizacional de equipes de 

referência que tenham noções de vínculo terapêutico, interdisciplinaridade e gestão 

colegiada com busca de superação do modelo médico hegemônico e de 

fragmentação das ações em saúde, realizando verdadeiramente um trabalho 

interdisciplinar. 

 Mas como garantir esta interação entre sujeitos que não foram formados para 

integralidade, transdisciplinaridade e vínculo? Não me parece que a solução a longo 

prazo esteja na equipe de referência de Campos (1999), a não ser que esta seja 

composta de profissionais que atingiram plenamente o gerenciamento de suas 

tecnologias leves e que possam passar ou “contagiar” a equipe de atenção básica 

com seus saberes em um programa de educação permanente. 

 

 

5.2.2 Acolhimento 

 

 Acolhimento significa “receber bem”, mas não está restrito ao significado 

coloquial desta palavra. É importante resgatar o verdadeiro significado do 

acolhimento no programa saúde da família. Acolher significa oferecer acesso 

facilitado, escuta qualificada e resposta ao problema do usuário (MAEYAMA, 2007). 

 O acolhimento faz parte da atenção à saúde realizada pelo médico e outros 

profissionais no PSF. Apesar de conter todas as ações de saúde já discutidas como 

atenção integral, vínculo, e educação em saúde, ele foi separado em um tema 

específico para uma discussão mais profunda. 
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 O acolhimento é realizado todos os dias, no período da manhã, na maioria 

das unidades. Uma unidade de saúde mudou a dinâmica do acolhimento, sendo que 

o mesmo é feito no período da tarde, mas os pacientes vêm à unidade de manhã 

marcar o horário para serem atendidos à tarde, salvo casos de urgência e 

emergência. Na observação achei bastante interessante que o mesmo tivesse um 

horário específico para acontecer, visto que a diretriz do acolhimento pressupõe 

agenda aberta para os casos que dele necessitem, na hora que necessitem. 

 As equipes se mobilizam para o atendimento. Para que o mesmo ocorra sem 

impasses, ele foi adaptado ao modelo médico-centrado, consciente ou 

inconscientemente. O usuário chega ao balcão da unidade, muitas vezes já há filas 

no lado de fora, para pegar a “senha”, lembrando o antigo modelo de atenção 

básica. Não há teoricamente um número limite para o atendimento, o que cria certa 

tensão no médico, já que este parece se sentir desconfortável por não saber 

quantos pacientes irá atender naquela manhã. Após receber a senha, o usuário 

aguarda a auxiliar ou técnica de enfermagem para ter seus dados vitais acessados, 

passando então, por uma pré-consulta com a enfermeira. Esta então passa todos os 

casos para consulta médica (M2, M3, M4), com exceção da enfermeira de M1, que 

algumas vezes faz a consulta de enfermagem liberando o paciente quando se sente 

confortável para fazê-lo, ou após discutir o caso com o médico. Os pacientes que 

precisam de intervenção médica (geralmente medicação) são então encaminhados 

para consulta com M1. 

 O fluxograma abaixo (quadro 7) expressa a dinâmica do acolhimento nas 

unidades de M2, M3, M4. 
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Quadro 7 – Fluxograma do acolhimento nas equipes de M2, M3, M4. 

 

 Percebeu-se que nestes casos, o usuário vai à unidade de saúde geralmente 

com uma queixa biológica, para que justifique sua entrada na assistência. O 

acolhimento para estas equipes, parece ser apenas para atendimento dos casos 

agudos. O usuário percorre esta mesma via, numa abordagem que contempla 

apenas a sua dimensão biológica. O trabalho médico permanece em seu centralismo 

(por isso com cor diferente no fluxo), pois o mesmo espera em sua sala 

passivamente pelos pacientes que vai atender. O trabalho é fracionado, cada um faz 

sua parte sem interação significativa. 

 As consultas como já referido anteriormente são rápidas, centradas na queixa 

do paciente e na “resolução” imediata da doença ou de seus sintomas. Sobra pouco 

espaço para a relação dialógica . O ato de escuta não foi observado no 

acolhimento, perde-se um importante momento de construção de transferência, de 

humanização e vínculo.  

 Teoricamente o acolhimento tem como objetivo melhorar o acesso dos 

usuários aos serviços de saúde, mudando a forma tradicional das filas, tem ainda o 

intuito de melhorar as relações de saúde entre usuários e profissionais da equipes, 

recebendo o usuário, escutando seus problemas e demandas em uma abordagem 

que contemple as dimensões biológica, psicológica, social e cultural (MALTA, 2001). 

Portanto, parece de fundamental importância o estabelecimento de relações 

dialógicas adequadas para a inter-relação dos diferentes sujeitos desta prática. 

 O processo de trabalho observado nestas equipes mostra-se unidirecional, 

centrado nos comunicadores (profissionais de saúde). O usuário não parece ser 

considerado como alguém que tem emoções, crenças, valores, saberes. Neste fluxo, 

sua subjetividade é descartada. Sem uma relação dialógica, onde o usuário participe 

da resolução de seus problemas e livremente manifeste suas dúvidas, o processo 

terapêutico perde sua finalidade.  

 Ao refletir esta questão da comunicação entre os profissionais de saúde e o 

usuário, observa-se como principal característica que uma rede de comunicação 

praticamente inexiste. Em relação ao processo de trabalho médico, centrado na 

consulta, as perguntas são curtas, as respostas mecanizadas monossilábicas, 

levando o usuário a descartar a possibilidade de “entregar-se” a este processo. Além 

da fala, há também a linguagem muda, corporal, que parece reafirmar a intenção da 
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objetividade dos dados colhidos. Segundo Faria (2001), apesar dos profissionais de 

saúde entenderem como mais efetiva a comunicação verbal, o usuário considera a 

forma não-verbal como mais importante. 

 Estas características representam um déficit crônico nas formas 

comunicativas, que se caracterizam por uma comunicação estratégica, puramente 

informativa, que se afasta da compreensão subjetiva em relação ao sentido comum 

do cotidiano e do mundo vital (FARIA, 2001). 

 Este descomprometimento com as relações dialógicas foge do objetivo do 

acolhimento em si. As tecnologias leves são perdidas na comunicação. Volta-se ao 

modelo biologicista, com uso de tecnologias duras e leve-duras onde o usuário é 

visto com olhar clínico que decifra um problema técnico. Como produto desta 

relação, o diagnóstico e tratamento de doenças parece ser o melhor que se pode 

fazer.  

 Portanto, uma mudança na postura da equipe de saúde frente ao acolhimento 

e a relação dialógica faz-se necessária para que este alcance seus objetivos finais. 

A equipe de M1 mostra a possibilidade desta mudança, quando interage de forma a 

potencializar o exercício profissional de cada categoria, fugindo do modelo médico-

centrado. O que se percebe é um estabelecimento de interação e confiança do 

usuário, que na observação parece ter mais espaço para expressar o que sente, 

como sente, independente de ser uma queixa biológica, ou não. 

 O fluxograma abaixo revela a dinâmica do acolhimento na unidade de M1. 
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Quadro 8: Fluxograma do acolhimento na equipe de M1. 

 Observou-se nesta equipe a tentativa de reconfigurar o trabalho médico. 

Apesar de permanecerem certas características do antigo modelo como algumas 

ações centradas no diagnóstico e tratamento, abre-se espaço para outras 

possibilidades e para toda a equipe participar do processo de acolhimento. 

Extrapolam-se assim os interesses de cada profissional de saúde, criando-se espaço 

para os interesses também do usuário. Percebe-se durante a observação que todos 

objetivam a resolubilidade, sentem compromisso e desejo de ajudar e o vínculo 

torna-se conseqüência desta mudança no agir em saúde.  

 Os espaços relacionais entre os membros da equipe foram colocados no 

quadro 8 para reflexão na diversidade desta dinâmica de processo, em relação ao 

quadro 7, que se mostrou estático, “duro”. Estes espaços relacionais são na verdade 

espaços abertos à interdisciplinaridade dos diversos atores deste trabalho, como 

visto no exemplo abaixo: 

     

 

“Enfermeira entra no consultório e diz ao médico que Dona M. está de volta 
à unidade com crise hipertensiva e que gostaria que fosse avaliada. 
Discutem os problemas sociais da paciente. É uma senhora de 63 anos, 
aposentada vivendo com marido e seus filhos. Estes não trabalham e vivem 
de sua aposentadoria. Ela tem dificuldade de relacionamento com os filhos, 
noras e netos e passa constantemente por momentos de estresse. 
Paciente entra no consultório trazida pela enfermeira. 
Paciente: Não consigo dormir. 
Médico pede à técnica de enfermagem que meça de novo a pressão arterial 
da paciente. Enquanto isso o médico ensina à técnica que é melhor tirar a 
blusa da paciente. 
Técnica: 200X120. 
Médico: hoje a senhora tomou o remédio da pressão. 
Paciente: sim, e ontem a noite também. 
....... 
Médico: a senhora está se incomodando com alguma coisa? 
Paciente cabisbaixa, triste: não. Não me incomodo porque não adianta me 
incomodar. 
Médico conversa sobre as dificuldades sociais da paciente, e diz a 
importância de iniciar o tratamento com antidepressivos, que parece já 
terem sido prescritos, mas não tomados. Enquanto isso solicita que a 
agente de saúde venha ao consultório. Apresenta as duas e explica o 
quadro clínico da paciente à agente e a necessidade de aferir diariamente a 
pressão. A agente compromete-se em visitá-la e trazer ao médico os dados 
da visita. 
Médico vai pessoalmente à recepção e junto com a recepcionista entra no 
computador e marca um retorno para paciente no próximo dia dos 
hipertensos. Volta ao consultório e dá o retorno. Conversam mais um pouco. 
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Despedem-se. 
 

 Para esta equipe o acolhimento foi o momento de maior interação 

profissional, de interdisciplinaridade. Os movimentos são feitos em prol do usuário, 

com diversas possibilidades de fluxo visualizadas no quadro apresentado (quadro 8). 

 Esta possibilidade nos leva ao próximo tema, o relacionamento 

interprofissional. 

 

 

5.2.3. Relacionamento Interprofissional 

 

 

 O setor de saúde tem uma peculiaridade quanto ao relacionamento 

interprofissional. É composto por vários profissionais, que tem uma abordagem e 

processos de trabalho diferentes mas que se complementam e ao mesmo tempo são 

interdependentes. É de se pressupor que, portanto haja necessidade de uma 

interação profissional constante (FURTADO, 2007).  

 Porém o que se percebe geralmente é uma dificuldade de interação da equipe 

multiprofissional e isto pode ser devido ao fato de uma formação segundo os 

princípios éticos e corporativos de cada profissão (SANTOS; CUTOLO, 2004). 

 E é esta dificuldade de interação que surge como desafio para a integralidade 

e a resolutividade. Atualmente não há dispositivos para que a inter-relação 

profissional exista ou se aprimore (FURTADO, 2007). Talvez, a nova tendência da 

formação profissional mais humanística torne possível que estes profissionais 

trabalhem dentro de uma perspectiva de interdisciplinaridade  que leve a uma 

melhor atuação coletiva (SANTOS; CUTOLO, 2004). 

 A interdisciplinaridade representa o grau mais avançado de relação entre 

diferentes disciplinas, compartilhando uma mesma plataforma de trabalho, operando 

sob conceitos em comum e esforçando-se para estabelecer trocas em torno de uma 

tarefa a ser desempenhada conjuntamente (FURTADO, 2007). 

 Para que haja interdisciplinaridade é preciso humildade profissional para se 

lidar com diferenças que não devem ser consideradas entraves, mas estímulos 

(GOMES, 1997 apud SANTOS; CUTOLO, 2004). 

 Como discutido no tema anterior (acolhimento), M1 mostra a possibilidade da 
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interdisciplinaridade dentro do PSF, recorrendo aos profissionais de sua equipe para 

ações diversas e criativas que levem a um objetivo comum, a resolutividade. 

 Durante as observações de M2 e M3 momentos de interdisciplinaridade 

ocorreram antes da visita domiciliar, onde médico e enfermeira discutiam os 

pacientes a serem visitados e a conduta em cada caso. Porém, durante a visita 

domiciliar, o que parecia é que cada um continuava a fazer sua “parte” isoladamente, 

entretanto, estavam todos fisicamente juntos.   

  A interdisciplinaridade é a principal maneira de estabelecer e ampliar as 

ações dos diversos profissionais, permitindo que todos se sintam responsáveis pelas 

ações em saúde, rompendo com o modelo médico-centrado hegemônico. 

 No oposto da interdisciplinaridade está o relacionamento unidirecional  entre 

o médico e sua equipe. Para Silva (2001), na perspectiva unidisciplinar, o objeto do 

conhecimento ou da intervenção seria abordado por um único universo disciplinar, 

neste caso o médico, que determinaria uma única dimensão da realidade. 

 No relacionamento unidisciplinar, o modelo médico-centrado prevalece, onde 

todos os pacientes são vistos pelo médico que faz diagnósticos, prescreve 

medicamentos e exames. O biologicismo prevalece, sendo sempre o olhar médico 

centrado na doença. Não há espaço para trocas, somente para ordens, prescrições. 

Observa-se neste contexto que o médico não reparte informações ou pede opiniões 

para outros profissionais da equipe. Tal comportamento é amplamente aceito já que 

todos estão presos ao antigo modelo de atenção.  

 Observou-se que durante a maior parte da atenção à saúde, as equipes 

concentram-se no modelo unidisciplinar. O processo de trabalho está tão 

automatizado que estes profissionais alienam-se em seu agir individualizado, como 

neste exemplo : “Prescreve soro fisiológico endovenoso e encaminha o paciente ao 

posto de enfermagem com a prescrição. Levanta e vai tomar café na cozinha”. M4 

 Assim, cada um faz seu “papel”, o médico diagnostica e prescreve, a auxiliar 

de enfermagem faz a medicação. Esta característica unidirecional é bem 

estabelecida no quadro 7. 
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5.2.4 Atitude  

 

 

 Segundo Ferreira (2002), atitude é a postura, a maneira de ser em relação à 

outra pessoa ou ao objeto. 

 O tema atitude médica significa nesta pesquisa a maneira de ser frente ao 

trabalho cotidiano mais especificamente. A atitude frente ao usuário e aos 

profissionais de saúde já foram amplamente discutidas. O que se destaca aqui é o 

comportamento observado durante este processo de trabalho e que se mostrou 

importante à reflexão. Portanto, a atitude para esta discussão será a conjunção entre 

a opinião e a conduta.  

 Observou-se três comportamentos que foram classificados como categorias 

sob as atitudes do médico frente ao seu trabalho. O primeiro foi a submissão, o 

segundo a conformação e o terceiro a perda da autonomia.  

 A submissão  significa aqui a aceitação a um pedido que parece não condizer 

com as necessidades reais da situação. Esta característica foi observada geralmente 

em pedidos de pacientes que eram atendidos sem uma investigação maior. 

Provavelmente a submissão é fruto das dificuldades das relações dialógicas entre 

médico-usuário-equipe de saúde, com conseqüente distanciamento dos princípios 

de integralidade como observado nos exemplos abaixo: 

  
“Paciente: como faz para fazer uma tomografia? 
Médico: por que o senhor quer fazer uma tomografia? 
Paciente: quando eu era criança caí e bati a cabeça. Fiz na época uma 
tomografia que não deu nada, mas eu queria fazer de novo. 
Médico: aí o senhor vem aqui que eu encaminho pro neurologista. Só ele 
pode pedir tomografia. Mas aí o senhor vai ter que marcar consulta. Aqui é 
acolhimento.” M2 
 
“Paciente de 75 anos entra na sala transtornada, dizendo que está com 
muitas dores na perna porque satanás a empurrou. Levanta a saia em pé e 
mostra as pernas. Pede ao médico que dê benzetacil porque é um santo 
remédio e que o paracetamol acabou. 
Médico: ta bom, vou dar. 
Enquanto médico preenche o prontuário e prescreve a medicação paciente 
continua a discorrer sobre Jesus e Satanás. Diz que tem muita dor no 
estômago e comichão nos dedos e pernas por isso também quer uma 
pomada. 
Médico entrega a receita de Benzetacil, Paracetamol, hidróxido de alumínio 
e pomada de Dexametasona. 
Paciente dá glória a Deus e sai.” M4 

 

 Desta forma, voltou-se ao mecanismo de defesa, tema já discutido 
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anteriormente. Resolve-se a presença de um conflito de forma mais fácil, adaptando-

se às demandas do meio, permanecendo alienado de uma solução real. Mesmo 

porque, na ausência de interdisciplinaridade e de uma formação adequada para lidar 

com tais conflitos, o médico não parece preparado para uma resolução diferente. 

 Ao lado da submissão está a conformação , que em outras palavras significa 

ceder, resignar. A conformação está diretamente ligada à alienação. Conformar-se 

com uma situação é permanecer inerte, alienado à mudanças. Esta alienação com o 

tempo pode trazer uma insatisfação pessoal e profissional. Segundo Dejours (1992 

apud SILVA, 2001), esta insatisfação leva a um desgaste profissional, e é oriunda da 

adaptação do trabalho e do desejo do sujeito. Através de estratégias defensivas 

então, os sujeitos tentam um equilíbrio para evitar o sofrimento findando em 

desgaste psicológico ou físico. Com isso um ciclo vicioso se forma, extremamente 

complexo do ponto de vista psicológico, como no exemplo: “a enfermeira não põe as 

fichas na gaveta da porta após a pré-consulta, como combinado. O médico vai 

buscá-las, sua aparência é de cansaço, insatisfação” M4. 

 Conseqüente a todo o exposto, depara-se com a perda da autonomia  sobre 

o processo de trabalho. Talvez por estar submetido a regras burocráticas da 

instituição empregadora (atendimento a toda a demanda, cumprimento da carga 

horária), ou pela falta de flexibilidade e gerenciamento adequado de seu trabalho. 

 Schraiber (1993 apud RIBEIRO; SCHRAIBER, 1994) destaca a perda relativa 

da autonomia médica devido à subordinação das políticas públicas, gerando uma 

tensão constante no ideal de autonomia plena. Este conflito gera nós críticos que 

serão apresentados durante a discussão da oficina de sensibilização e reflexão. 

 

 

5.2.5 Gerenciamento do Serviço   

 

 

 O gerenciamento aqui enfatiza os processos micropolíticos do trabalho, 

através das atividades e meios de organização do mesmo. Refere-se ao 

planejamento de materiais necessários para as práticas de saúde e para 

organização do trabalho e deve ser uma ação intercessora e complementar ao 

processo de atenção. 
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 Quanto aos materiais de consumo, observou-se que apenas M1 solicita à 

zeladora reposição de materiais antes do início de suas atividades. Várias vezes 

durante seu processo de atenção anotava os materiais que estavam acabando (gel 

para sonar, abaixadores de língua, papel toalha, etc). Enquanto anotava dirigia-se à 

observadora dizendo que o material fornecido era insuficiente e que sempre 

acabava antes do final do mês. Muitas vezes teve que comprar material para poder 

continuar seu trabalho. Aparentemente, o que poderia gerar um conflito, gerava 

conformação, mas de uma forma diferente. A conformação não era alienada, o 

médico procurou uma solução. Sem julgar a natureza (certa ou errada) desta 

solução, percebe-se que M1 preocupou-se com seu bem estar enquanto produtora 

de serviços e do usuário enquanto receptor. Para os outros talvez, a constatação 

desta falta de material tenha levado a uma conformação passiva, já que não se 

observou planejamento do material de consumo por M2, M3 e M4. 

 A organização do trabalho, horário do acolhimento e consultas agendadas, 

número de pacientes nas consultas agendadas, dias de visita domiciliar são 

realizados em inter-relação com médico e enfermeira. Este processo não é pré-

determinado pela Secretaria de Saúde, a própria equipe decide a melhor maneira de 

conduzir as diferentes formas de atenção durante a rotina diária. 

 

 

5.3 Oficina de sensibilização e reflexão 

 

 

 Oito médicos do programa saúde da família do município compareceram a 

oficina. O dia da oficina foi agendado previamente com os gestores, coincidindo com 

os dias em que tinham formação continuada. 

 A oficina teve início com minha apresentação e a apresentação resumida 

sobre a pesquisa e seus objetivos. A seguir iniciei a apresentação de um tópico 

escolhido que foi o acolhimento. Este tema foi o escolhido por ser realizado em 

aproximadamente metade do tempo de trabalho médico e por estar diretamente 

relacionado com integralidade, interdisciplinaridade, vínculo, cuidado enfim, o uso de 

tecnologias leves. 

 Iniciei falando sobre acolhimento, seu significado e objetivos. Descrevo então 

o fluxograma do quadro 7, observado na maioria das unidades, onde o processo de 
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trabalho do acolhimento foi unidirecional, médico-centrado. Após apresentação do 

tema, deixei em aberta a discussão. 

 Os nós críticos que emergiram da discussão com o grupo foram: 1. a 

demanda; 2. cultura médico-centrada da população e dos demais profissionais da 

equipe; 3. falta de apoio político para o trabalho das equipes de saúde; 4. objetivos 

do PSF não alcançados. 

 Os médicos foram identificados durante a oficina em P (participante) 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. O P8 não emitiu nenhuma opinião durante a oficina que durou cerca de 

duas horas. 

 Quanto à demanda , os participantes concordam que é excessiva para um só 

médico e que pela falta de tempo, as consultas acabam sendo rápidas, como nas 

falas abaixo: 

 

“Às vezes atendo 25 acolhimentos em uma manhã. Isso virou um P.A.” P2 
 
“Na nossa unidade resolvemos assim. Os pacientes vem de manhã, a 
enfermeira avalia e marca um horário para eles voltarem a tarde. Porque 
eles vem todos às oito da manhã e uns eram atendidos as 11 horas. E 
ficavam reclamando. Agora vem com hora marcada de tarde e não 
reclamam mais. O que é urgente na avaliação inicial da enfermeira é 
atendido de manhã mesmo.” P1 
 
“Fugimos dos objetivos do PSF. Atendemos sem parar, grande quantidade 
de pacientes, não há tempo pra nada. Gente, vocês conseguem sair às 
5:30? Eu nunca consigo, fico sempre depois do horário preenchendo 
aquelas fichas ou levo pra casa à noite. Não é justo!” P1 
 
“Não há tempo para fazer planejamento em saúde.” P4 
 
“Eu gostaria muito de atender o indivíduo de forma integral. Sei que ele é 
um ser humano inserido em uma série de problemas sociais, mas como 
posso dar a atenção que essa pessoa merece? Se tenho 25 consultas 
numa manhã? Nunca consigo almoçar direito porque nunca acabo antes 
das 12:30. E as estatísticas acabo levando pra preencher em casa.” P6 

 

 Nota-se que a demanda é um dos principais nós críticos à percepção dos 

médicos quanto à qualidade do atendimento. Isto provavelmente se deve ao fato de 

que todos os pacientes, na maioria das unidades de saúde, são atendidos pelos 

médicos. Para os profissionais, a cultura da população e dos demais membros 

da equipe é médico-centrada,  como nas falas a seguir: 

    

“Os pacientes é que querem ver o médico. Os profissionais de enfermagem 
deveriam ter mais autonomia.” P2 
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“A enfermeira até avalia, mas tem medo de tomar decisão e passa sempre o 
caso para o médico, mesmo quando o paciente não precisa de um médico. 
Aí ela pergunta: e se der algum problema?”P3 
 
“Não há apoio da enfermagem no acolhimento. Muitas vezes não participam 
da triagem porque estão preenchendo papéis, fichas e registros. Por que 
não temos uma escrituraria para a enfermeira poder fazer assistência?” P5 
 
“É um ciclo vicioso. A enfermeira não quer se envolver, diz que o cliente 
está acostumado com o médico. É mais cômodo. Os médicos tem que 
orientar as enfermeiras para uma atitude mais assistencial de 
responsabilidade”. P3 

 

 O modelo médico-centrado é para estes profissionais uma conseqüência 

externa, não parece que tomam para si a participação no modelo. Percebe-se que 

estão em constante conflito, sentindo-se vítimas do sistema que lhes é imposto. 

Outros acham que as dificuldades de demanda e o modelo médico centrado se 

perpetua por uma vontade dos gestores. Não há apoio político à mudança do 

modelo, por um interesse em que não haja tempo para que a população seja 

influenciada pelos saberes do médico, quanto às suas necessidades básicas para 

saúde e melhor qualidade de vida. Como nos mostra os exemplos abaixo: 

     

 “Os gestores preferem que tudo continue assim, eles não querem que a 
população reivindique, que discuta saúde e estratégias, eles preferem que o 
médico não tenha tempo para instigar as idéias na população. Ninguém 
quer que isso funcione, que se tenha um papel de construção junto a 
população. O PSF é muito mais que só atender pacientes, deveria ser um 
grupo de prevenção em saúde.”P4 
 
“O problema não é só a equipe. Falta apoio da prefeitura. Além disso muitos 
funcionários estão acomodados, não têm a mínima vontade de mudar.”P3 
 
“Tenho 30 anos de profissão. Há dois problemas aqui. A política e a vontade 
da população. O PSF virou um teatro. Estamos no meio de duas forças: o 
que os políticos mandam a gente fazer e o que a população quer, a gente 
se equilibra no meio”. P6 

 

 “A população quer exames, consultas e remédios. Se não acontece entram 
em contato com a prefeitura para reclamar. E sempre fazem o que eles 
querem. Não dá pra mudar.” P1 

 

 No final das reflexões, o desestímulo é contagiante. O grupo não consegue 

perceber uma saída para o conflito, que parta de seu processo de trabalho, de sua 

influência na equipe e concluem: 
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“O PSF é uma mentira! Não teve o impacto na saúde porque não houve 
diminuição dos agravos e intervenções. Portanto, é uma prova de que está 
no papel e não está acontecendo. E por que todos fingem que não 
enxergam?” P4 
“A mudança efetivamente nunca vai acontecer. O PSF é bonito no papel, 
mas na vida real ele nunca vai acontecer.” P6 

 

 O que se percebe na oficina é um descontentamento pelo jeito como as 

práticas de saúde vêm acontecendo. Há uma percepção em algumas falas do 

idealismo do PSF e o que se encontra neste momento é um distanciamento dos 

seus princípios e objetivos reais.  

 É possível que muitos outros fatores contribuam para o descontentamento 

destes médicos com suas condições de trabalho. Mas haveria necessidade de 

outros encontros para uma auto-análise destes conflitos, o que não se enquadrava 

nos objetivos da pesquisa. Entretanto é interessante a transferência do fator causal 

destes conflitos para “o outro”: a população; a cultura; as enfermeiras; os gestores; a 

política. Parece que o médico não consegue se perceber neste mesmo emaranhado 

de ações. Assim como no consultório aguardando um paciente, na vida profissional 

permanece passivo, receptivo como se estivesse assistindo a um enredo e não 

como sendo um de seus atores principais.  

 Os nós críticos levantados durante a oficina provavelmente têm grande 

participação na persistência do antigo modelo biologicista, de baixa resolutividade. 

Esta falta de percepção do grupo como parte da sustentação ou participação deste 

antigo modelo, talvez se deva por não assumirem interiormente suas fragilidades 

que é inerente a qualquer ser humano. Sem esta percepção parece difícil romper 

com as regulamentações psicossociológicas para mudanças. Estes não parecem se 

conscientizar da grande possibilidade de serem os protagonistas destas mudanças.  

 Esta possibilidade de mudança conforme Da Ros (2004) ocorrerá com a 

ruptura epistemológica através da sensibilização dos serviços/comunidade onde 

futuros médicos (alunos) começarão a conviver. Será necessário formar novos 

profissionais com uma nova postura, portanto, profissionais que possam ouvir o 

outro, respeitar opiniões diferentes e admitir que não existe somente um só jeito de 

olhar. Não se trata de abandonar a clínica “mas redimensioná-la, ressignificá-la, 

enquadrá-la numa prática humanizada, crítica e reflexiva” (DA ROS, 2004, P. 242).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa, através de uma metodologia sistemática, mas criativa, 

conseguiu alcançar seus objetivos ao observar e avaliar os diferentes aspectos do 

processo de trabalho médico no PSF.  

 Muitas questões se apresentaram durante a pesquisa e as várias 

inquietações que a motivaram foram em parte respondidas, mas muitas 

permanecem sem soluções aparentes. 

 A pesquisa não teve pretensão de responder todas estas inquietações, ser 

conclusiva ou formadora de juízo, mas principalmente contribuir para a busca e o 

aprimoramento de investigar “em ato” o processo de trabalho desta categoria 

profissional. Que seja também instrumento para instigar outras pesquisas que visem 

a ação transformadora deste processo. 

 Observou-se que permanece na maior parte da assistência médica um 

modelo hegemônico, médico-centrado do atuar em saúde. O enfoque ainda é 

centrado nas queixas e sua doença, estruturando-se na clínica e na prescrição de 

medicamentos. Muitos fatores parecem contribuir para este padrão tecnológico 

queixa-consulta, entre eles a grande demanda, o atendimento centrado na consulta 

médica, e a falta de interdisciplinaridade.  

 Os médicos e sua prática são, portanto frutos destes condicionantes, alguns 

perceptíveis durante esta observação, outros construídos durante sua história, 

produtos de suas escolas, das pressões sociais e econômicas, da sociedade, de sua 

cultura. Mas acima de tudo, estes médicos são sujeitos desta história e de suas 

vidas, e como sujeitos são donos de seus ideais, de sua vontade e 

consequentemente de possíveis mudanças.  

 Portanto, apesar de todas as adversidades encontradas no sistema, é preciso 

que estes profissionais médicos se sensibilizem e transformem-se em veículos de 

mudanças, através da compreensão de um novo olhar e uma nova maneira de agir 

em saúde, resgatando as tecnologias leves da atenção, afirmando seu papel de 

cuidador.  

 Figurando o papel de dono de sua história e produtor de mudanças, dentre os 

médicos observados, identificou-se um com abordagem que se distingue do modelo 
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de atenção biologicista. O processo de trabalho deste profissional privilegiou o 

desenvolvimento da autonomia dos pacientes, a interdisciplinaridade, e o uso amplo 

das tecnologias leves durante a atenção. Uma prática centrada no indivíduo e suas 

necessidades e não na sua doença. Afinal, o objetivo maior da ação médica não 

deve focalizar a cura, ou remissão dos sintomas, mas a promoção do cuidado, 

sendo que o processo terapêutico será conseqüência facilmente atingida. Esta 

percepção única, mas que merece destaque, mostra a grandiosidade da pesquisa 

qualitativa. A força da exceção reside justamente na afirmação de que por maior que 

seja o desafio de reorientar a prática do cuidado em saúde, este não representa uma 

transformação impossível. Desta percepção revitaliza-se a esperança. 

 E aqui termino não como ponto final, mas como uma continuidade da história, 

da vida, e “[...da luta pela cidadania e por uma sociedade mais justa, democrática e 

igualitária... pelo princípio de que a saúde é um bem público, um direito de todos e 

uma responsabilidade dos governos.” (MERHY, 1995, p. 20).  
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ANEXO A 

MAPA DE GEOPROCESSAMENTO DO MUNICÍPIO   
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ANEXO B 
PARECER E CERTIFICADO DA COMISSÃO DE ÉTICA 
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ANEXO C  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA QUESTIONÁRIO 
 

 
Eu:   

Idade: ___________________RG ____________________. 

 

Fui informado(a) detalhadamente sobre a pesquisa intitulada AVALIAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA  FAMÍLIA. 
Eu fui plenamente esclarecido(a) de que, ao responder as questões que compõem 
esta pesquisa, estarei participando de um estudo de cunho acadêmico, que tem 
como objetivo avaliar o processo de trabalho desenvolvido pelo médico da equipe 
saúde da família deste município. 

 

Embora venha a aceitar a participação nesta pesquisa, está garantido que 
poderei desistir a qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para 
isso informar minha decisão de desistência da maneira que me for mais 
conveniente. Fui esclarecido(a), ainda, que por ser uma participação voluntária e 
sem interesse financeiro, não terei direito a nenhuma remuneração. A participação 
na pesquisa não incorrerá em riscos ou prejuízos de qualquer natureza. 

 

Os dados serão sigilosos e privados, sendo que poderei solicitar informações 
durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a sua publicação.  

 

A coleta de dados para a pesquisa será desenvolvida através da avaliação do 
questionário estruturado em anexo que permitirá levantar dados referentes ao perfil 
dos profissionais médicos que atuam nas equipes de saúde da família deste 
município.  

 
Em todo tempo, será garantida a privacidade e a confidência das informações 

que serão analisadas pela mestranda Mylene Martins Lavado. 
 
Itajaí (SC) __________ de ___________________ de 2006.  
 
Assinatura (de acordo). 
 
 
________________________________________________ 
 Participante do estudo. 
 
Assinatura. 
 
________________________________________________ 
Pesquisadora / Mestranda. 
Endereço: Av. Brasil, 330. Apartamento 2201. Balneário Camboriú. 
Telefones: (47) 3264-5589 / (47) 9102-5645. 
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ANEXO D 
PERFIL PROFISSIONAL DO MÉDICO DO PSF  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME: ______________________________________________________ 

EQUIPE: _____________________________________________________ 

 

SEXO:  ( ) Masculino  ( ) Feminino 

IDADE: _____________ anos. 

 

CIDADE EM QUE RESIDE: _______________________ Qtos anos? _______ 

 

ANO DA GRADUAÇÃO: __________ UNIVERSIDADE: _________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: _________anos 

TEMPO DE SERVIÇO NA SAÚDE PÚBLICA: __________ anos. 

 

PÓS-GRADUAÇÃO: 

( ) NENHUMA 

( ) ESPECIALIZAÇÃO (até 2 anos) em: _________________ Ano término: ______ 

( ) RESIDÊNCIA MÉDICA. Especialidade: _______________Ano término: ______ 

( ) MESTRADO 

( ) DOUTORADO 

 

CURSOS RELACIONADOS COM PSF (uma ou mais opções) 

( ) NENHUM 

( ) CURSO INTRODUTÓRIO AO PSF (40 horas) 

( ) APERFEIÇOAMENTO PSF 

( ) ESPECIALIZAÇÃO PSF 

( ) OUTROS (citar abaixo) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO E  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OBSERVAÇÃO 
 

Eu: ____________________________________________________________. 

Idade: ___________________RG ____________________. 

Fui informado(a) detalhadamente sobre a pesquisa intitulada AVALIAÇÃO 

DO PROCESSO DE TRABALHO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA  FAMÍLIA. 

Eu fui plenamente esclarecido(a) de que, ao responder as questões que compõem 

esta pesquisa, estarei participando de um estudo de cunho acadêmico, que tem 

como objetivo avaliar o processo de trabalho desenvolvido pelo médico da equipe 

saúde da família deste município. 

Embora venha a aceitar a participação nesta pesquisa, está garantido que 

poderei desistir a qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para 

isso informar minha decisão de desistência da maneira que me for mais 

conveniente. Fui esclarecido(a), ainda, que por ser uma participação voluntária e 

sem interesse financeiro, não terei direito a nenhuma remuneração. A participação 

na pesquisa não incorrerá em riscos ou prejuízos de qualquer natureza. 

Os dados serão sigilosos e privados, sendo que poderei solicitar informações 

durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a sua publicação.  

A coleta de dados para a pesquisa será desenvolvida através da observação 

direta do médico durante uma semana de jornada de trabalho (8 horas/dia), para 

esse propósito, será utilizado um diário de campo para registro das atividades, falas 

e do trabalho médico no seu cotidiano. 

Em todo tempo, será garantida a privacidade e a confidência das informações 

que serão analisadas pela mestranda Mylene Martins Lavado. 

 
Itajaí (SC) __________ de ___________________ de 2006.  
 
Assinatura (de acordo). 
________________________________________________ 
 Participante do estudo. 
 
 
Assinatura. 
_________________________________________________ 
Pesquisadora / Mestranda. 
Endereço: Av. Brasil, 330. Apartamento 2201. Balneário Camboriú. 
Telefones: (47) 3264-5589 / (47) 9102-5645. 
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ANEXO F  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO  
 

Eu abaixo assinado fui informado(a) detalhadamente sobre a pesquisa 

intitulada AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO MÉDICO NO PROGRA MA 

SAÚDE DA FAMÍLIA. Eu fui plenamente esclarecido(a) de que ao participar desta 

oficina de discussão e reflexão estarei participando de estudo de cunho acadêmico, 

que tem como objetivo avaliar o processo de trabalho desenvolvido pelo médico da 

equipe de saúde da família deste município. 

Embora venha a aceitar a participação nesta pesquisa, está garantido que 

poderei desistir a qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para 

isso informar minha decisão de desistência da maneira que me for mais 

conveniente. Fui esclarecido(a), ainda, que por ser uma participação voluntária e 

sem interesse financeiro, não terei direito a nenhuma remuneração. A participação 

na pesquisa não incorrerá em riscos ou prejuízos de qualquer natureza. 

Os dados serão sigilosos e privados, sendo que poderei solicitar informações 

durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a sua publicação.  

A coleta de dados será realizada através das anotações das discussões, 

utilizado um caderno para registro das falas. 

Em todo tempo, será garantida a privacidade e a confidência das informações 

que serão analisadas pela mestranda Mylene Martins Lavado. 

 
Itajaí (SC) 09 de março de 2007. 
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PARTICIPANTES DA OFICINA 

 

NOME    RG    ASSINATURA 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

___________________ _________________ __________________________ 

 

 

 

_________________________________________________ 
Pesquisadora / Mestranda. 
Endereço: Av. Brasil, 330. Apartamento 2201. Balneário Camboriú. 
Telefones: (47) 3264-5589 / (47) 9102-5645. 

 

 


