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APRESENTAÇÃO 

Considero importante uma breve apresentação das motivações que me 

levaram a eleger como objeto deste estudo a produção do cuidado na Santa Casa de 

Santos. O desejo de desenvolver uma pesquisa que tem como objeto o cuidado no 

cenário hospitalar advém da minha inquietação ao observar como as pessoas são 

cuidadas neste local. 

Meu interesse em compreender como estava organizado o trabalho no 

cenário hospitalar especificamente em uma unidade de internação na perspectiva da 

produção de cuidado integral me encaminhou para um estudo de caso, com a utilização 

de diferentes instrumentos para compreender como está organizado o trabalho. 

Sou uma colaboradora da Santa Casa de Santos atuando há quase dezenove 

anos no Serviço de Fisioterapia, ora na produção do cuidado do paciente, aplicando 

técnicas fisioterapêuticas, ora na gestão deste cuidado, organizando os profissionais que 

atuam diretamente com o paciente. Portanto, estou implicada também com a produção 

destes dados, e isto foi considerado. Assumimos que não há neutralidade entre o sujeito 

que pesquisa e o objeto pesquisado. 

Esta instituição de saúde passou, durante estes meus dezoito anos de 

trabalho, por diversos momentos. Atualmente enfrentamos problemas financeiros 

gravíssimos. Nenhuma novidade se pensarmos que somos uma instituição que sobrevive 

a duras penas com repasses escassos do Sistema Único de Saúde (SUS) onde o 

procedimento realizado não é coberto financeiramente em todo seu gasto, o que acarreta 

constante déficit. Apesar disto, sempre entendi que mudanças precisariam ocorrer no 

modo de cuidar e de atuar em equipe. E para isto não necessitamos de altos 

investimentos financeiros. 

Nesta minha caminhada junto ao serviço e também como preceptora de 

equipes de residentes e de especializandos da Unifesp, pude refletir sobre questões 

relacionadas ao cuidado, sobre a importância da escuta, do acolhimento, de um trabalho 

em rede, o que aumentou ainda mais minhas inquietações sobre o cuidado prestado na 

Santa Casa e me mobilizaram para ingressar no mestrado profissional. 
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Por que temos tantos profissionais de diferentes áreas, mas que não 

conseguem trabalhar juntos? Por que esses vários profissionais quase não se falam? 

Quase nunca conversam sobre o paciente? Inquietava-me também a maneira como os 

pacientes e trabalhadores eram tratados. A percepção era que o foco principal não estava 

no paciente.  

Estas questões orientaram a proposta de investigação que apresento nesta 

dissertação, ainda com vários pontos em aberto. Uma enfermaria da Santa Casa que 

passava por mudanças na sua organização, na perspectiva de oferecer um cuidado 

integral e integrado com a rede serviços de Urgência e Emergência (RUE), foi a 

escolhida para a pesquisa. Pareceu-nos que nesse espaço havia apostas importantes e 

certa abertura para, a partir do compartilhamento dos resultados da pesquisa com os 

profissionais e gestores, enfrentar as questões necessárias para qualificar o cuidado e o 

trabalho em equipe. 

Portanto, a opção foi por um estudo de caso, exploratório, qualitativo, cuja 

produção de dados foi realizada por meio de observações registradas em diário de 

campo e de encontros com profissionais com a realização de entrevistas semi 

estruturadas e rodas de conversa, além de conversas informais com os pacientes e 

também análise documental. 

A partir dos dados produzidos nas observações foi possível eleger alguns 

profissionais com quem poderia conversar e discutir temas relativos ao cuidado no 

hospital. Os sujeitos da pesquisa são os profissionais que compõe a equipe de 

assistência à saúde atuantes na unidade de internação escolhida e pacientes que estavam 

internados nesta unidade. 

Num primeiro momento convidamos cada profissional individualmente para 

participar de um encontro quando foi realizada a entrevista. Este primeiro contato com 

os profissionais foi bastante difícil para se conseguir um horário e local para a 

realização desta entrevista. Foram abordados na própria unidade, nos corredores do 

hospital ou em seus setores de trabalho. 

De acordo com o último Balanço Social com base no ano de 2013, a Santa 

Casa contava em seu quadro de recursos humanos com 6 (seis) assistentes sociais, 244 
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(duzentos e quarenta e quatro) enfermeiros, 1299 (um mil e duzentos e noventa e nove) 

profissionais de enfermagem nível técnico, 62 (sessenta e dois) fisioterapeutas, 121 

(cento e vinte e um) médicos em regime CLT, 17 (dezessete) nutricionistas, 5 (cinco) 

psicólogos e 5 (cinco) terapeutas ocupacionais. 

Após muitas tentativas e dificuldades, apesar de um número maior de 

profissionais atuando na Unidade de Internação eleita, concordaram e participaram da 

entrevista um total de doze profissionais: 3 (três) assistentes sociais, 1 (um) enfermeiro, 

1 (um) fisioterapeuta, 1 (um) médico, 1 (um) nutricionista, 3 (três) psicólogos e 2 (dois) 

terapeutas ocupacionais. 

Houve maior dificuldade em conseguir a adesão dos médicos à participação 

na pesquisa. Alegavam falta de tempo. Isto já reflete a dinâmica da enfermaria, do corre 

e corre da rotina de passagem apenas de muitas equipes de médicos e da dificuldade de 

entrevistá-los. 

Devido a correria de todos e a falta de disponibilidade para parar alguns 

minutos para a entrevista, enfrentamos dificuldades para falas mais detalhadas o que nos 

levou a pensar na necessidade de realizar outros encontros, propiciando um espaço de 

discussão coletiva abordando os mesmos temas das entrevistas. 

Os profissionais entrevistados foram então convidados a participar de uma 

roda de conversa previamente agendada, em local fora da unidade de internação, quando 

foram abordadas temáticas deste estudo para livre discussão. Este encontro também foi 

gravado e posteriormente transcrito para a análise. 

Dos doze profissionais entrevistados e convidados, apenas quatro 

compareceram para este encontro. Uma enfermeira, uma nutricionista e duas psicólogas. 

Alguns justificaram a ausência devido ao horário marcado, além da impossibilidade de 

sair do setor de trabalho para o  encontro. 

Após esta roda de conversa decidimos realizar também um encontro com os 

auxiliares de enfermagem da unidade em questão. Afinal, estes profissionais estão em 

contato direto e diário com os pacientes internados. Será que a visão deles de cuidado 

era semelhante a dos outros profissionais abordados? 



6 
 

No caso dos auxiliares de enfermagem, prevendo a dificuldade do 

deslocamento para outro local no horário de trabalho, aproveitamos a própria unidade 

de internação para o encontro em horário previamente acertado com a enfermeira 

gestora da unidade, como sendo o mais adequado para este fim. Chegamos à unidade no 

horário de início do plantão de trabalho, logo após a passagem de plantão do turno 

anterior. Todos os auxiliares daquele turno estavam na sala de medicação, e após a 

explicação do objetivo do trabalho e aceite de todos desenvolvemos uma roda de 

conversa com a presença de quatro auxiliares de enfermagem, sobre temas diversos 

aplicados ao cuidado do paciente. 

Além das entrevistas e rodas de conversa, durante as visitas de campo da 

pesquisadora houve momentos de conversas com vários pacientes internados na 

unidade. Foram conversas informais que contribuíram para entender o processo do 

cuidado recebido por estes pacientes e a percepção destes ao serem cuidados pela 

equipe de saúde. Também valeram para trazer outras questões que pudessem subsidiar a 

conversa e entrevistas com os profissionais, pois não se pretendeu explorar 

necessariamente as questões vivenciadas pelos pacientes, mas algo que nos trouxesse 

seu olhar. 

Além destes pacientes abordados e visando aprofundar em pelo menos um 

caso clínico elegemos um paciente desta unidade para através de encontros mais 

sistematizados pudéssemos conhecer o percurso enfrentado por ele antes e durante a 

internação. O paciente eleito esteve internado nesta unidade hospitalar proposta, por um 

período de doze dias, de 25.10.2013 a 05.11.2013. Internado com diagnóstico de Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM) foi primeiramente atendido no Pronto Socorro da Zona 

Noroeste e após estabilização do quadro transferido para a Santa Casa de Santos como 

vaga da Rede de Urgência e Emergência (RUE). Paciente adulto, hemodinamicamente 

estável, com nível de consciência preservado, respondeu às indagações a que sugerem 

este estudo e aceitou participar desta pesquisa. Os encontros com o paciente 

aconteceram em vários momentos durante visitas da pesquisadora à unidade de 

internação. Foram pelo menos quatro encontros. 

Todos os sujeitos que concordaram em participar deste estudo assinaram o 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em conformidade com a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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OBJETIVOS 

A partir dos resultados levantados nesta investigação propomos um encontro 

com os profissionais participantes e com os gestores da Santa Casa devolvendo as falas 

de maneira a poderem saber o que a pesquisa produziu e a partir delas promover uma 

discussão sobre como acontece o trabalho em equipe neste cenário hospitalar e poder 

contribuir para qualificar esse trabalho na perspectiva do cuidado. 

 

RESULTADOS 

Os resultados foram discutidos por intermédio do estabelecimento de um 

diálogo crítico e reflexivo entre os mesmos e o referencial teórico pertinente à temática 

estudada. 

Evitamos a exposição dos sujeitos da pesquisa, garantindo o direito de 

confidencialidade conforme o TCLE. Foram selecionadas as falas mais significativas 

quando se repetiam, demonstrando a força do comentário sobre o tema. 

Após agrupar e analisar o material colhido através dos relatos nas 

entrevistas, rodas de conversa e diário de campo agrupamos os dados em três grandes 

categorias: “organização do trabalho”, “trabalho em equipe” e “produção do cuidado”. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

As unidades de internação são policlínicas: divididas em leitos SUS, 

convênios e particulares. Existem muitas especialidades médicas e a maioria com 

residentes, além de receber alunos das várias áreas profissionais. 

Os profissionais de nível superior de diferentes áreas se organizam por áreas 

profissionais e são vinculados a uma coordenação específica responsáveis por atender à 

demanda de todo o hospital. 

Apenas a equipe de enfermagem constituída por enfermeiros, auxiliares e 

técnicos de enfermagem é fixa em cada enfermaria ou unidade. 
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Este tipo de organização verticalizada produz dificuldades no trabalho e na 

integração entre os diferentes profissionais além do fato de terem que caminhar por todo 

o hospital à procura de seus pacientes internados, que podem estar em qualquer unidade 

de internação: “você está em todo o lugar e não está em lugar nenhum na verdade” 

(P1). 

A organização em policlínicas traz dificuldades, pois o profissional tem que 

dar conta de diferentes problemas e, muitas vezes, sem um preparo adequado: “Aqui aos 

trancos e barrancos, você tem que saber um pouco de tudo. Isto desestimula você. 

Porque primeiro,  não adianta você se especializar. Porque você vai estudar o que? Vai 

se especializar em que? Vai se especializar em tudo? (P2).  

“(...) Esta falta de você poder manter o foco também frustra. (...) Porque 

você fica só apagando fogo, o tempo todo. (...) Agora, com uma pessoa só (...)  Você 

não consegue nem responder os pedidos (...) Querendo ou  não você não consegue fazer 

um trabalho com o paciente.(...) Você tem hipertensos no hospital inteiro. Como você 

vai fazer um bom trabalho? (P3). 

“ (...) A gente não consegue falar com o médico pra estabelecer alguma 

coisa. Aí você quer falar com o médico, mas aí ele passou seis  da manhã ou ele vai 

passar e aí você está em outra enfermaria e você não conseguiu discutir com o médico 

que é quem muitas vezes precisa prescrever ou fazer, enfim. Porque a gente depende 

deles, né?” (P2). 

“Por que quando eu era exclusiva só de um setor, fiz um bom trabalho com 

médico, com enfermeiros, com auxiliar de enfermagem, com os pacientes e familiares 

(...) ficava só lá (...). É o que estou dizendo. Quando você está dentro de uma 

especialidade, você faz um bom trabalho lá dentro. Agora, quando você abre para 

atender em vários lugares, é difícil.” (P3). 

No local de estudo ocorreu uma mudança no perfil da unidade: “(...) 

Melhorou 100%. Antes os curativos eram muito pesados. Eu acho que melhorou 

bastante de uns tempos pra cá, porque aumentou a quantidade de funcionários e mudou 

um pouco o perfil, porque esta enfermaria tinha o perfil de uma enfermaria mais 

trabalhosa, muito pesada, muitos pacientes acamados. A gente não tem mais tanto 
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paciente acamado como tinha antes, tanto curativo, com tanta coisa pra fazer, então 

neste aspecto melhorou por causa disso.” (P4). 

 

TRABALHO EM EQUIPE 

A forma verticalizada como está organizado o processo de trabalho no 

hospital não contribui para a articulação dos diferentes profissionais, dificultando a 

troca de informações, a discussão conjunta de casos. 

Os profissionais apenas “passam” na unidade: “(...) Os outros profissionais, 

nutricionista, psicologia, fisioterapia, serviço social, estes sempre vem. Sempre passam. 

Acompanham, relatam qualquer coisa, sugerem outras mudanças na prescrição e na 

evolução dos médicos que estão acompanhando. Eles sempre estão a par (...) Eles não 

ficam na unidade. Eles ficam dependendo de um pedido de consulta.” (P5). 

Estes tem a sensação que realizam um trabalho de “bombeiro”, conseguindo 

atender apenas às demandas mais urgentes ou emergenciais, “De qualquer forma a 

gente faz. Aqui é bombeiro. Apaga o incêndio e ponto” (P3). 

Além disso, estão sobrecarregados pelo quadro reduzido de profissionais: 

“(...) Nós estamos com todas as áreas funcionando no limite. (...), isto piora o 

atendimento ao paciente. (... )Mas você tem que entender que o outro está 

sobrecarregado. (...)Que o médico não vai à hora que você pede. Os médicos aqui 

também estão sobrecarregados” (P6). 

Se o número de profissionais fosse suficiente e a organização fosse 

diferente, “daria pra trabalhar bem melhor”. Avaliam que seria importante poder ter 

espaço para troca com os diferentes profissionais envolvidos no atendimento do 

paciente. 

Não existirem espaços formais de reunião torna difícil a construção de um 

trabalho de equipe: “(...) Pelo fato de não estar fixa em uma unidade, torna-se mais 

difícil relatar sobre o trabalho em equipe, porém percebe-se que na maioria dos locais 



10 
 

que passo a equipe mais integrada seria da enfermagem e os outros profissionais 

apenas “passam” no local.” (P7). 

Há conversas informais apressadas no corredor: “(...) Um mínimo de uma 

reunião duma enfermaria, de uma equipe de uma enfermaria deveria ter. Então, sei lá, 

uma vez por semana, duas vezes na semana. (...)você tem as redes, você vai conversa, 

você quer saber alguma coisa. Às vezes eu não estou lá. Eu preciso saber aquilo do 

paciente e às vezes nem no prontuário não está. Então você conversa. A pessoa também 

tá correndo por que  tem que cuidar de não sei quantos leitos e sabe, tudo isto dificulta, 

e se cria estas redes e você não consegue conversar. Não consegue falar com o médico 

pra estabelecer alguma coisa.” (P8). 

A equipe de enfermagem é considerada pelos diversos profissionais como a 

que trabalha de forma mais integrada e que conhece melhor os pacientes e a rotina de 

trabalho do setor, sendo constantemente acionada para fornecer informações, o que 

acarreta uma sobrecarga significativa dessa equipe: “(...) É estressante. Tem dia que é 

bem estressante. Tudo chama ao mesmo tempo... tudo é atendido ao mesmo tempo.” 

(P3). 

A nomenclatura equipe é muito utilizada para se referir às equipes 

“uniprofissionais”, à maneira como estão organizadas as diversas categorias 

profissionais: “(...) aqui na Santa Casa você tem muitas boas pessoas, querendo um 

bom cuidado ao paciente.(...) Eu vejo a equipe da fisioterapia, a equipe de enfermagem, 

a equipe de psicologia. Várias caixinhas. Estas equipes existem. Equipes de iguais. Mas 

a interdisciplinaridade que hoje se prega ao paciente eu não vejo” (P9). 

A maioria dos médicos interage pouco com os demais profissionais, em 

geral se comunicando apenas com a enfermeira. “(...) A relação com os médicos 

depende muito. Tem uns que são simpáticos, que são mais acostumados. Muitos só 

falam com a enfermeira. Aí no caso que não tenha, tem que falar com a gente, porque 

na verdade tem que falar com alguém. Tem uns que nem bom dia dá. Mas tem uns que 

são bonzinhos.” (P10). 

Difícil encontrar os médicos e há pouca disponibilidade para o trabalho com 

os demais profissionais, em geral: “(...) Ele (médico) não faz parte da equipe. Ele 



11 
 

(médico) está sempre fora (...) Aqui eles tem esta cultura de que o paciente é deles, são 

eles que trazem o paciente pra cá (...) e não são do hospital?  (...) aí vamos todos 

cuidar juntos porque o foco é o paciente? Não, o foco é o atendimento dele (médico).” 

(P1). 

Nos depoimentos os diferentes profissionais se ressentem da pouca 

valorização dos seus trabalhos pelos médicos “(...) Eles acham que são os atores 

principais e o resto é coadjuvante, entendeu?(...) Não se pergunta: o que você sugere? 

O poder é dele (médico). Ele (médico) manda fazer e pronto.” (P2). 

Entraves e desafios importantes para um trabalho integrado em equipe: 

 questões pessoais, 

 cultura organizacional, 

 formação profissional, 

 ética e respeito, 

 espaço físico, 

 enfrentamento de tensões decorrente das relações entre categorias profissionais, 

 faltam momentos regulares de conversa e discussão. 

 

PRODUÇÃO DO CUIDADO 

As características da organização do processo de trabalho neste hospital não 

contribuem para o cuidado. “(...) Falando na questão integral, não é só da 

integralidade como equipe de termos integral do paciente, multiprofissional. Não, tem a 

questão assim, eu sou ortopedista, então eu to vendo aqui este pé quebrado, só que o 

cara tá muito tempo deitado, ta com uma pneumonia, ele é diabético também, ta 

começando a desenvolver uma pressão alta, então eles não querem saber, eles veem 

aquela parte ali, então você vai conversar sobre a dieta, sobre uma alteração, um 

suplemento, qualquer outra coisa que seja, ah, (...) só to vendo esta parte. Não é melhor 

você falar com outro médico? (...) É o esquartejador. Cada um só vê tal parte. Não tem 

uma visão integral. (...) mas eu vou conversar com alguém sobre isto, eu vou conversar 

com a equipe. Não existe isso.(...) Já é dividido por setores. Já é cada um no seu 

quadrado. (P3). 
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As ações dos profissionais são estabelecidas a partir da prescrição médica 

diária. Algumas vezes o paciente não reconhece o cuidado dado pela equipe, apenas 

visualizando o médico. “(...) O paciente, aquele que se recupera, ele não sente que este 

cuidado foi dado pela equipe. Não, foi dado pelo médico, sempre o reconhecimento é 

pro médico. (...) Raramente.(...) Mas geralmente é o médico. Tem um ou outro que vê 

este cuidado. (...) Porque ele não presta atenção que o médico vem, passa a visita, 

prescreve e vai embora. Quem está ali com ele dia a dia é a gente. (...) Eles não tem 

paciência e entendimento pra isto aí. (...) Mas é uma cultura geral de todos os 

pacientes. Até em outros hospitais também (...)geralmente é o médico que está mais 

destacado” (P5). 

Os profissionais se desdobram, mas não conseguem realizar todas as 

atividades previstas, atender a toda a demanda.  Apesar da rotina intensa há a sensação 

de serviço inacabado, incompleto. E as cobranças são constantes. “ (...) Você vive num 

eterno conflito. Porque ao mesmo tempo que você sabe um monte de coisa, que você 

tem que fazer um monte de coisa, você tem que estar alí, você tem que estar em outro 

lugar. Estão te chamando. Então assim, é muito complicado você querer fazer as coisas 

(...) certas.” (P3). 

O profissional encontra maneiras para se proteger  do sofrimento vivenciado 

produzindo certo distanciamento das necessidades do paciente. “(...) É comum perceber 

a equipe manifestando certo sofrimento ao lidar com questões do paciente que 

transparece a fragilidade humana, intensos processos álgicos e contato com a morte do 

mesmo, mas uma vez presente nele, gera um incômodo na equipe que tenta ser evitado. 

Notamos isso em atitudes mais distanciadas e “frias”, quando a equipe se distancia 

tanto do paciente, que torna-se incapaz de atender suas necessidades mais básicas. 

Esse cuidado que interfere no trabalho em equipe, transparece quando a equipe fica 

“cristalizada” em atitudes distanciadas de olhar o paciente em sua integralidade.” 

(P1). 

A necessidade de qualificar a escuta não se refere apenas ao médico, mas 

aos diversos profissionais da equipe. “(...) O grande facilitador continua sendo o ser 

humano. O paciente quando ele é bem acolhido, bem recebido no hospital toda a 

internação dele funciona melhor. A porta de entrada, quem é? O segurança, a 

recepção, a internação, o médico. Esta é a porta de entrada de um paciente no hospital. 
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A enfermagem entra? Entra depois de tudo isto. Então, se o médico demorou pra 

atender, se a recepcionista foi ríspida, se não soube dar uma informação coerente, isto 

dificulta muito o trabalho, o entender o que o paciente quer. Porque  hoje o que eu vejo 

na Santa Casa é uma dificuldade de escuta. O ouvir o que o outro quer. Então você 

deduz o que o paciente quer, e não ouve o que o paciente está pedindo, nem o que a 

família está pedindo. Então o grande facilitador é melhorar a escuta do nosso 

paciente.” (P6). 

Escuta e acolhimento. Cuidar não é uma intervenção de uma técnica 

específica. “(...) Então eu acho que o que muda ainda são seres humanos. Seres 

humanos cuidando de seres humanos. A proposta de mudança é esta. A gente escutar, a 

gente acolher. Você ver o paciente nervoso e tentar achar um caminho pra ajudá-lo no 

que ele quer não no que a gente quer. E estar sempre disposta a orientar e reorientar 

os nossos pares e os não pares. (...) E pacientes em algumas alas se sentem muito 

acolhidos por pessoas, não pela Santa Casa, mas por pessoas.” (P5). 

 

O PERCURSO DO PACIENTE DA INTERNAÇÃO À ALTA 

• Atendimento Emergencial - pronto socorro 

• Solicitação de Vaga – central de vagas 

• Internação – hospitais contratualizados  

• Projeto terapêutico – equipe multidisciplinar 

• Cuidados Integrais (diagnóstico, exames, procedimentos) 

• Encaminhamento após alta 

• Consulta e acompanhamento por especialista 

O paciente descreve seu percurso nem sempre fácil. “(...) O Sr. J. me conta 

que pra conseguir uma vaga é preciso ter conhecimento por fora. É preciso fazer uma 

“corrida por fora”. Outro paciente neste momento entra na conversa e começa a 

contar que para conseguir internar seu cunhado foi preciso ir até a secretaria de saúde 

conversar com o secretário.  Segundo ele as vagas até existem, mas a Santa Casa não 

dá. Seu cunhado tem algum problema no estômago e está sendo acompanhado pelo 

gastroenterologista Dr. A.” (DC 30/10/13).  
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“(...) O Sr. J. me conta do tempo em que possuía convênio de saúde quando 

trabalhava numa empresa. Me diz que vivia no pronto socorro com algumas queixas e 

que na maioria das vezes não era muito bem tratado pelos médicos que sempre 

alegavam que ele queria apenas atestados para afastamento do trabalho. Mas agora 

que está aposentado perdeu o direito ao convênio e só tem o SUS e este é melhor que os 

convênios. Faz acompanhamento na UBS e rotineiramente passa em consulta com o 

cardiologista que receitou dois remédios: Losartana e outro que não lembra o nome. 

Confessa que às vezes se esquecia de tomar os remédios.”  (DC 30/10/13)  

“(...) Porque você quando tem um paciente na mão não é pensando no 

hospital, é pensando nele fora do hospital. É o seguimento posterior. Muitas vezes ele 

não tem nem agendamento. Pra onde ele vai? Não sei. O que ele vai fazer? Também 

não sei. Então você não prepara. Ah, é uma família complicada. Ele ficou 50 dias 

internado e no dia da alta você viu que ele era complicado? Você teve 50 dias para 

ajudar este paciente, esta família a ficar bem. (...)O pai que não andava, agora é o pai 

que sai pelado na rua. (...)Então é este trabalhar que é um trabalho de equipe. 

(...)Preciso da equipe pra atender esta família acolher esta família. (...)As famílias não 

querem mais o paciente em casa. Porque todo mundo trabalha. É esta a visão de 

equipe. A família trabalha. Quem vai ficar com este paciente? Mas o paciente é 

responsabilidade da família. Sim, mas como o hospital vai educar esta família a 

receber este paciente? O que a TO pode contribuir para ensinar este paciente ter o que 

fazer depois de um AVC e não ficar em casa jogado numa cama fazendo parte da 

mobília. Este trabalho que deveria ser feito. Este é o cuidado ao paciente.” (P6). 

 

IMPLICAÇÕES DA GESTÃO 

A equipe de gestão tem um importante papel em construir estratégias e 

desenhos organizacionais que contribuam para produção do cuidado. Há certo 

desânimo e descrença que possam ocorrer essas mudanças. “(...) Acho que é um 

trabalho de formiguinha. (...) Deve ser uma filosofia institucional. É uma coisa de 

cima. (...)um momento de treinamento antes desta equipe atender(...)aí você vai 

mudar chefias. (...)mudar mentalidade mesmo. Olha, a partir de agora queremos 

trabalho de equipe. Como é isso? A equipe vai ter que se reorganizar.” (P7). 
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A gestão opera por leis e normas, busca cumprir obrigações e metas 

determinadas pelo Ministério da Saúde ou órgãos de classe, apesar de fugirem de 

algumas normas mínimas exigidas dando certo “jeitinho institucional. “(...) As 

coisas só acontecem quando vem uma circular e fala: é obrigado a ter isto e aquilo. 

(...) Senão vai ser multado, vai ser penalizado. (...)  Se não for uma coisa assim,  vai 

levando, até não vir ninguém aqui pra reclamar. (...) Acho que a equipe está mais 

para cumprir normas. (...) Olha, precisa ter o fisioterapeuta, tantos por leito, 

principalmente na UTI. (...) A pergunta é: tem? Você tem? Tem. Mas funciona? Isto 

não se pergunta. (...) Cumpriu este tópico. Apenas assinala sim ou não. Tem? Sim. 

(...) Tem muito acordo. Não é possível. Você está fazendo. Você está vendo que não 

corresponde ao que precisa. (P9). 

Apesar de todas as dificuldades, há muitas pessoas interessadas e que 

realizam um bom trabalho com os pacientes.  Sentem muita satisfação e com 

frequência, o paciente agradece pelos pequenos atos cuidadores. Esse 

reconhecimento alimenta o próprio trabalhador. “(...) A gente tenta fazer o máximo 

pelo paciente. Dar um atendimento melhor possível. Só que infelizmente a gente não 

consegue suprir todo aquele cuidado do paciente, até pela falta de funcionário, né. 

Às vezes é pouco funcionário pra gente poder suprir todo este cuidado com o 

paciente. Aí é onde fica mais difícil, mas a gente tenta fazer o máximo.”  (P10). 

 

PROPOSTA DE MUDANÇAS 

 

Os encontros com cada profissional e as rodas as conversas foram muito 

produtivas. Foram momentos de interação importante com os profissionais. Chama a 

atenção o fato que dispomos de várias profissões num mesmo ambiente de trabalho com 

o foco semelhante, mas com dificuldades nas interações. É fato ainda a ausência de 

momentos de troca, escuta e valorização profissional. E os encontros para este estudo 

despertaram a possibilidade de que entre nós podemos construir redes de apoio. 

É certo que alterações na organização do trabalho e na implantação de uma 

política institucional mais participativa já fariam muita diferença. Há, sem dúvida, uma 

preocupação por parte destes profissionais em produzir, oferecer e também participar de 
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um cuidado integral ao paciente, mas parece faltar alguém que faça o papel de 

agregador e articulador desta equipe.  

Na unidade estudada os profissionais não se reúnem para discutir os casos, 

não há reuniões das equipes. Estas reuniões poderiam constituir um momento ímpar 

para a integração interdisciplinar e para o gerenciamento do trabalho coletivo, 

possibilitando uma visão mais global do doente e o estabelecimento de planos de 

cuidados mais próximos das necessidades dos sujeitos cuidados.  

A prática de reuniões de equipe, as visitas multiprofissionais aos pacientes 

internados e os estudos de caso podem contribuir para a efetivação de mudanças nas 

práticas atuais e para a educação permanente dos profissionais de saúde, na medida em 

que se constituem em momentos de aprendizagem coletiva. São importantes estratégias 

para a construção de trabalho interdisciplinar.  

É importante que existam espaços para conversar sobre o trabalho, espaços 

de educação permanente visando não só a atualização de temas técnicos, mas 

principalmente conversar sobre as várias dimensões envolvidas no trabalhado em saúde 

que inclui a subjetividade do trabalhador. É importante a criação e a manutenção desses 

espaços de formação. 

Considerando a integralidade como eixo articulador na organização das 

práticas de saúde, ela deve ser central também no contexto do hospital. O conceito 

ampliado de saúde, a responsabilização, a busca pela continuidade da atenção, a 

construção multiprofissional de projetos terapêuticos, a busca pela autonomia dos 

usuários e de suas famílias na produção da saúde podem ser norteadores da organização 

do trabalho em saúde dentro do hospital. 

Porém, nas práticas de gestão predomina uma visão reducionista de equipe, 

limitando-se aos agrupamentos de cada especialidade. Percebe-se, que, em decorrência 

da estrutura organizacional, as equipes trabalham de forma separada, apesar dos 

esforços dos profissionais para ampliar as relações entre diferentes áreas. O trabalho em 

saúde exige dos profissionais um maior envolvimento dos saberes de cada área para 

poder construir algo junto. 
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A análise do material empírico nos mostra que a integralidade, como um 

princípio que ganha vida na prática, pode ser mobilizada por um efetivo trabalho em 

equipe quando diferentes profissionais potencializam suas próprias capacidades e 

pactuam alvos e estratégias. Nesse entendimento, percebe-se que, na busca de uma 

transformação do modelo assistencial vigente e da produção de práticas de integralidade 

em saúde, não basta justapor saberes, sendo necessário agir com o outro (SILVA, 2010). 

Concordando com Franco e Franco (2012) a organização dos processos de 

trabalho surge como a principal questão a ser enfrentada para a mudança dos serviços de 

saúde, no sentido de colocá-lo operando de forma centrada no usuário e suas 

necessidades. 

Pensamos que praticar a integralidade, especificamente em sua articulação 

nos diversos níveis de complexidade do sistema de saúde, é outro grande desafio para 

nós, profissionais da saúde e gestores. 

 

AVALIAÇÃO 

Os profissionais de saúde que compõem um ambiente hospitalar além de 

diferentes formações são advindos de diversos modelos educacionais. Considerando a 

complexidade do atendimento hospitalar e a fragmentação do cuidado existente em 

grande parte das equipes hospitalares, neste caso, o Hospital Santa Casa de Misericórdia 

de Santos, percebe-se a necessidade de novas propostas, que extrapolem situações de 

capacitação e atualização, e principalmente, possibilitem uma nova estruturação de 

trabalho neste local, com profissionais que articulem seus saberes, suas técnicas visando 

o atendimento integrado.  

O profissional precisa saber avaliar criticamente sua própria atuação e o 

contexto em que atua e interagir ativamente pela cooperação entre os colegas de 

trabalho, constituindo coletivos de produção da saúde, mediante a relação com os 

usuários dos serviços em que atuam ou sob a mediação com as instâncias da sociedade 

que participam do controle social em saúde. 

A partir da apresentação das questões que surgiram neste estudo para os 

profissionais que participaram da pesquisa e gestores da Santa Casa de Santos espera-se 
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contribuir para a construção de novos olhares e de ações voltadas à atenção integral do 

indivíduo no contexto hospitalar e assim, contribuir para produzir mudanças no modo 

de cuidar nesse cenário. 

Persiste como sonho a ser conquistado um trabalho em equipe quando a 

intervenção dos profissionais será desenvolvida em conjunto, potencializando e 

fortalecendo os laços entre diferentes trabalhadores, com os usuários, com os familiares 

e a comunidade, e dessa maneira propiciando a troca de conhecimentos e de 

experiências e redescobrindo novos caminhos para as intervenções e o cuidado em 

saúde. 
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