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A literatura rrÉdica corrente evidencia o baixo segu.i.nento da 

prescrição. O Autor se propõe a analisar esses achados através do 

estudo do cotidiano em uma. organização médica utilizando a ITetcdologia 

de Análise IrBtitucional. 

Os dados coletados sao provenientes de observaçÕes do local de 

trabalho, de reuniões da organização, de entrevistas com pessoal rrédico 

e administrativo, de documentos sobre a organização - nos quais se 

busca captar o discurso verbal, gÊftual, rraterial e psicossocial - numa. 

tentativa de evidenciar os fatores que influenciam o seguiiTento da 

prescrição. 

!vbstra ~, nos vários níveis organizacionais.,. e1 em particular, na 

relação médico/paciente no momento da prescrição - como o projeto 

organizacional de atenção pediátrica global cam equipe 

multidisciplinar - tem em sua consistência o rrodo de prcxiução de 

relação social próprio da sociedade em que ela está inserida. 

O Autor aponta o baixo grau de transversalidade que na Instituição tem 

organizado a relação médico/paciente numa tendência a produzir 

prescrição articulada à diiTensão biológica dos clientes em detriiTento 

de outras dimensões de sua existência, lirni tando conseqüenterren.te as 

possibilidades do seguiiTento dessa prescriç;o. 

O Autor conclui que a solução para ITelhoria de seguiiTento das prescrições 

produzidas, deperrlem de uma. radical transfo.mação da qualidade de 

relação entre os rrembros da equipe de saúde e desta com a população .. 



SUMMARY 

The current rnedical literature docurnents low follow 

through of the prescriptions dispensed. 

(f-',]1~ 
The Author proposes to analyze ~ research findings 

through a field study of the daily practice in a rnedical 

organization utilizing the rnethodology of Institutional 

Analysis. 

,......-., 
u~ 

The field study consisted of observations of organizational 

meetings, interviews with adrninistrative and rnedical 

personnel, and exarnination of adrninistrative and rnedical 

docurnents. 

These areas were exarnined through verbal, behavioral, 

environrnental and psychosocial perspectives to assess those 

factors that were influential in deterrnining prescription 

follow through. 

The study shows at various organizational levels, how the 

doctor-patient relationship at the rnornent of the 

prescription and the organizational plan of 

multidisciplinary pediatric general pratice is influenced 

by the social realities in which the organization exists. 

The Author shows that the existing organizational and 

medical attitudes often lead to prescriptions based upon 

the patients biological cornplains and not upon the 

biopsychosocial realitv of the patient population. As 



L 
such, the prescription often does not a~ress the real 

needs of the patient thus limiting prescription follow 

through. 

The Author concludes that significant prescription follow 

through gains would be attained through. enlarging the 

whole medical organization's attitude and rearranging the 

organizations plan to conform to the biopsychosocial 

realities of the patient population. 



i.x 

APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é o produto de um contrato com a instituição 

universitária; a demanda que o organiza é de produção de 

uma tese, requisito para a obtenção do grau de doutor. 

Escolhi um assunto de particular interesse para o 

profissional de educação em uma instituição-de-saúde-

escola: a prescrição médica. A isso me propus aplicar a 

~etodologia de análise institucional. 

Ao me propor a utilizar a análise institucional, nao 

faltaram pessoas sugerindo que fizesse um trabalho com 

metodologia ortodoxa, que evitaria problemas de aceitação, 

além da necessidade de maior disponibilidade de tempo para _ 

o estudo da própria metodologia. Sofri enquanto decidia 
.t·tc:.lJ\\ 

entre metodologias que me ~ familiares,mas que nao me 
;_~...,.. .:.·u:-
sae satisfatórias e, aquela, ao contrário, que não me ~ 

nada familiar, mas na qual vislumbr&um caminho. 

Optei, nao apenas para o preenchimento de um requisito 

acadêmico, mas por um aprendizado. 

Minha demanda então, ao desenvolver este trabalho se 
I 

estruturou no sentido de: 

- fazer um estudo sistemático da literatura 

concernente ao seguimento de prescrição, à 

metodologia de análise institucional e um 

aprendizado prático dessa metodologia, 
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- conhecer as relações que os indivíduos mantêm 

com a instituição médica por meio da análise 

do cotidiano nessa Instituição - discurso 

verbal, gestual, material (uso do espaço 

físico e dos componentes tecnológicos) e 

psicossocial (movimentos de expressão entre 

profissionais) . 

captar, através da relação médico/paciente 

no momento da prescrição, algumas 

características do atual momento do campo 

médico. 

No decorrer da revisão da literatura constatei que as 

prescrições médicas, na sua maioria, não são seguidas ou 

o são com restrição e~ que o seguimento é mais 

consistentemente ligado a aspectos da relação médico/ 

paciente. Além disso, a bibliografia levantada também 

aventa hipóteses sobre aspectos dessa relação e, 

conseqüentemente, da prescrição produzida nessa relação. 

A partir dessas observações o foco de estudo foi deslocado 

de "SEGUIMENTO DA PRESCRIÇÃO" para "PRODUÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO" . 

Escolhi como campo de análise e intervenção o Ambulatório 

Geral do Instituto da Criança "Professor Pedro de 

Alcantara" (ICr) do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) . 



A escolha desse Ambulatório se baseou principalmente nos 

seguintes fatores: 

xi 

os médicos atendentes desse Ambulatório sao 

recém-formados e, sendo assim, a influência 

da sua formação acadêmica estaria mais 

circunscrita ao curso de graduação; 

- o Ambulatório foi montado prioritariamente 

para ensino, de onde decorrem características 

peculiares de volume e casuística de clientes, 

duração do estágio, supervisão do atendimento 

médico, composição e número de profissionais 

envolvidos; 

- o Ambulatório constituía uma das minhas 

unidades de trabalho no Instituto da Criança. 

Privilegiei como desencadeante do estudo, depoimentos dos 

médicos atendentes desse Ambulatório - opiniões sobre 

prática médica, prescrições que produzem, seguimento de 

suas prescrições e seus condicionantes; relatos sobre seu 

relacionamento com os clientes e opinião sobre a 

influência do Ambulatório Geral na sua formação médica. 

Os demais aspectos foram sendo incorporados e foram 

tomando forma durante e em decorrência do próprio trabalho. 

Ao estabelecer contato com o cotidiano d~prescrição no 

Ambulatório, passei a anotar observações decorrentes de 

outras inserções minhas no Instituto da Criança
1
visto ter 

me chamado a atenção\ uma repetição de padrões de 

comportamento nos diferentes níveis do Instituto. O 

~o~hecimento da ~ist6ria do Ambulatório e do Instituto 
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da Criança tornou-se necessário para a compreensao de suas 

peculiaridades, assim corno alguns aspectos de 

administração pública na qual o Instituto da Criança se 

insere 

o relato deste trabalho nao decorre de um plano de 

hipóteses a sere demonstradas através de argumento 

quantitativo. Reflete um rnprnento da vida do coletivo, 

limitado a um período de poudo mais de seis meses de 

registro sistematizado daquilo que foi possível captar. 

Dois eventos posteriores foram incluídos, dadas suas 

características marcantes de anal~6ado4e~ - a greve do 

Hospital das Clínicas e a reforma técnico-administrativa 

do Instituto da Criança enquanto propiciam melhor 

compreensão das relações evidenciadas anteriormente.! 

A problemática que o presente trabalho pretende elaborar e 

pertinente ao campo da educação em saúdef1 rnesrno que a 

temática (produção de prescrição) seja específica: a 

dinãrnica de relação que buscamos aqui elucidar está 

presente no campo de educação em saúde corno urná todo. 

Urna demanda que qualificaríamos de racionalista ao 

trabalho do educador, é o de "agilizar" o trabalho dos 

técnicos: 

manipular técnicas de comunicação para se 

conseguir do cliente o que os técnicos 

consideram necessário - as ordens serem mais 

facilmente compreendidas e mais 

eficientemente cumpridas, numa abordaqem 
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unidirecional da prescrição; 

- estudar as características sócio-culturais 

da população para a implantação mais fácil de 

46 programas (Oshiro et al, 1980) ; 

- informar e instruir organizadamente, de 

acordo com a expectativa da falta de 

informação do cliente. 

Um primeiro tipo de resposta a essas demandas pode ser a 

de sujeição à prática de dominação, não só pelo médico como 

por toda a equipe e administradores. Isso através de 

"projetos educativos" que perrneiarn todas as atividades da 

Instituição - junto a clientes e funcionários - levando à 

repetição e reprodução do que já existe, numa estagnação 

individual e social. Neste quadro até a utilização de 

pequenos grupos, pode não se contrapor a tendência de 

uma educação não crítica ou crítica reprodutivista: o 

pequeno grupo pode servir corno mero instrumento de 

informação. 1'\k,() .... - -
Asfic~~~~ca~ encaram a educaçao como autonoma 

em relação aos determinantes sociais; as c~Z~~Qa~ 

!Le.p!todu.-t~vi~~a~( compreendem a educação somente a partir 

dos seus condicionantes sociais, e não como sendo suscetível 

de mudança intencional pela ação dos indivíduos (Saviani, 

1982) 52 . Ambas as teorias refletem um movimento de g~u.po 

,su.Je.itado. 

nuL 
Já ~ outro tipo de resposta à demanda com a qual noa 

identifice.Ht@oil consiste em se centrar no processo, 

analisar continuamente as Instituições externas, tal como 

definidas na análise institucional e a rnarqern de liberdade 
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na qual o grupo (clientes/funcionários) pode autogovernanr 

seu funcionamento e seu trabalho assegurando a própria 

regulação pela criação de Instituições internas (Lourau, 

1975)~ 3 Não é a negação da influência dos técnicos e 

administradores que se pretende,mas~ a instalação de 

dispositivos em que essa influência seja analisada como tal, 

em que se denuncie a participação o~ediente a modelos 

impostos, em que se façam aparecer as diferenças, em que se 

articule a expressão do grupo com a sua experiência. 

Pesquisar a prática de saúde em que se envolvem clientes, 

técnicos e administradores, na perspectiva de que a 

expressão de sua;~ingulanidade possa ser a fonte de 
h 

elaboração do projeto que organiza essa prática, tranforma 

a visão de educação para a saúde: saímos da visão 

reprodutivista, comumente aceita (nos serviços de saúde). 

No entanto, o espaço no campo de saúde para a educação, 

sobretudo assim entendida, é bastante restrito. Face a 

muitas das rnudançasapontadas pelos educadores como 

desejáveis na organização para reduzir barreiras a açao 

dos clientes e funcionários, o argumento utilizado pelas 

forças da estagnação é de que se tratam de sugestões que 

se encontram fora do âmbito da educação para a saúde. Por 

exemplo, questões sobre direito e participação do cliente 

e/ou funcionários não são em geral consideradas como 

prioritárias para administradores e pessoal de assistência 

médica, assoberbados com problemas do cotidiano de escassez 

de recursos. Além disso o fato da educação em saúde ser 

percebida como serviço irrl.ireto na atenção médica torna-se 

narticularmente vulnerável a restrições de recursos, tanto 



humanos como financeiros. 

o presente trabalho pretende ser um testemunho desse tipo 

de análise - por mim considerada como constitutivo do 

trabalho de educação em saúde - bem como das barreiras a 

sua escuta e legitimação no cotidiano da vida institucional. 

Embora o presente texto seja auto explanatório à medida em 

que se avança na leitura, cabe fazer uma observação sobre a 

diagramação adotada. Com a intenção de facilitar a 

discriminação entre material colhido e análise dos mesmos 

foi utilizada: 

- margem esquerda recuada para material colhido 

- documentos, relatos, depoimentos; 

margem esquerda comum para análise; 

linha horizontal, margem a margem, separando 

os dois tipos de textos. 

* No momento em que termino este trabalho (dez 1984), 
grande parte das autoridades legais mencionadas estão 
mudadas: 
No HC - o Superintendente; 
No ICr- o Presidente do Conselho Diretor; 

- o Diretor Executivo; 
Todos os Diretores de Divisão da Assistência 

Técnica do Diretor Executivo - Educação 
Enfermagem, Nutrição, Serviço Social; 

Diretor do Serviço de Administração 
Diretor do Serviço de Arquivo Médico e Estatístka 

Tambem participam das reuniões do Conselho Diretor, 
1 representante dos m~dicos e outro dos demais funcionários 
do ICr. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O PROBLEMA 

A prescrição médica parece se constituir o ponto chave da 

atividade médica, significando o momento em que se 

concretiza a síntese de sua habilidade profissional. Frente 

a um caso dado, a prescrição seria produto: 

- do domínio do conhecimento médico disponível 

em sua área de especialidade; 

- da habilidade 

. em fazer anamnese, 

. em executar o exame físico, 

. em raciocinar clinicamente, 

. em solicitar e interpretar exames frente 

aos demais dados disponíveis; 

da habilidade em equacionar a realidade 

econômico-social e cultural do cliente com as 

intervenções que se fizerem necessárias 

prescrever. 

O comportamento de indivíduos que adoecem, por outro lado, 

tem sido descrito dentro dos limites de uma categorização 

de direitos e deveres do doente. A pessoa, quando adoece, 

é eximida de vários de seus papéis e obrigações sociais e 

há uma expectativa normativa de que siga a orientação de 

seu médico (Parsons, 1951)~ 7 

Na realidade, o comportamento dos pacientes quanto ao 

sequimento de prescrições está muito longe do que seus 
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médicos considerariam ótimo. o nao seguimento é constatado 

entre todos os tipos de pessoas, e entre todos os grupos 

sócio-econômicos, tanto em hospitais corno em consultórios 

(Mitchell, 1974)~ 9 

Estudos sobre a extensão do seguimento avaliam que cerca de 

1/3 das prescrições é seguido, 1/3 é seguido com alterações 

e 1/3 não é absolutamente seguido (Francis et al., 1969, 

British Medical Journal, 1979) ~ 7 42 

Quanto ã natureza dos fatores que levam a explicar esses 

fatos, tanto características demográficas, corno 

características sócio-econômicas, a gravidade da doença do 

ponto de vista do profissional e o conhecimento do doente 

sobre a patologia mostram-se inconsistentes corno variáveis 

preditoras de tais comportamentos (Marston, 1978, Mitchell, 

1974)~ 8 39 

Ao invés dessas variáveis associa-se ao seguimento da 

prescrição a percepção do cliente sobre a gravidade da 

doença, a eficácia da terapia prescrita e os distúbios que 

o seguimento da prescrição podem trazer ã sua rotina de 

vida (Haynes, 1978):5 

O seguimento da prescrição é um fenômeno difícil de ser 

reconhecido visto que urna melhora clínica pode refletir uma 

recuperaçao espontânea, da mesma forma que a não melhora 

pode ser devida a urna prescrição inadequada. 

Não e frequente a procura de correlação entre seguimento da 
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prescrição e efeito do tratamento a fim de especificar para 

cada doença o grau de seguimento necessário para a melhoria 

ou deterioração clinica significativa. Há mesmo quem 

desencoraje esforços desmedidos para melhorar o seguimento, 

por considerá-los insuficientes pois, qualquer programa que 

incremente melhoria de seguimento custa dinheiro. Além 

disso, um programa desse tipo em nada garante a melhoria 

clinica, que frequentemente não apresenta correlação direta 

, . - 42 com a mealcaçao. 

A discriminaçào dos clientes em seguidores e nao seguidores 

também é difícil, pois que o fenômeno não é consistente, 

podendo o cliente seguir algumas recomendações e não seguir 

outras. E há urna ausência de concordância na definição 

sobre o paciente não seguidor, descrito arbitrariamente 

como aquele que segue desde menos de 30% até menos de 90% 

de seu tratarnento~ 2 

Os estudos disponiveis centram a avaliação do seguimento 

principalmente sobre a prescrição de medicamentos. As 

rnetodologias variam: a verificação do numero de comprimidos, 

a medida da quantidade de "sobras" no frasco das drogas 

prescritas, a declaração do próprio cliente ou responsável, 

~a dosagem de substâncias na urina, á observação do 

paciente. 

Entretanto, em nossa linha de análise urna prescrição médica 

não se limita ao uso de drogas. Muitas vezes, outras 

medidas, muito mais importantes, têm altos indices de nao 

seguimento: por exemplo, o regime alimentar, que tende a 
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requerer mudanças de estilo de vida, exigindo muitas vezes 

habilidades, tempo e esforço para preparação dos alimentos. 

Ley e Spelman (1965)~ 2 questionando a clientela 

imediatamente após a consulta sobre o que os médicos haviam 

dito, constataram que ela se esquecia de cerca de 50% das 

instruções. Essas Autores aventam a possibilidade do 

cliente estar pensando sobre as implicações do diagnóstico 

recebido, enquanto os médicos estão dando instruções sobre 

as prescrições e, assim, nunca compreende as recomendações 

adequadamente. Embora a c~eensão da prescrição não 

assegure que ela seja seguida, a não-compreensão impede o 

seguimento, mesmo que outros fatores sejam favoráveis. Em 

estudo extenso realizado em nosso meio (Sucupira, 1980)
54 

verificou-se que as explicações sobre o diagnóstico 

diminuem progressivamente em relação inversa com a 

semelhança do nível sócio-econômico do médico com o da 

clientela, "perdendo seus detalhes, assumindo um caráter 

genérico, até a total aus~ncia de informação". 

Quando os diagnósticos sao dados, muitas vezes o sao de 

forma incompreensível. A distância cultural que separa as 

classes sociais a que pertencem o médico e o paciente e 

agravada com a utilização1 pelo profissional, de um 

vocabulário especializado que aprendeu penosamente durante 

seus longos anos de estudo. O ruído na comunicação médico/ 

paciente não se resume a diferenças linguísticas e nível de 

instrução. A diferença além de léxica é também sintática 

(Sucupira, 1980)~ 4 Freqüentemente há diverg~ncia entre as 

práticas familiares do paciente e as recomendações feitas 
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pelo médico, que lhe~ parecem estranhas, inquietantes e, às 

vezes, difíceis de aplicar. 

As razoes que fundamentam essas recomendações e lhes dão 

sentido não são transmitidas, resumindo-se a prescrição a 

ordens sem comentário (Boltansky, 1969)~ 

Na pediatria geral, nosso campo de maior interesse neste 

trabalho, a puericultura vem sendo incorporada à consulta 

pediátrica como forma de atividade preventiva. Embora a 

puericultura venha perdendo seu significado original 

proeminente de controle social com que foi introduzido na 

Europa, seu projeto nitidamente normativo acentua o aspecto 

coercitivo da relação médico/paciente nas classes populares 

(Novaes, 1979) ~ 3 

Balint (1975) 1 , ao ressaltar seu projeto estruturado 

fundamentalmente em torno da relação médico/paciente, 

reporta-se ao próprio médico como sendo a "droga" mais 

frequentemente utilizada na prática geral referindo-se a 

toda a atmosfera na qual a droga propriamente dita era 

administrada e recebida. 

38 . 39 Tanto Marston (1970) , como M1tchell(1974) , em revisões 

bibliográficas, encontram evidências de consistência entre 

aspectos ligados à relação médico/paciente e o seguimento 

de prescrição. 

Segundo Fletcher e colaboradores {1979Y 5 . poucos médicos 

(21%) sabem o que o cliente pensa sobre a sua doença e que 



tipo de tratamento já está seguindo, prebrito por outra 
i 

pessoarmédic& ou não. 

Várias sao as razoes atribuídas a comunicação deficiente 

entre médico e paciente: 

alguns Autores atribuem esse colapso na 

6 

comunicação à falta de inclinação do médico em 

comunicar informações aos pacientes, 

considerados incompetentes para compreender as 

informações médicas 1 e~ à visão do médico de 

que um paciente informado é uma ameaça ao 

"status" profissional e ao seu controle sobre 

a interação na situação terapêutica (Roter, 

1977)? 0 

outros evidenciam determinantes institucionais 

na relação médico/paciente (Sucupira, 1980)?4 

Segundo esses, essa relação se processa entre 

sujeitos sociais concretos, como parte de 

projetos sociais mais amplos. A maneira corno 

a relação médico/paciente se processa estaria 

condicionada sobretudo , 

. à distância social entre o médico e o 

cliente; 

. à natureza do saber que permeia esta 

relação em que apenas o conhecimento de 

um dos elementos da relação é legitimado 

enquanto tal; 

caracaterísticas dos serviços médicos 

tl~ onde ocorre a relação ~e se incluem 

política da organização e possibilidade 
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de livre escolha do profissional e 

cliente. 

No dizer de Foucault (1979) 16 , o aprimoramento de meios 

diagnósticos com uso de tecnologia modernaA ampliou os 

limites de visualização até a intimidade dos órgãos sem, 

porém, alterar o núcleo da operação anatomopatológica da 

medicina positivista. 

O baixo índice de seguimento da prescrição registrada em 

inúmeros trabalhos da literatura pode estar refletindo 

também esta prática médica corrente, em que se estaria 

lidando apenas com os sinais e sintomas positivos, isto e, 

prescrição terapêutica para o diagnóstico apenas da demanda 

explícita. Os sinais e sintomas que o paciente oferece são 

tomados ao pé da letra no seu sentido manifesto, reportando 

-se o profissional ao código de classificação de doenças da 

"medicina científica", desconhecendo a linguagem do 

paciente
1

o que faz com que se mantenham sintomas e/ou novos 

sintomas surjam. 

Segundo Birman (1980)
4 

dever-se-ia ultrapassar o sintoma 
I 

ou, para ser mais preciso, articulá-lo numa outra 

totalidade que não seja simplesmente aquela fornecida pela 

"medicina científica" definida pela racionalidade anatomo-

clínica. Dever-se-ia realizar também um outro caminho, 

descobrir o sentido latente da enfermidade que revelaria o 

que o paciente realmente "oferece" ao terapeuta com a sua 

doença. Seria a formulação da patologia vista de um outro 

~naulo: ela poderia estar também no plano da afetividade e 



das inter-relações pessoais, mesmo quando estivesse 

presente no corpo anatomoXpatológico. Comentando sobre a 
-..:...-

sua incapacidade de encontrar uma afecção autenticamente 

orgânica em 2/3 dos seus clientes a despeito dos exames 

complementares, Birman (1980) 4 aventa a possibilidade de 

suas doenças se situarem em outros lugares que não nos 

seus orgaos, nao bastando dizer que eles não têm nada ao 

nao se encontrar sinal algum a esse nivel. "Elits devem 

ter alguma coisa, já que vêm nos ver". 

Nessa mesma linha, para Balint (1975) 1 em apenas 1/3 dos 

casos de clientela infantil& a criança e o doente. No 

restante dos casos, sao os pais ou ambos que necessitam de 

8 

tratamento: através da criança se vislumbra a situação das 

relações familiares. A partir dessa perspectiva, ele 

questiona a validade da racionalidade médica, positivista, 

diante da patologia infantil. Sua posição é a de que o 

médico deve atuar "não somente, nem principalmente, sobre a 

criança sintoma- mas sobre a trama que se vislumbra através 

dela". 

Birman (1980) 4 , em Enfermidade e Loucura, descreve a 

evolução da medicina com modificação paulatina da medicina 

estritamente orgânica, voltada fundamentalmente para o 

universo biológico do homem, com a introdução de outras 

dimensões do humano na análise de sua etiologia, 

acrescentando as suas causalidades biológicas as de ordem 

psicológica, sociológica e antropológica. Esse conceito, 

formulado inicialmente no final dos anos vinte na Alemanha, 

tem suas produç6es te6ricas acrescidas nas décadas de 



trinta e quarenta e seus efeitos concretos acelerados a 

partir dos anos 50. Diz o Autor: 

9 

"Em 1929 Schwartz destaca vários campos teóricos 

para o estudo da enfermidade, postula a dimensão 

do "valor" como essencial para seu estudo, 

constituindo e deslocando para o primeiro plano 

do discurso m~dico a "figura do enfermo", 

disputando os lugares at~ então ocupados 

exclusivamente pela "figura da enfermidade". 

Trata tamb~m das relações do indivíduo enfermo 

com a "comunidade", definindo um campo complexo 

de relações da enfermidade/indivíduo enfermo e 

deste com a ordem social onde se desloca a 

medicina: o espaço do saber e da prática m~dica. 

Krehl (1928) contribue nessa mesma ~poca 

elaborando sobre a oposição Natureza e Cultura, 

definindo a medicina como um saber pertencente 

a esta dupla ordem teórica, a vida humana sendo 

da "ordem do organismo", enquanto elemento do 

mundo da natureza, e da "ordem da biografia" 

enquanto elemento do mundo do espírito. A 

enfermidade, incidindo na totalidade do 

indivíduo, sua explicação será necessariamente 

parcial se considerada unicamente uma das 

dimensões do fenômeno. 

Em meados dos anos trinta, nos EUA, se 

constituiu a rncdi.ci.na psicossomática numa 



perspectiva análoga, porem partindo da prática 

clínica, restringido-se à postulação de uma 

causalidade psíquica sem interrogara estatuto 

social da enfermidade somática. 

As dimensões psicológicas e sociológicas da 

enfermidade e da prática médica aparecem numa 

abordagem conjunta nos anos 50 como Ciência do 

Comportamento 11 (Birman, 1980)~ 

Com a introdução paulatina de outras dimensões do humano 

10 

na produção de conhecimento, a prática médica vem 

caminhando para uma abordagem interdisciplinar pensada e 

realizada com auxílio de outros saberes. Esses, porém, se 

mantém justapostos, não se articulando na construção de um 

mesmo objeto. Em outras palavras, os saberes a, b, c, etc, 

continuam estanques, não havendo fecundação cruzada, o que 

os transformaria, por exemplo, em x, y, z. 

Parti para o estudo com a pressuposição de que, sendo as 

prescrições no Instituto da Criança onde foi realizado o 

trabalho, produzidas também segundo essas visões de campo 

médico, trazem inscritas maiores ou menores probabilidades 

de atende~s necessidades da clientela e, portanto, de 

sere@ seguidas. 

1.2 OBJETIVO 

11 para explicar para a mae, para todas as 

maes, o que está acontecendo com o filho dela, 
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voeª nao vai da~ eon~a da 6e~viça." 

"Experimentei pedir para a mae repetir o que 

tinha compreendido da minha explicação. Foi um 

desastre. Não tinha entendido nada. Passei a 

simplesmente encaminhar para a enfermeira ... 

para dividir a frustração. Tenho que usar o 

tempo para cctc_nde!L outros c.tientef.J." 

(Residentes) 

O que e "dar conta do sei:-viço"? 

O que e "atender clientes"? 

Que tipo de medicina estamos produzindo/aprendendo/ 

ensinando? 

Buscar caminhos de resposta para essas perguntas implica 

em c.anheeeJL, pela an~lif.Je da ea~idiana em uma o~ganizaç~a* 

indivZduaf.J man~~m c.am a in~~i~uiç~o*, bu~eanda n~o no~ 

Esse, meu objetivo. 

A decifração das demandas, o objetivo,~ ao meu ver condição 

fundamental de qualquer projeto consequente de educação 

para a saúde. 

*definições de organização e instituição a pag. 15 

.... ce •• llblloteco e Oo(•J~entaçlle 
fACULD'-D~ !:~ S.' ~í:~ fnllU 
llfl!\f~' ~ ..... "·~i' ~:·,1110 
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2. ANÂLISE INSTITUCIONAL* 

Como educador de saúde pública, o estudo do cotidiano da 

organização onde trabalho tem para mim interesse prático 

de intervenção educacional. 

Para esse propósito, as pesquisas usuais de opinião 

quantificadas têm seu valor limitado como instrumento de 

intervenção social. Essas pesquisas, apesar de 

conseguirem informações sobre o oficial, o exterior, o 

explicitado, mantém uma lacuna sobre o não explicitado 

em ação no sistema e, conseqüentemente, sobre seus 

processos de transformação. 

No caso em foco, estaríamos estudando documentos oficiais 

e verbalizações permeadas pela racionalização consciente -

aquelas regras de jogo repetidas para efeito de 

divulgação. A suposição de que o jogo estaria sendo 
rtJ... 

desenvolvido de acordo com essas regras, HeS levaria ao 

"chavão" de que a prática e a teoria são diferentes entre 

si. 

Uma outra forma de estudo seria a observação do jogo em 

ação, a tentativa de reconhecimento das regras que estão 

sendo utilizadas e seu aclaramento entre os próprios 

* Para a elaboração desse c~~ítulo foram util~zados 
basicamente: Rolnik, 1982, e minhas anotaçoes de aula 
da Disciplina Análise Institucional, Prof. Suely Rolnik -
PUC de são Paulo, Programa de Estudos Pós Graduados em 
Psicologia Social. 19 semestre de 1981. 3~utras 
referências se const~tuem em Lourau, 1975 e Rev. 
Cultura Vozes, 1973. 
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participantes. Estaremos partindo do pressuposto de que 

não há divergência entre a prática e a teoria - a prática 

teria a sua teoria. Nos mesmos documentos oficiais e 

verbalizações, adquirem importância as entrelinhas, as 

contradições e os silêncios. 

Para este estudo escolhi a An~li6e In6~i~uQional como 

metodologia de pesquisa por me parecer que no momento e a 

que atende a essas demandas. 

Historicamente a An~tise In6~i~uQional tem sua genese na 

* França, nos anos 50 Propostas semelhantes de trabalho 

surgiram nos anos 60 com a Transaction Magazine nos EUA, 

Pesquisa Participante na América Latina, Grupo Operativo na 

Argentina, Pesquisa-em-Ação na Alemanha. 

Pesquisar e tornar conscientes normas nao explicitadas, 

porém determinantes reais das relações interpessoais no 

grupo, isto é, captar a lei que rege o comportamento do 

grupo, evidenciar as diferenças e formular as 

insatisfações sentidas, só é possivel a partir da 

participação e expressão das próprias pessoas envolvidas 

nessa relação, desde que o que se pretende seja a 

rearticulação continua das interrelações: rearticulação, 

mudança,· possibilidade de contato com novas dimensões da 

relação. A pesquisa assim é, simultâneamente, intervençao. 

* A produção teórica desse movimento tem em Guattari um 
expoente. Nesse sentido a bibliografia básica para a 
Análise Institucional é a obra de F. Guattari, assim como 
uma tentativa de apresentação didática feita por R. 
Lourau c:r1 se'l li_'.rr,- "Análise Instí,._uciortal". 
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Nesse aspecto aosso trabalho se realizou nas reunioes e 

.J'tA vvJU:V! 
contatos formais e informais decorrentes das~vãrias 

inserções da Autora no Instituto da Criança. 

Outro aspecto que a metodologia da An~l~~e In~titu~ional 

torna consciente é o fato de que a organização, em sendo 

um fragmento da sociedade, reproduz a din~mica dessa 
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sociedade: os sistemas de significação, o modo de produção 

e das relações sociais - repressão, vigil~ncia, educação 

padronizadora, consumo. Nesse sentido -~:~ pareceu -111'-(.. 

importante no âmbito deste trabalho buscar elucidar como a 

dinâmica da sociedade se reproduz no momento em que os 

indivíduos produzem assistência e ensino de pediatria, 

conforme explicitado por seus objetivos formais. 

A An~li~e Injtitu~ional é aplicada a situações da pr6pria 

prática do grupo cujas relações se deseja estudar. Nessa 

metodologia o conhecimento da realidade presente e a 

intervenção educativa nessa realidade não se realizam em 

dois momentos: o pr6prio momento de pesquisa é um momento 

de conhecimento e mudança da prática (Lourau, 1975)~ 3 

2 .1 CONCEITOS 

Constituem instrumentos de Análise Institucional alguns 

conceitos que passo a descrever: 

instituição 

. segmentaridade 

transversalidade 

distância institucional/tmnlicacão 



institucional 

. grupo sujeito/grupo sujeitado 

demanda 

analisador 

2.1.1 INSTITUIÇÃO 
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Instituição é o conjunto de leis sociais que organizam e 

possibilitam a vida humana em sociedade, leis essas que se 

transformam continuamente. 

incluidas: 

Neste conceito amplo estão 

no~ma~ un~ve~~ai~, corno o trabalho assalariadq 

a educação, a medicina e a prescriçao médica; 

o p~oce~~o de ser estabelecerem as normas, 

corno o ato de educar,de prescrever; 

. e 6o~ma~ 6oc~a~~ v~~Iue~~, dotadas de 

estrutura administrativa e/ou material, 

chamadas de "organização", corno urna empresa, 

urna escola, um hospital. 

Tornando corno exemplo urna das formas sociais acima 

descritas - a organização - descreverei algumas 

caracteristicas de Instituição. 

As organizaç6es possuem estrutura administrativa/material e 

funç6es oficiais que as distinguem um~ das outras. Os 

individuas que integram urna organizaçao, por terem 

diferentes origens e experiências, e por pertencerem a 

diferentes grupos sociais e a sub-grupos dentro da própria 

organização. com interesses variados, consciente ou 
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inconscientemente vao modificando a Instituição. 

Operacionalmente, suas ações são produção também de normas 

não explicitadas, igualmente objetivas, o que torna, por 

exemplo, a atenção à saúde da criança uma organizaçao de 

saúde singular, distinta das demais e ainda daquela 

especificada nos documentos oficiais da própria 

organização. 

2.1.2 SEGMENTARIDADE 

O que dá unidade e forma a um campo, formação, grupo, nao e 

apenas sua suposta unidade positiva - finalidade oficial 

totalidade geral que se expressa pelo organograma (sua 

verticalidade), nem é~suposta unidade feita d~somatória 
'L 

das particularidades indi~~ais - das personalidades -

posições totais particulares expressas pela dinâmica de 

grupo (sua horizontalidade) . Ambas são concepções de uma 

totalização fechada, completa, absoluta, eterna: o fato em 

sua positividade. 

O que dá unidade e forma a um grupo é a açao recíproca e 

inconsciente de uma multiplicidade coexistente de posições 

de desejo, determinadas e determinantes do lugar que os 

indivíduos ocupam em suas relações sociais e de expressão 

de cada um dos segmentos que constituem sua existência -

econômico, sexual, religioso, urbano, político. 

Em cada uma dessas dimensões da relação ocorrem processos 

de identificação inconsciente, que vão constituir a 

sinoul~rid~~~ 4e seu desejo e a identidade da consciência 
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do grupo. 

~ essa mut~i~~gm~n~a~idad~ que determina os sentidos da 

expressão no campo social considerado, sentidos objetivados 

- ~ na açao concreta, onde cada dado acresentado muda a 

natureza de cada sentido, bem como da multiplicidade. 

A unidade do grupo é, assim, um processo de totalização 

aberta, fragmentada, transitÓria: agenciamento de urna 

multiplicidade de fluxos que percorrem todos os ~~gm~nto6 

que constituem a existência humana. 

A mul~i6~gm~n~a~~dad~ em ação no grupo é o lugar da 

unidade singular da prática. 

constituirá interesses convergentes/divergentes que 

conferem determinações morfológicas observáveis. 

2.1.3 TRANSVERSALIDADE 

A transversalidade é a medida da intensidade de 

manifestações da multisegrnentaridade presente nos grupos. 

O ~o~6~~~~n~~ de t~an~v~~~atidad~ é lido através da 

expressão dos indivíduos. 

Esse coeficiente tende a zero quando os indivíduos so se 

reconhecem na verticalidade - hierarquia, categoria, 

classe - não se reconhecendo com outra existência efetiva 

fora da que lhe é conferida pelos outros e portanto dos 

lugares que ocupam nas hierarquias de poder: esmagam-se 

diante das "forc,1s e:-:tc:>riores", identificando-se a seu 
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papel oficial naquele campo particular. Também tende a 

zero o coeficiente de transversalidade quando os indivíduos 

só se reconhecem na horizontalidade, negando toda a 

exterioridade ao sub-agrupamento a que pertencem, tendendo 

a construir a imagem ideal da coer~ncia absoluta, esmagando 

seus adversários ou dissidentes. Em ambos os casos a 

expressão mantém com o processo de existência uma relação 

de exterioridade. Em ambos os casos trata-se de um 

movimento de baixa transversalidade no grupo, constituindo 

o que em Análise Institucional é chamado de g~upo ~ujeizado 

ou objeto. Os grupos sujeitados, onde predominam os 

movimentos de reconhecimento na verticalidade, são chamados 

do tipo bu~oc~ázico; aqueles onde predominam os movimentos 

de reconhecimento na horizontalidade, são do tipo ~eiza. 

A transversalidade atinge seu grau Ótimo quando um ou mais 

indivíduos se vêm produtos/produtores do lugar que ocupam e 

de sua história, têm visão de sua autonomia e de seus 

limites objetivos. Tais características definem um 

movimento no grupo que, em Análise Institucional, chamamos 

de g~uro ~ujeizo. 

O coeficiente de transversalidade é, portanto, o grau de 

cegueira ou de visão na subjetividade do grupo, Guattari 

(1981)
23 

formula a hipótese de que o grau de 

transversalidade no grupo depende do grau de 

transversalidade existente no grupo que detém o poder real 

(que nem sempre coincide com o poder legal, com as 

instâncias jurídicas, pois essas só tem controle sobre a 

expressao manifesta). Embora possa existir "pressão de 
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-base", ou pressao de outros movimentos presentes no grupo, 

dificilmente ela consegue modificar a estrutura de cegueira 

do conjunto. Alta intensidade de transversalidade num sub-

grupo que nao tem poder real na instituição permanece 

latente e só pode repercutir numa área limitada. Assim, a 

intensidade da transversalidade pode variar dentro da 

organização, mas o coeficiente é homogêneo. 

2.1.4 DISTÂNCIA INSTITUCIONAL/IMPLICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Ln~~i~uQional se referem ã consciência que os indivíduos 

têm de sua transversalidade. 

No movimento do tipo grupo sujeitado seita, os indivíduos 

imaginam-se escapar ao controle da ação da Instituição. 

Funcionam por contra-identificação ao papel oficial, 

deixando de lado a multisegmentaridade que estaria 

definindo a singularidade de sua prática. Sua implicação 

institucional tende a ser mínima e a di~~ânQia máxima, 

tendendo ao infinito. 

No movimento do tipo grupo sujeitado burocrático, a 

distãncia entre os indivíduos e seu papel tende a ser nula: 

as funções decorrentes de sua posição oficial lhes colam a 

pele, eles são absolutamente identificados ao seu papel. 

distância, mínima. 

2.1 .5 GRUPO SUJEITO/GRUPO SUJEITADO OU OBJETO 
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O discurso do indivíduo é produto da racionalização e das 

leis sociais que ordenam o seu mundo, que não são 

necessáriamente conscientes. A tendência a ser sujeito ou 

sujeitado no grupo nunca é absoluta. Os dois extremos de 

posições no grupo são encontrados oscilantemente num mesmo 
-'!.. 

momento nos momentos sucessivos das ações de um grupo: 

- ora predomina o movimento sujeitado ou objeto, 

isto é, o grupo reconhece apenas a posição na 

segmentaridade de cada participante na medida 

em que tais posições dão coesão ã 

verticalidade, reforçando as ações "oficiais", 

ou reafirmam a horizontalidade da "seita". 

Nessas situações as mudanças vindas de 

qualquer parte do grupo tendem a nao ser 

legitimadas e, portanto, a não se alastrar no 

grupo, os pequenos deslocamentos sao 

rejeitados e reintegrados. 

- ora predomina no grupo o movimento sujeito, 

isto é, reconhece a diferença e, 

conseqüentemente, adeita como legítimas as 

mudanças decorrentes dessa multiplicidade 

dinâmica. Em decorrência, há deslocamento nos 

múltiplos componentes do grupo. Estando 

consciente das diferenças, consegue fazer uso 

da máxima liberdade possivel em organizar-se a 

partir da vivência do seu processo de 

existência. 

Utilizando-se de nomenclatura emprestada da área de químic~ 

o movimento grupo sujeito percebe-se do nonto de vista 
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mole~ula~ em contraposiçâo ao grupo objeto, que se percebe 

do ponto de vista mola~. Uma leitura molecular de uma 

composiçâo implica em identificar quais elementos estâo 

sendo necessários para que haja reação química, que 

determina, num mesmo acontecimento, a desintegraçâo de uma 

fórmula e a integraçâo de novas fórmulas. Do ponto de 

vista do grupo, uma leitura molecular capta a 

multisegmentaridade e os movimentos de transformação das 

formas de sociabilidade. Já a leitura molar de uma 

composição é a sua representação definida pela quantidade 

de moléculas. Do ponto de vista do grupo, uma leitura 

molar capta cada elemento que o constitui como um todo, 

unitário, global, sem conexões, cuja somatória dá a unidade 

positiva do grupo. 

de vida. 

Desconhece-se, aqui. todo seu movimento 
I 

Uma organizaçao, da mesma forma, assume posições mais de 

sujeito ou mais de sujeitado, conforme legitima ou reprime 

a transversalidade dos grupos que a compoem. Numa 

organização onde predomina o movimento sujeito, há vocação 

para mutação dos seus subgrupos, a partir de suas 

necessidades, e esta vocação está articulada aos projetos 

organizacionais. Já na organização onde predomina o 

movimento sujeitado, as manifestações de maior 

transversalidade são reprimidas pelo grupo que detém o 

poder. Esse grupo muitas vezes considera essas 

manifestações como insubordinação à hierarquia burocrática, 

criando-se assim pessimismo e desânimo entre seus 

subordinados pela dificuldade de autenticidade. 
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Em relação as normas, no movimento de grupo sujeito elas 

são formas de satisfação das suas necessidades. A 

subjetividade no grupo se expressa articulando as mutações 

de sua existência ao seu projeto, do que resulta produção 

de um saber que brota da singularidade do campo. O grupo 

é protagonista do processo, ele se percebe em mudança 

permanente, provisoriedade, finitude, fragmentação. No 

limite, o grupo escolhe a dissolução da instituição e a 

vive como uma nova forma de funcionamento e não como morte; 

há um enriquecimento dialético, através do trabalho 

permanente sobre o sentido. O grupo é um lugar transitório 

de segmentaridade "ágil" em movimento. Enfim a dialética 

de um processo de institucionalização permanente tem nas 

crises um momento privilegiado, um trampolim para a 

elaboração da mudança. 

No movimento de grupo objeto, as normas e as formas de 

satisfação das necessidades não se articulam, estando seu 

cotidiano perpassado por normas de cuja produção o grupo 

não participou. -Nesse movimento, o grupo nao e 

protagonista da enunciação. Está subordinado a situação, 

que ele aceita passivamente. 

2 . 1 . 6 DEMANDA 

Demanda é o apelo, pedido, solicitação ao outro, 

independentemente quem. ~ a forma manifesta do desejo no 

grupo - e, portanto, material através do qual o desejo se 

decifra em seus movimentos, tanto a sujeito como a 

sujeitado, e na relDcão Pntre eles. 



23 

2.1.7 ANALISADOR 

O analisador, conceito também oriundo da química, é todo 

fenômeno que evidencia ou discrimina tendências em jogo na 

situação vivenciada pelo grupo ou organização. Constitui

se em revelador do compromisso entre os desejos 

inconscientes e as defesas conscientes: é nesse sentido que 

captá-lo provoca a ruptura desse compromisso. Assim, 

através do analisador, emerge o desejo inconsciente, que 

até então só se podia sentir de forma travestida nos 

sintomas detectados. A elucidação dos analisadores é assi~ 

nela mesma, afirmação do desejo e desvendamento daquilo que 

o impedia até então. 

2.2 METODOLOGIA 

A metodologia de Análise Institucional é voltada para o 

reconhecimento da política do desejo num agrupamento social 

- leitura do movimento ~ ex~erimentãçãú ~ das 

tendências em luta na subjetividade do grupo - que sera 

interpretada através de rupturas de sentido que surgem na 

aparente homogeneidade da ordem fenomenal: discurso verbal, 

gestual, material, e psicossocial aí produzidos. Buscam-se 

conhecer dentro dos grupos as tendências a grupo sujeitado 

e a grupo sujeito, e como essas se entrelaçam. Busca-se 

perceber qual o plano de mudança que essas tendências 

detectadas revelam, mediante: 

a) an~li~e da t~an~ve~~alidade na situaçio em 

estudo, incluindo o pesquisador como 

comor:mer te do qrupo ~ 
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b) iden~i6i~ação pe~manen~e da demanda oficial 

ou consciente e daquela implícita ou 

inconsciente; limitar-se à leitura da demanda 

consciente produz ações que mantêm a 

situaçâo de aparente homogeheidade, o que 

impede a expressâo da multisegmentaridade dos 

indivíduos, barra a possibilidade de 

afirmaçâo da singularidade no grupo e, 

portanto, de toda e qualquer mudança do 

projeto grupal. O analista institucional tem 

função de apontar os movimentos de afirmação 

do desejo, bem como os de sua obstaculização. 

2.3 Tf':CNICA 

A "técnica" para a Análise Institucional depende da 

singularidade do campo (em que se inclui o pesquisador) e 

da finalidade da pesquisa. Realiza-se a criaçâo ou 

utilizaçâo de um dispositivo analítico de intervenção, que 

permite a leitura da dinâmica naquele campo social. Na 

presente pesquisa, por exemplo, foram utilizadas 

entrevistas, análise de documentos da instituição 

pesquisada, observações mais aguçadas do cotidiano de uma 

forma geral, especialmente de reuniões técnico

administrativas dêl, qua,~çz Autoraparticipa' regularmente 

como profissional. O pr6prio trabalho de conhEcimento foi 

1\ apontado os ~aminho~ de contato com o campo. Chamar esses 

caminhos de "técnica"~ serve para nos dar certa esperança 

de controle dt;l realidade. Ora, conforme vimos 

anteriormente. a ilusão de controle ~a realidade e pr6prio 



de um grupo sujeitado. Nesse sentido, pretender que a 

pesquisa 1~onstitua-sê em campo de afirmação para a 

tendªncia sujeito - jâ que anâlise e expressão do desejo 

são um só fenômeno - implica em não cair na ilusão da 

"técnica". Por isso, preferi falar em caminhos, que a 

singularidade do campo foi apontando. 

25 
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3. CAMPO DE ANÁLISE E INTERVENÇÃO 

• 
~ 

Neste trabalho, escolhemes como campo de análise e 

intervenção o Ambulatório Geral do Instituto da Criança 

"Prof. Pedro de Alcantara", do Hospital das Clinicas (HC), 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUS~ 

que é uma unidade de atendimento externo. 

A escolha desse Ambulatório, como já mencionado, baseou-se 

principalmente nos seguintes fatores: 

os médicos atendentes desse Ambulatório sao 

recém-formados e, portanto, a influência da 

sua formação acadêmica estaria mais 

circunscrita ao curso de graduação; 

- O Ambulatório foi montado prioritariamente 

para ensino, de onde decorrem caracteristicas 

peculiares de volume e casuistica de clientes, 

duração de estágio, supervisão do atendimento 

médico, composição e número de profissionais 

envolvidos; 

- O Ambulatório constituía uma das minhas 

unidades de trabalho no Instituto da Criança. 

O programa de atendimento do Ambulatório Geral encontra-se 

detalhado no capitulo Sdeste trabalho; sua organização 

6 administrativa pode ser consultada no Regulamento do HC 

(anexo 1). 

3.1 FONTES DE DADOS 



Os dados coletados para este trabalho sao provenientes de 

- entrevistas com médicos que atendem no 

Ambulatório; 
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entrevistas complementares - informações de 

pessoas variadas em decorrência da necessidade 

de se aclararem dados obtidos anteriormente; 

- anotações e observações pessoais - dados 

obtidos em reuniões e contatos formais e 

informais, decorrentes das minhas várias 

inserções no ICr; 

documentos do ICr - contendo informações 

variadas relativas ao ICr. 

3.1.1 ENTREVISTA COM M~DICOS ATENDENTES 

Os médicos atendentes do Ambulatório Geral são residentes 

de 19 ano. Como parte da programação de estágio na área de 

atendimento externo, esses residentes são designados para o 

Ambulatório Geral, durante um semestre. O estágio e 

teórico/prático e tem como objetivo a aprendizagem de 

prática pediátrica generalista, com ênfase em patologias 

mais frequentes nas idades de O a 12 anos. 

O outro semestre do estágio é voltado para atividades com 

crianças internadas em enfermaria e, o 29 ano está voltado 

para especialidades clínicas. 

Na ocasião em que o estudo foi realizado, de agosto de 1981 

a março de 1982, os residentes estavam em seu 29 semestre 

d0 19 Rnn 10 residência b~sica tendo, portanto, já 



estagiado nas areas de internação. Quatro dos 

entrevistados nao eram graduados pela FMUSP. 

28 

O estudo exploratório do tema "Produção de Prescrição" foi 

realizado no semestre anterior àquele referido neste 

trabalho, a partir de conversas não diretivas com três 

médicos atendentes, voluntários nesta fase, além da 

observação de consultas. 

As entrevistas com o grupo em questão foram realizadas de 

forma aberta com a utilização de um roteiro básico, visando 

à captação de informações menos dirigidas. 

Ao agendar as entrevistas eu expunha meu objetivo de 

conhecer como os médicos percebem suas prescrições nesse 

Ambulatório com base nas dificuldades relatadas pela 

literatura. No momento d~entrevista expunha novamente o 

objetivo e a intenção de gravá-la para permitir-lhe maior 

disponibilidade na conversa. 

Para efeito de análise foram consideradas as três 

entrevistas do estudo exploratório. Dos 16 residentes 

estagiários no período de pesquisa, três não foram 

entrevistados, 1 por não comparecimento sistemático as 

entrevistas agendadas, outro por desencontro de horários e 

o terceiro por faltas devido a doença e licença. Foram 

realizadas, portanto, 16 entrevistas, 8 das quais gravadas 

com autorização e transcritas e 8 apenas anotadas. Na fase 

de exploração a gravação não havia sido introduzida. 



Os depoimentos utilizados sao transcrições literais 

parciais; eu me preocupei apenas em acrescentar~ entre 

parêntese palavras que se refer~arn a citações anteriores 

feitas no decorrer da entrevista, necessárias para a 

compreensão dos leitores. 
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O roteiro básico para as entrevistas constou de perguntas 

sobre as seguintes questões: 

1. Oportunidades que os residentes têm tido de sentir corno 

as mães respondem as suas prescrições. Modo como 

conseguem isto. O qu~ tem surgido. Corno tem lidado 

com o que surge. 

2. Oportunidades de saber o que a rnae pensa sobre o que se 

passa com a criança. 

3. Oportunidade de saber sobre o tratamento que a criança 

já esteja fazendo, com médicos ou nao. 

4. Hábito das mães perguntarem sobre a doença, exames, 

medicações. 

perguntas. 

Perguntas que surgem. Como lidam com as 

5. Opinião sobre a contribuição mais relevante do 

Ambulatório Geral para a formação do residente ou 

transformação do próprio trabalho médico. 

6. Projeto de trabalho a partir da residência. 

3.1.2 ENTREVISTAS COMPLEMENTARES 

Foram entrevistados alguns elementos que pertenceram ao 

Grupo de Pediatria Social, que participaram das origens do 

Ambulatório Geral. 
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3.1.3 ANOTAÇ0ES DE OBSERVAÇ0ES PESSOAIS 

Como referido anteriormente, eu integro o quadro de pessoal 

do ICr, lotada na Divisão de Educação. Essa Divisão era uma 

das áreas que constituíam a Assistência Técnica, que nos 

fL 
vários níveis e unidades do ICr fomavam com os médicos 

equipes multiprofissionais*. 

Foram utilizadas como materiais de análise os vários 

momentos da minha vida cotidiana no ICr. 

3.1.4 DOCUMENTOS RELATIVOS AO ICr 

Foi utilizado basicamente o documento sobre objetivos e 

organização administrativa do ICr, conhecida como a "Carta 

- 44 -do Embu". Outros documentos compoem-se de relatarias e 

anotações de reuniões, publicações sobre ensino na FMUSP 

( d 1973 1976) 36 37 -. d d Marcon es, e , relator1o o grupo e 

pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas ~FGV:},(Bates et al., 

2 
1979) , programa de residência do Departamento de Pediatria 

da FMUSP. 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

O conjunto de dados coletados, provenientes das entrevistas, 

documentos, reuniões, foi analisado formando um corpus, 

utilizando-se a "estratégia do retardamento de 

categorização" sugerida por Thiollent (1980)~ 5 

* Oficialmente a Autora é lotada na Assistência Técnica da 
Diretoria Executiva. Ver cao. 4 sobre estrutura oficial 
e cap. 7 sobre reEStruturação~ proposta. 
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Esta estratégia se constitui inicialmente na leitura e 
&..!t.? 

releitura pelo pesquisador das ~ntrevista& disponíveis, até 

chegar a uma impregnação pelo material. A construção das 

categorias surge progressivamente, à medida em que o 

período de impregnação suscita interpretação pelo 

relacionamento dos diversos elementos. 

Esse procedimento, aliado à entrevista nao diretiva com 

atenção flutuante, possibilita captação de elementos que 

possuem muitas vezes importância capital, mas que à 

primeira vista aparentam estar "fora de campo''. Esse 

procedimento permite evitar na entrevista apredeterminação 

das respostas pelas perguntas e a incorporação forçada do 

conteúdo em categorias pré-determinadas. 

Os aspectos analisados sao aqueles que chamaram minha 

atenção por sua repetição nos diferentes pontos da 

Instituição. 
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4. O INSTITUTO DA CRIANÇA: SUA HISTÓRIA; SUA ESTRUTURA. 

O Instituto da Criança integra o complexo do HC 

da FMUSP, abrigando em suas instalações o 

Departamento de Pediatria da Faculdade. Os 

demais servidores., tanto t~cnicos quanto 

administrativos, são do HC, que tamb~m provê o 

suporte financeiro e material. 

Idealizado em 1966, o Instituto da Criança~ 

criado em 1970 (Decreto n9 52.481 de 02/07/1970), 

visando instalar as enfermarias e ambulatórios 

de pediatria em pr~dio próprio. 

Em 1974 ~ montada a estrutura administrativa do 

Instituto e elaborado seu regulamento. As 

primeiras minutas retratam reprodução da 

estrutura piramidal funcional adotada nos demais 

Institutos do HC, com Divisão M~dica, Divisão 

de Enfermagem, Divisão de Nutrição, entre outra& 

A estrutura t~cnico-administrativa matricial do 

ICr foi concebida a partir da decisão de que o 

atendimento multiprofissional seria a 

metodologia oficial da Instituição. A inovação 

em termos estruturais ~ a organização divisional 

em função do tipo de clientes: pacientes 

internados na Divisão de Atendimentos às· 

Crianças Internadas; pacientes não-internados, 

quer em atendimento amb1.1latorial programaC.o, 
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quer em projetos extramuros, na Divisão de 

Atendimento às Crianças Externas. 

Nessa situação, as áreas de Enfermagem, 

Nutrição, Serviço Social, Educação deixam de 

existir como unidades administrativas autônomas 

e passam a compor uma Assistência Técnica junto 

a Diretoria Executiva do Instituto da Criança, 

conservando apenas a hierarquia técnica. 

Essa versao de estrutura matricial adotada no ICr, com 

equipes departamentais, corresponde àquela de custo e 

complexidade médias das 7 maneiras visualisadas por 

Galbraith e col. (1973) 27 , como canais laterais de 

integração recomendadas para organizações complexas, como 

são as de saúde. 

Cada área profissional que compoe a Assistência Técnica 

forma uma estrutura técnica que se sobrepõe à estrutura 

funcional. A organização fica centrada em unidades sob 

coordenação técnica e administrativa de médicos, os quais 

nos diferentes níveis dispõem de assistência técnica das 

diferentes áreas profissionais, constituindo canais 

legitimados de influência, diversamente do múltiplos canais 

de comunicação que existem mesmo nas estruturas mais 

rígidas, onde, porem, são vistas como canais informais ou 

mesmo de oposição aos formais. 

A adoção desse tipo de estrutura organizacional no ICr 

- 44 - -(diagrama paa.34) chama a atençao por ser uma orqanizacao 
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de saúde e, principalmente, por ser da administração 

pública. Num estudo comparativo da literatura dos Últimos 

20 anos sobre sistemas de atendimento médico com os das 

áreas comerciais e industriais, revisores (Mullen & Leifer, 

41 
1982) ~ relatam uma ocorrência muito menos freqüente de 

coordenação e relacionamento cooperativo entre pessoal de 

sistemas médicos; pouca experiência com processos 

administrativos, além do burocrático, e pouco trabalho 

9rático sobre padrões de relacionamento entre 

administradores, médicos, conselhos, funcionários, pacientes 

e comunidade, e seus efeitos na qualidade e quantidade de 

sc;rviços. 

Comentando sobre a administração pública, realizou-se um 

~aneamento de tipos de estrutura administrativa existe~t~s 



entre 1975 e 1979 nos 19, 29, e 39 níveis de governo da 

administração paulista (Felicíssimo, 1982) :
4 

Embora esse trabalho faça referência a necessidade de 

estudos para "localização no tempo dos períodos de maior 

intensidade na criação de tipos estruturais diferentes", 
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"análise da relação entre as formas estruturais de governo 

com processo decisório no interior das organizações 

públicas estaduais" e "dinãmica da relação entre essas 

formas estruturais e o processo sócio-econômico-político 

existente na sociedade", simultaneamente sugere 

homogeneização estrutural. E o governo paulista vem se 

estruturando, incorporando gradativamente no seu desenho 

organizacional o modelo de racionalidade com 

departamentalização funcional com sete níveis de 

subordinação: Governe·, Secretaria de Estado, Coordenadoria, 

Departamento, Divisão, Serviço, Seção, Setor (Felicíssimo, 

1982): 4 

Em 1976, a Pediatria inicia sua transferência 

para o ICr. Já em 1977 a Diretoria Executiva 

discute em reuniões sucessivas as situações 

decorrentes da estrutura organizacional adotada, 

destacando-se dos relatórios: 

consenso em preservar a organização com essa 

estrutura; 

consenso de que a estrutura desejada fora 

implantada parcial e modestamente; 

a fraailidade aa linha administrativa do ICr, 

~"'!~o~~ Rlh''1:",." • r.o\•Jment<IÇIIl'l 
•···• · · · · <;' ~d~UCA 

, ;·,~UlO 
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decorrente, entre outros fatores, da 

impossibilidade de indicar no momento todas as 

chefias, o que compromete o funcionamento de 

várias das unidades de atendimento; 

- despreparo de quase todos em matéria de 

trabalho com estrutura organizacional 

matricial. 

Em vista destas considerações, e da urgência da 

implantação da nova estrutura administrativa do 

ICr, com todas as suas características 

inovadoras, são desencadeadas várias medidas 

concretas entre as quais: 

- em out/nov de 1977 - levantamento de 

conhecimentos e de opinião sobre a estrutura 

administrativa e sobre o funcionamento do ICr, 

entre as 22 pessoas que, formal ou 

informalmente, ocupavam posições de chefia em 

vários níveis do Instituto decidi~ se pela 

manutenção da organização; 

- o "Projeto Quadradinho" - assim chamado por 

analogia à forma quadrilátera que utiliza para 

a apresentação gráfica do organograma - cuja 

finalidade seria o preparo do pessoal para a 

implantação real da nova estrutura 

administrativa. 

o "Projeto Quadradinho" teve corno plano de 

trabalho urna fase aguda e intensiva de preparo 

de pessoal no biênio 78/79, e uma fase contínua 

de manutenção, a oartir de 1980. Dentro desse 
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plano é contratada uma equipe de pesquisadores 

da Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas (março de 1978), 

por meio de convênio firmado com o HC, para a 

realização de um diagnóstico organizacional e 

administrativo. Como parte desse trabalho são 

realizados seminários e debates com profissionais 

das várias áreas subdivididas em 3 grupos 

multidisciplinares conforme nível que ocupem na 

hierarquia do ICr. 

Em agosto de 1978, 37 profissionais do ICr -

diretores de areas técnicas e chefes dasunidades 

de atendimento e de serviços administrativos -

sao reunidos a fim de analisarem e discutirem 

uma proposição sobre conceitos de pediatria, 

filosofia de atendimento global, objetivos e 

organização administrativa do ICr, que passa a 

- 4 4 ( ser conhecida por "Carta do ·Embu" anexo 2). 

Essa proposição havia sido redigida pelo 

Professor Titular do Departamento de Pediatria 

da FMUSP que como já dissemos, funciona dentro 
I 

das instalações do ICr. 

A Diretoria Executiva - exercida interinamente 

pelo Professor Titular desde o início do ICr - e 

reassumida pelo titular do cargo em 1980. O 

"Projeto Quadradinho" e a maioria dos outros 

projetos internos visando a consolidação da nova 

estrutura são desativados. O próprio relatório 
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apresentado pelos pesquisadores da FGV nao e 

discutido nem com os profissionais que 

participaram dos seminários anteriormente 

relatados nem entre os dirigentes do Instituto; 

- 11 - 44 tambem a Carta do Embu" apos a sua 

proposição não é discutida 1mas apenas disti.ibUÍda 

a todos os funcionários do ICr com seu 

"hollerith". Um ano depois a Diretoria 

Executiva é assumida por quem já a vinha 

exercendo corno substituto nos impedimentos do 

titular. 

No decorrer de 1981 mudanças sucessivas sao 

introduzidas, alterando a colocação das unidades 

de atendimento. A unidade de atendimento a 

pacientes não internados em situação de 

emergência - o Pronto Socorro - é transferido da 

Divisão de Atendimento às Crianças Externas para 

a Divisão de Atendimento às Crianças Internadas. 

As Divisões embora mantenham os nomes, não mais 

traduzem o critério do tipo de clientela sobseus 

cuidados. Em 1982 é abertamente desencadeada a 

reestruturação,que sera comentada em capítulo 

posterior (cap. 7). 

Segundo Dalton e col. (1970) 10 , sempre que uma estrutura 

matricial é introduzida, não corno pvoduto de linguagem 

criada a partir de um processo do cotidiano, mas 

principalmente de forma burocrática e racionalista, 

~retendendo desenvolver urna nova "cultura" '-'l::"gani z,~ciona l 
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e novas formas de comportamento em uma organização tendo 

anteriormente uma estrutura simples de autoridade 

unidirecional, muitos problemas surgem corno conseqüência de 

modos de ação trazidos da abordagem departamentalizada 

pregressa. Tais problemas decorrem principalmente de 

mudanças restritas a um dos departamentos ou pavilhões como 

no caso do ICr, com manutenção nos demais da estrutura 

piramidal departamentalizada. 

o Instituto da Criança se localiza, nesse sentido, "num 

complexo HC situado num Supersistema ambiental restritivo 

-Governo do Estado, com limitações tradicionais, legais, 

burocráticas, orçamentárias, políticas (Bates et al. 1979)~· 

Esse supersistema funciona com um certo tipo de 

"racionalidade burocrática" que conserva a retórica do :tipo 

id~ai de Weber, mas tem práticas que esse autor associaria 

aos modelos mais tradicionais (Luz, 1979)~ 4 

Segundo Knight (1976) 28 
1 a introdução da organização 

matricial no que era uma estrutura simples de autoridade 

unidirecional gera comportamentos defensivos e conflitos 

pessoais, manifestação de ressentimento pela "erosão da 

autonomia", pela insistência na possibilidade de 

democratizar as decisões. 

Estes comportamentos surgem pelo aumento da s(pêsação de 

insegurança entre "coordenadores de projetos" - técnicos, 

cientistas, outros especialistas que deixam de ser os 

únicos juízes em seu domínio. Não habituados a partilhar 

responsabilidaàe, os coordenadores reagem introduzindo 
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medidas burocráticas, operando com atitudes e disciplinas 

de hierarquia unidirecional, o que leva à demora das 

decisões em contraste com situações de colaboração quando a 

matriz é vista corno muito eficiente. No Instituto da 

Criança a introdução da estrutura nova coincide com um 

período de administração pública estadual de grande 

restrição de recursos para o Hospital das Clínicas. Isso 

repercute sobremaneira no Instituto da Criança, que na 

ocasião estava expandindo de urna ala do Instituto Central 

do HC para um prédio inacabado de 6 andares
1

tendo que 

contratar todo o quadro de pessoal. A nova forma 

organizacional passa a ser considerada responsável também 

pelas falhas que na verdade são inerentes à deficiência de 

infraestrutura material (Bates et al., 1979)~ O trabalho 

na organização com estrutura matricial que deveria ser 

flexível, eficiente e rnotivador, torna-se burocrático, 

conflitante e cansativo demonstrando-se que novas formas de 

subjetividade não se implantam através de um sistema, mas 

através de cõdigos cniados no processo do cotidiano. 

A inserção da histõria da organização do Instituto da 

Criança neste capítulo e a do Arnbulatõrio Geral no capítulo 

seguinte não tem corno propõsito apenas a descrição formal 

do local onde se realizou o presente trabalho. Ela se deve 

à minha pressuposição de que a relação médico/paciente onde 

se da a prescrição é parte de urna relação social muito mais 

ampla e sendo assim as características dos serviços onde 

essa relação se processa são fatores irn~tantes para a sua 

co9ieensão. Em capítulos posteriores analisarei corno os 

indivíduos que trabalham nessa organização se contrapõem ou 

se sujeitam ao que lhes é dadn na produção do momento atual. 
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5. PROGRAMA DE ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO GERAL 

Neste capítulo descreverei em continuidade ao anterior: 

- as origens do Ambulatório Geral, onde o meu 

estudo se centra; 

-o cronograma e a dinâmica de funcionamento1 e 

- a trajetória do cliente. 

5.1 ORIGENS DO AMBULATÓRIO GERAL 

O Ambulatório Geral, unidade de atendimento da 

Divisão de Atendimento às Crianças Externas, 

tem clientela de até 12 anos, com patologia de 

maior incidência populacional,tendo como 
I 

finalidade básica o ensino médico de Pediatria 

Geral, não especializada. 

Esse ambulatório tem suas raízes em 1968, 

quando vários profissionais da Pediatria do HC e 

da Disciplina de Pediatria da FMUSP, incemivados 

pelo Professor Titular da disciplina1 iniciaram o 

Grupo de Pediatria Social. 

O atendimento dado aos clientes por esse Grupo 

se restringiu a quatro programas que atendiam 

casos de recém-nascidos com tétano, desnutrição, 

recém-nascidos com baixo peso e pacientes com 

t~berculose. Caracterizou-se por levar em 

consideração1 também, dados sobre o ambiente de 

vida do cliente por considerá-lo inseparável das 
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causas de seus problemas de saúde e interferirem 

intensamente no tratamento. 

Esta vi~~o global do cliente era praticada por 

meio de visitas domiciliárias e discussões 

extensas sobre o caso em todos os retornos. 

Entendendo que esse tipo de tratamento demanda 

conhecimentos científicos e formação específica 

foram criadas oportunidades de especialização a 

todos os elementos, até mesmo no exterior. 

Em 1971, o ambulatório nao especializado que 

pré-existia na Clínica Pediátrica do HC~ 

incorpora-se a este Grupo. Da junção dos 

trabalhos realizados resulta a extensão desse 

tipo de atenção - até então restrito às crianças 

daqueles quatro programas de Pediatria Social -

para todas as crianças, num programa designado 

por "Controle de Saúde", que pretendia seguir 

seus clientes até os 18 anos de idade. 

Com a vinda da Pediatria para o ICr (1976), o 

Grupo de Pediatria Social se extingue; seus 

membros assumem postos de direção na Divisão de 

Atendimento as Crianças Externas, com o 

pressuposto de que desta forma assegurariam a 

filosofia de atenção global. Assim, o programa 

de "Controle de Saúde" passa a ser assumido por 

outro grupo multiprofissional. 
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No mesmo ano é criado no ambulatório o "Programa 

Assistencial", com atendimento multiprofissional 

centrado no problema agudo de saúde apresentado 

pelo cliente, com conseqfiente permanência mais 

curta dos clientes. Este programa tinha por 

finalidade dar maior atendimento à demanda e, ao 

mesmo tempo, proporcionar oportunidade de lidar 

com casuística maior de crianças com problemas 

de saúde mais freqfientes na população. 

Durante 1979/1980 tem lugar discussão semanal 

sistemática entre diretores, chefes, 

profissionais do campo, num trabalho conjunto em 

torno de pontos que foram sendo amadurecidos na 

prática ambulatorial desde 1976, tais como: 

artificialidade da dicotomia normal (Controle 

Saúde)/patológico (Assistencial); 

impotência em se trabalhar com problemas cuja 

gênese é basicamente social; 

- formação dos profissionais em geral voltada 

para situações de patologia, deixando-os sem 

açao nos casos de promoção da saúde; 

- restrição para lidar com dados ambientais 

apenas em situação intra-muros, já que nao se 

praticava visitação domiciliária e nao havia 

delimitação geográfica para elegibilidade da 

clientela; 

- possibilidade de participação da clientela no 

delineamento do serviço. 

Nesse período de dois anos de discussões desse 
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grupo, procurou-se equacionar a demanda da 

Instituição, do ensino aos residentes, da 

população atendida, dos profissionais engajados 

no trabalho. Questionou-se a adequação das 

prescrições que estavam sendo produzidas, a 

nível individual e ambiental, à necessidade real 

da população de clientes. Participaram das 

discussões, em vários momentos, elementos 

convidados do próprio ICr e de outras 

organizações envolvidas em educação popular. 

Dessas discussões resultou um programa único de 

atendimento do ambulatório geral, em substituição 

ao "Assistencial" e ao "Controle de Saúde". 

Nesse programa, a permanência curta (centrada no 

problema de saúde) , ou longa (centrada na 

puericultura), passa a ser opção do cliente. 

Esse programa se denominou "Ambulatório Geral" e 

assim é conhecido até hoje. Preservaremos essa 

designação em nosso relato. Dessas discussões, 

resultou ainda o propósito de organização de 

atendimento em grupo de pais de clientes, visando 

à maior possibilidade de expressão da demanda 

real e de trabalho com ela. 

5.2 CRONOGRAMA E DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO 

Os profissionais envolvidos no Ambulatório na 

ocasião do estudo compreendiam: 1 coordenador 



45 

médico; 16 médicos atendentes - residentes de 19 

ano básico; 6 médicos assistentes - supervisores 

dos residentes; 4 assistentes sociais; 4 

nutricionistas; 4 enfermeiras; 2 psicólogos 

(mais dois acrescentados no período) ; 1 educador 

de saúde pública*. Os psicólogos e o educador 

não participavam de todas as atividades dos 

demais profissionais, pois estavam 

simultaneamente em outros programas. 

Na ocasião do estudo, as atividades específicas 

do Ambulatório eram desenvolvidas pelos 

profissionais envolvidos nesse programa, segundo 

cronograma que se segue: 

2a 

3a 

4a 

MANHÃ 

Discussão de Caso 
(A) (RA) (PSI) (ASSIST) 
(B) (RB) (PSI) (ASSIST) 

Discussão de Caso 
(C) (RC) (PSI) (ASSIST) 

Sa (D) (D') (RD) (PSI) (ASSIST) 
Reunião quinzenal 

6a 

grupo d~ coordenação 
diretoria 

TARDE 

Grupo de Interpretação (A) 
Grupo de MÓdulos (D) 
Atendimento Individual 

(A) (RA) (B) (RB) 

Reunião Assistentes 
Reunião OP, Psi, Educ. 
Seminários (todos R) 

(alguns assist. e/ou OP) 
lxrres Reunião (Assistentes, 
OP, Psi, Ed) 

Grupo de Interpretação (D) 
Grupo de MÓdulos (C) 
Atendimento Individual 

(C) (RC) (D) (RD) 

Grupo de Interpretação (B) 
Grupo de MÓdulos (C) 
Atendimento Individual 

(A) (RA) . (B) (RB) 
Reunião Geral Coordenação 

Grupo de Interpretação (C) 
Grupo de MÓdulos (B) 
Atendimento Individual 

(C) (RC) (D') (RD) 

* A .J.uto:r.a era o ednc."!0"r rleste grupo 



46 

Gru2o de Interpretação e realizado com rnaes de 

clientes em sua primeira consulta, visando 

interpretar a rotina administrativa para 

facilitar ambientação e opções dos familiares 

do cliente no ICr, mais especificamente no 

Ambulatório Geral. Trabalha-se também nesses 

grupos sobre a expectativa das mães frente a 

situação de sa6de/doença da criança. 

Grupo de Módulos é realizado com rnaes de 

clientes em dias de consultas de retorno. É um 

espaço de reflexão entre familiares e técnicos 

acerca de aspectos concretos do crescimento e 

desenvolvimento da criança, vividos pelo grupo. 

O ternário utilizado corno desencadeador de 

discussão derivou de assuntos mais 

freqtientemente surgidos em grupos anteriormente 

realizados, onde o conteúdo era livre e se 

discutiam assuntos emergentes. 

Nestes grupos procura-se exercitar a expressao 

livre de sentimentos e idéias, captar a demanda 

real da clientela, resgatar o saber daclientel~ 

cuja expressao e usualmente reprimida e negada 

nas instituiçces de sa6de. Desses dois grupos 

participam assistentes sociais, enfermeiras e 

nutricionistas. Das avaliações e deliberações 

também participam psicólogos (que deixaram de 

participar em fins de 1982) e educador. 
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Os assistentes sociais, nutricionistas e 

enfermeiras formam 4 subgrupos (A, B, C, D) com 

um profissional de cada área para as atividades 

de atendimento individual, atendimento em grupo 

(Grupo de Interpretação e Grupo de Módulos) , 

discussão e preparo de casos e pesquisas. O 

subgrupo D é formado por profissionais que têm 

também funções de supervisão e coordenação, 

sendo suas atividades de atendimento individual 

e de discussão de casos divididas com o grupo 

D' de outra unidade de atendimento. 

Os 16 residentes que estagiam, simultaneamente 

formam 4 subgrupos com 4 médicos cada (RA, RB, 

RC, RD), cada um designado para um dos 

subgrupos A, B, C, D supracitados, com quem 

desenvolvem atividades de atendimento e de 

discussão de caso durante o semestre de estágio 

no Ambulatório. 

Assim, por exemplo, os residentes RA atendem as 

segundas e quintas-feiras à tarde e discutem 

casos com o grupo A, simultaneamente com 

residentes RB e grupo B. O "Grupo de 

Interpretação" é realizado num desses dias de 

atendimento, por exemplo, na segunda-feira, 

pelo grupo A e no outro dia pelo grupo B. Os 

"Grupos de Módulos" são realizados pelas 

equipes que não atend2m individualmente 

nar:ne les dias: grupo O na segunda- f e i r a e arupo 
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C na quinta-feira. 

Os assistentes e residentes não participam nem 

do planejamento, nem da execução dos Grupos de 

Interpretação e de Módulos. 

Os médicos assistentes formam um "pool" de cerca 

de 3 no campo, realizando supervisão 

individualizada· aos residentes. Participam 

tarrillém das discussões de caso fixando-se por 

equipe nessa atividade. 

Às terças-feiras a tarde ocorrem três atividades 

simultaneamente: 

- reunião dos assistentes, exclusivamente; 

- reunião dos profissionais não médicos, 

incluindo psicólogos e educador; 

seminários de residentes e profissionais, cuja 

composição e numero variam de acordo com o 

temário. 

As reuniões das terças-feiras realizadas separadamente é 

um reflexo das cisões entre médicos e profissionais não 

médicos. Isso se evidenciou a partir da desativação das 

reuniões gerais que deram origem ao Ambulatório Geral. 

Esse grupo em que predominava no início a tendência a 

sujeito*, com grande coeficiente de transversalidade e que 

há dois anos vinha discutindo e trabalhando sobre suas 

demandas, crispa-se agora em sujeitado, predominantemente, 

* defjr,i.ç~o de gn1"!J0 :-''1ÍE·i.to à pág.18 e 20 a 22 
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cristalizando-se nesta etapa de seu processo. Vários 

profissionais não-médicos, que participavam desse processo 

de redefinição de suas próprias atividades, transferem-se 

para outras unidades do Instituto. O grupo retorna à 

verticalidade. Essa tendência, que sempre esteve presente, 

torna-se agora predominante e há cisão entre médicos e 

não-médicos. 

Não quero dizer com isso que o simples fato de haver divisão 

médico/não médico já seja sintoma de sujeição. Aceitar 

isso seria admitir que
1
inversamente, basta haver equipe 

multiprofissional funcionando para predominar a tendência 

no grupo a ser sujeito, - o que nao é verdade como irei 

aclarando no decorrer do trabalho. 

Além dessas atividades, uma vez por mes realiza-

se uma reunião conjunta com todos os 

profissionais para discussão de assuntos 

emergentes. Durante o meu período de estudo 

decidiu-se que os residentes não deveriam 

participar dessas reuniões. A própria reunião 

também deixou de se realizar. 

Para pesquisas, as equipes sao formadas conforme 

disponlbilidade e interesse dos profissionais. 

As reuniões, assim como o preparo dos seminários
1 

ocorrem em momentos disponíveis, em geral nas 
iV)~~ 

tardes em queftnão têm atendimento individual. 

O grupo de coordenação, formado pelo coordenador 
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c~~~D 
médico, ~U assistente social, 1 enfermeira, 1 

nutricionista) .(grupo D}, reune-se às quintas-

feiras à tarde para planejamento e avaliação da 

programação e, quinzenalmente, com os diretores 

para comunicações. 

5.3 TRAJETÓRIA DO CLIENTE 

Um certo número.de vagas para casos novos é 

destinado a clientes encaminhados por outras 

unidades de atendimento intramuros do ICr e/ou a 

ele ligadas tecnicamente. As demais são 

preenchidas após triagem médica por pessoas que 

procuram espontaneamente o Instituto, ou são 

encaminhadas por outros serviços de atenção a 

saúde. O número de vagas é menor no início do 

estágio de residentes aumentando ~ medida que 

aumenta a prática no decorrer do período. 

A documentação necessária para a matrícula é a 

certidão de nascimento da criança, a Carteira 

Profissional da mãe ou do pai para comprovaçao de 

renda, comprovante de que e beneficiário de algum 

convênio com a Instituição, ou ainda Carnê do 

INPS, no caso de autônomo. 

Os clientes sao agendados para comparecerem em 

diferentes horários, conforme sejam novos ou 

~ 
retornos, menores ou maiores ~ 2 anos, tenham 

consulta com especialista assessor, ?articipern 
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de algum programa de pesquisa específico. 

Csclientes,ao chegarem ao Instituto no dia 

marcado , entregam o cartão de matrícula no 

Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) , 

que retira e encaminha os prontuários a sala de 

pesagem. O cliente aguarda no saguão sua 

chamada para mensuração de estatura, peso e 

temperatura, bem como para atividades de grupo 

ou consulta. 

Entre a ]Jesag::m e a consulta médica as maes de 

clientes novos do Ambulatório participam do 

"Grupo de Interpretação" e, as mães de crianças 

em consulta de retorno participam dos "Grupos de 

Módulos". 

A consulta médica é feita pelo residente. Após 

anamnese e exame físico. o residente sai do 
" 

consultório para receber supervisão do médico 

assistente, retornando em seguida para dar a 

prescrição e orientação ã mae. 

.s 
A consulta com a nutricionista, assltente social 

ou enfermeira é feita ou por prioridade 

estabelecida pela experiência anterior no 

Ambulatório Assistencial, conforme patologia, ou 

por solicitação do cliente ou de qualquer 

profissional envolvido. 
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A pós-consulta é feita por atendente de 

enfermagem ou enfermeira para orientação de 

medicação e encaminhamento a exames 

complementares. A consulta com psicólogos ou 

psiquiatras é feita por encaminhamento. 



6. PRODUÇÃO DE PRESCRIÇÃO NO AMBULATORIO GERAL -

UMA TENTATIVA DE ANÂLISE 
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'-------
Nesta parte tento inicialmente captar algumas 

características do campo médico através da relação médico/ 

paciente no momento da prescrição. Isso será feito 

analisando depoimentos dos residentes sobre os seguintes 

aspectos: prática médica, prescrições que produzem, 

seguimento de suas prescrições e seus condicionantes; seu 

relacionamento com os clientes; opinião sobre s 

contribuição do Ambulatório Geral na sua formação médica. 

A seguir analisarei alguns aspectos do cotidiano dos 

residentes: equipe de trabalho, instrumentos, utilização 

do espaço físico e atividades
1

na pressuposição de que nos 

produtos sociais estão sempre inscritas as relações sociai~ 

a ideologia e os desejos inconscientes. 

6.1 O RESIDENTE 

O momento de estágio no Ambulatório Geral é um momento de 

grandes experiências para o nosso médico residente, tanto 

pelo fato de estar se iniciando como profissional, como por 

vivenciar situações com as quais não se familiarizou 

durante sua formação. 

"Quando você está na faculdade, no curso de 

graduação você não tem responsabilidade real com 

o paciente. Na verdade, a responsabilidade é 

diluid~. O in~Prno t~m um respaldo muito grande 
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em tudo ( ... ) . O pessoal ( ... ) proteje muito. 

Não deixa ele por a mao na massa. Então, agora, 

quando você é residente, você tem tudo. 

Responsabilidade em todos os sentidos, inclusive 

um contato bem mais direto (com pacientes) e com 

um volume de pacientes muito, mas muito maior. 

Então, tudo isso mexe muito, não é? Mexe muito 

com a cabeça, e eu acho, acredito que a partir 

de uma teorização muito grande, quando estudant~ 

você parte para uma prática muito grande. Você 

começa a mexer com muita gente. Um volume de 

pessoas enorme. Você nota que começa a 

influenciar muita gente." 

(Residente) 

6.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO AMBULATÚRIO GERAL NA FORMAÇÃO DO 

RESIDENTE( SEGUNDO OS RESIDENTES E OS DOCENTES 

A consulta pediátrica ambulatorial constitui-se num tipo de 

relação peculiar onde o paciente é a criança, mas a relação 

médico/paciente é estabelecida com a mãe, mais raramente 

com o pai. 

Para os residentes, a maior contribuição do Ambulatório 

Geral é o contato com a mãe/família e a valorização 

clínica dos fatores sociais, psicológicos e comportamentai~ 

que refletirá1 por sua vez, no próprio relacionamento com as 

mães e nas orientações e prescrições que, porventura, façam 

O ICr tenta reformular sua abordagem da prática pediátrica, 

adotando uma compreensão do individuo como um todo. Nessa 
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abordagem, o Ambulatório Geral teria um espaço privilegiado 

de ensino de abordagem pediátrica generalista. 

"Em termos de atividades de Ambulatório, o 

grande desafio é se relacionar com a mãe." 

"Creio que é lidar com as maes. Porque na 

enfermaria só lidamos com a própria criança. E 

agora, no Ambulatório, se sente a família. No 

começo tinha até dificuldade. Fui desenvolvendo 

-habilidade em conversar com a mae. Também é urna 

situação igual à que vou encontrar no 

consultório. Outra contribuição são as 

patologias gerais". 

"( ... ) mais do que o conhecimento científico 

(talvez eu) esteja adquirindo-certa desenvoltura 

para tratar com paciente, entende? Certa 

desenvoltura para tratar com problemas que sao 

do dia a dia, mas que inibe(m); das condutas que 

(se) deve tomar, você entende? Tanto no aspecto 

de relacionamento com as maes, quer dizer, corno 

obter dados das mães, corno você tranquilízar a 

mãe, sabe? Como você orientar uma mãe, entende, 

corno sanar dfividas pequenas, pequenas para a 

gente sob o ponto de vista científico. E também 

corno lidar com (o) paciente, se envolver mais o 

paciente, num trato bem mais próximo do que você 

tem no pronto socorro. Lá você está tratando de 

uma doença aguda, com uma preocupação premente 
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.com a resolução ~aquela doença ... " 

(Residentes) 

A formação médica em geral, como discutiremos 

posteriormente, vem se estruturando a partir das 

articulações da Prática Educacional e da Prática Médica, 

com as demais práticas sociais da estrutura social 

capitalista, e não tem privilegiado esses fatores sociais. 

Ela tem se caracterizado pela capacitação em conhecimentos 

e técnicas de intervenção segundo concepção de saúde e 

enfermidade como situações que dizem respeito ao indivíduo 

biológico (Schraiber, 1980)~ 1 

Os residentes sentem-se, conseqüentemente, pouco preparado~ 

impotentes para lidar com esses fatores sociais quando 

identificados: 

"Quando uma criança no Ambulatório e sem 

problemas orgânicos, é só problema social, essa 

criança não é bem vista, em princípio. O médico 

se sente muito impotente." 

" ... então eu reconheço toda a exist~ncia do 

problema; mas ( .•• ) a psicossomática, até que eu 

reconheço e até gosto de trabalhar, mas a parte 

social não gosto muito porque me sinto 

impotente." 

"Eu acho que é porque, à medida em que vai se 

~nvo l vendo nes t.rl parte, aue r-<?ndo saber mais voce 
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tem certo "stress". Você vê que tem problemas 

na família ... e são coisas que realmente você 

não vai resolver. Então isso traz um "stress" 

muito grande para a pessoa. Acho que então e 

essa, sabe? Praticamente não quer saber 

daquilo para não ficar mais angustiado, de certa 

forma." 

(Residentes) 

Essa tendência de desconexão com o processo de existência 

do grupo é predominante nesse campo. O que esses 

depoimentos nos fazem pensar e que essa desconexão se deve 

a uma sensação de impot~n~ia 6a~e a mo4te (que se dã em 

vida) nesses setores da população: mortificação das forças 

psíquicas e fÍsicas na redução dos homens a mero suporte de 

valor, força de trabalho a ser quantificado ao sabor do 

capital. 

Se acrescentarmos a isso o fato da morte, propriamente dit~ 

como possibilidade concreta, ·' ser especialmente presente 

no campo médico, e mais ainda nesse setor (pelas 

características sub-humanas de vida de sua clientela) , 

temos uma dupla via de compreensão da citada desconexão: o 

perigo de sensibilidade à morte - sendo mai0r nesse campo 

dada a sua presença maciça - também se fortalecem todas as 

tendências defensivas, todas as maneiras pelas quais se 

evita lidar com isso. 

se 1por,outro lado, pensarmos a morte como finitude de 

qualquer empreendimento humano, poder lidar com a morte 
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(nesse sentido e nos dois sentidos anteriores) é 

indispensável para a qualidade de vida de qualquer campo 

individual, grupal ou institucional. Ora, é face à morte 

nesses 3 sentidos que, os residentes não sentem força de 

(),'(11\ - - ... conectar-se a experiencia que vivet"em seu dia a dia na 

Instituição. 

Trabalhar essa limitação nao seria uma tarefa, talvez a 

mais primordial de um projeto pedagógico nesse campo? 

Em termos de micropolítica do desejo,talvez seja mais 

difícil para o médico manter-se nos limites de sua pessoa 

pública~ se estiver sensível ao processo de sua existência, 

do que outros profissionais. O médico, mais do que 

qualquer outro ator social, se vê ameaçado em sua ilusão de 

unidade, de identidade e conseqüentemente recrudecem seus 

mecanismos defensivos, construindo-se assim um "totem" de 

"doutor", adulto, trabalhador, responsável, sábio e 
r 

onipotente. O branco de sua roupa é o retrato vivo de sua 

insensibilização, ausência de marcas da existência, corpo 

frio e anônimo. Corpo da negação da vida. Corpo da morte. 

Quando a sensibilidade dos nossos residentes é atingida 

caem os mecanismos defensivos que fazem com que sejam, em 

geral, descritos pelos outros profissionais como 

prepotentes e eles entram em pânico: 

Os residentes se queixam de nao estar 

familiarizados com o tipo de experiências que 

est~n vivendo, com textos com que est3o tomando 
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contato e que esses textos contradizem o que 

têm lido nos jornais. Eles se queixam de não 

saber o que fazer com tanta miséria. Muitos 

deles dizem preferir ignorar essa situação. 

'{! -
Eles contam que ficam assistindo televisao em 

casa e se desligam disso tudo. 

·------
Nas preferências de projetos de trabalho apos residência 

que grande parte dos residentes verbaliza, constam 

enfermarias (que eles próprios reconhecem não corresponder 

a uma situação de rotina em pediatria geral) ou 

consultório particular. Essas preferências parecem 

demonstrar que além de fatores Óbvios corno interesse 

econômico e de ascenção social, algo ocorre na formação 

que não os mobiliza para tentar lidar com essa situação. 

"Gosto muito do trabalho em enfermaria. Eu 

prefiro sei lá, (é) mais compensador, a gente 

se sente muito mais atuante numa enfermaria." 

"( ... ) e mais de área de emergência tipo UTI. 

Quero ter consultório também, mas não sei ainda 

corno vai ser." 

"( ... ) mas eu jamais faria Centro de SaÍlde. Sou 

muito mais intervencionista. Prefiro UTI do que 

ambulatório, porque gosto mais do tipo, sabe, 

gosto mais de ficar discutindo insuficiência 

respiratória, daí se vou botar num aparelho ou 

não, do ~ue discutir problema social. Porque 
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estou vendo que lá posso resolver ... assim 

é muito mais desgastante do que óbito na UTI, 

porque e um negócio (criança) que está lá e que 

está viva e está morrendo aos poucos (devido 

aos problemas sócio-econômicos). Não dá, não e, 

porque está muito dificil, mas se fosse fácil e 

pudesse escolher, eu queria ficar na escola, 

trabalhar numa enfermaria tipo PCl (internação 

de emergência), tipo UTI e fazer consultório 

( ... ); no consultório ( ... ) a situação social 

estaria abolida". 

(Residentes) 

--------------------------------
Mesmo aqueles que nao manifestam preferência por 

ambulatório ou enfermaria, mencionam consultório como 

parte de seu projeto futuro. 

"Vou passar a maior parte do tempo atendendo em 

consultório, e de preferência, consultório 

particular". 

''( ... ) quero se possivel ganhar dinheiro no 

consultório e ficar assim com satisfação pessoal 

de interesse como medicina, como ciência mesmo, 

no hospital. Se a gente sai daqui, né, a gente 

ve a parte da profisssão. AI é só profissão". 

"Inicialmente, pretendo mais uma coisa privada 

(consultório), mas não sei se vai ser possivel". 
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O exercício liberal tem sido situação enfatizada durante a 

formação do médico como o modo ideal do exercício da 

medicina (Donnangelo, 1975) ~ 2 Essa expectativa de ter 

consultório particular e ser profissional liberal 

corresponde a uma das expectativas, por ocasião da 

formatura, mais citadas pelos pediatras. Esta citação e 

mais frequente entre os formados mais recentemente. No 

entanto, o exercício liberal vem diminuindo, sendo 

atualmente praticado por cerca de 1/5 dos pediatras (Leone, 

1982)~ 1 

A condição de assalariamento puro vem aumentando 

progressivamente (Donnangelo, 1975) J2 sendo as 

instituições públicas estaduais e municipais, somada~ o 

maior empregador, seguido pelas empresas privadas que 

oferecem cerca de 1/3 dos empregos (Leone, 1982)'~ 1 

Contrariando ainda as expectativas dos residentes. 
~ 

independentemente do empregador, as áreas de atendimento 

externo têm maior representatividade que as demais, sendo 

que em mais da metade das situações de assalariamento os 

pediatras exercem função de atendimento a pacientes não 

internados. Apenas cerca de 1/10 dos mesmos prestam 

serviços exclusivamente a pacientes internados (Leone, 

1982)~ 1 Existe, portanto, uma diferença relevante entre 

suas expectativas e as perspectivas de condições de 

trabalho após a formatura. Isso h - -frustara sua intençao de 

nao se confrontar com familiares de clientes de outros 

grupos socio-econômico-culturais e com a problemática 

decorrente dessa relação, referidas pelos pediatras em 



62 

em exercício, pesquisados por Leone (1982):1 

Ainda sobre a contribuição do Ambulatório na formação 

pediátrica, constatamos que o mesmo é considerado um local 

de estágio obrigatório para residentes porque: 

"( ... ) o pediatra não pode ter a sua formação 

restrita à enfermaria, que é um tipo de 

paciente, em geral mais grave, (com) que voce se 

depara em algumas situações só em sua vida de 

pediatria geral ... " 

"Não tem aquela objetividade da enfermaria. 

Enfermaria é pau pau, pedra pedra, não tem 

muitos, tantos meio termos; no entanto, o 

paciente de ambulatório sempre vem com queixas 

gerais, inespecíficas e isso deixa a gente 

muito insegura ... E dai foi uma oportunidade de 

ter esse tipo de treino, não é? Perder esse 

medo e ganhar um pouco mais de experiência 

também ... " 

"f: urna experiênc·ia boa, de importância 

fundamental. são tipos de situações que voce 

absolutamente nao enfrenta na enfermaria e que 

provavelmente constituem a grande parte do que 

você vai enfrentar no teu dia a dia, dependendo, 

é claro, do tipo de atuação que voce for 

exercer dentro da profissão fora daqui do 

Hospital I ... ) . 't:TIUl~a coisa de 
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relaciotiamento com a m~e, de como transmitir 

muitas coisas que a m~e ( ... ) e como encarar as 

queixas muito específicas, subjetivas; como 

transformar isso em algo que pode estimular uma 

resposta de nossa parte como profissional, 

coisas que na enfermaria, praticamente, você nao 

tem". 

"Possibilidade de manipular grande numero de 

pacientes. Dive~sas patologias se repetindo, 

porem, com características individuais, pelo 

grande numero. O atendimento em campo (é a 

atividade de maior influência na minha formaç~o). 

Durante o estágio todo na enfermaria pode 

acontecer de ficar só com um ou dois pacientes. 

Pode ver os outros, mas seus pacientes podem ser 

poucos (porque se responsabilizam por um certo 

numero de leitos). E no ambulatório, nao. E 

vou passar a maior parte do tempo futuro 

atendendo consultório". 

"Ah, porque voce nunca teve uma experiência de 

seguir o mesmo caso várias vezes, saber o 

resultado das coisas que você faz, do que voce 

fala, e ter contato com a m~e". 

"O que teve maior impacto mesmo foi a atividade 

no ambulatório mesmo. Atendendo, discutindo o 

-caso a seguir e depois, conversando com a mae. E 

(por) aue também é 
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muito importante ver a evolução, atendendo 4, 5 

vezes cada caso, quer dizer, alguns casos. Isso 

é importante. Foi isso que marcou maisn. 

(Residentes) 

A permanência de 6 meses no Ambulatório possibilita esse 

seguimento de clientes, mais difícil nos demais estágios, 

não só os das áreas de internação. Mesmo nos estágios 

ambulatoriais como no de especialidades clínicas, por onde 

passam no 29 ano de residência, o seguimento é dificultado 

pela curta permanência (dois meses) em cada grupo de 

especialidade$. Talvez um dos traços marcantes na 

experiência de contato com a família, seja o de ter de se 

dar conta de sua própria limitação, de sua dependência do 

cliente/mãe na concretização de sua prática médica: 

"O espaço que voce tem no Ambulatório de 

discutir com a mãe o que está acontecendo e, 

inclusive, às vezes colocar até onde pode ir e 

nao pode ir, e tal. Isto foi legal, este 

espaço, não tinha tido; nao tive em outro local 

e dentro das atividades que a gente tem e o 

tempo que a gente tem, eu sei que, bem, para a 

formação do estudo médico, foi muito bom. Acho 

que foi gostoso". 

-"Relacionamento que tem com a mae, com a criança, 

numa situação onde a criança tenha mais poder do 

que na enfermaria, onde a mãe tem mais poder do 

que na enfermaria, e onde as informaç6es partem 
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da mãe ( ... ), informações concernentes a urna 

queixa. Você precisa tentar entender e 

transformar em alguma coisa que te permite agir. 

Enquanto que na enfermaria, em geral as coisas 

são ... teu poder é muito maior, a criança tem 

-pouca possibilidade de reagir e a rnae, 

praticamente nenhuma, com exceção de urna ou 

outra enfermaria; e os fatos são muito mais 

objetivos. E a tua atuação é muito objetiva em 

cima disso. Não. requer "jogo de cintura". Acho 

que aquí o treinamento é basicamente voltado 

para isso. E isso é fundamental". 
(Residentes) 

Urna experiência ainda mais significativa em termos de 

relação com mães é relatada pelos residentes que 

participaram de um grupo de mães no Centro de Saúde 

Escola do Butantã e por aqueles que ouviram falar dessa 

experiência. No grupo, o médico é levado a entrar em 

contato com a mãe, pois nesta situação, a sua identidade 

de "autoridade", de "sábio", perde a proeminência que tem 

no consultório, onde o controle da interação pode estar 

-so em suas rnaos. O grupo auxilia no estilhaçarnento dessa 

identidade (fruto do medo do contato), e serve de 

continente para o médico se dar conta da diversidade na 

experiência da relação com os pacientes e com a 

necessidade de um discurso mutável decorrente dessa 

diversidade. 

Reciprocamente, o médico, ou chefe, ou o técnico que 

renuncie à sua posição imaginária de "totem" e aceite ser 

questionado, ser desnudado oela fala do outro, aceita um 



certo estila de contestação recíproca de humor, de 

eliminação de prerrogativas da hierarquia, e tende a 

promover uma nova lei de grupo com eliminação de defesas 

obscessivas" (Guattari, 1981)~ 3 

"O conhecimento que se ganha no grupo e 
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importante quando vai por em prática a técnica 

médica. No início eu também não quis saber 

( ... ) . Achei que era uma baboseira ( ... ). No··· 

começo cheguei a· dizer que se tivesse um filho, 

não queria que fosse atendido em grupo ( ... ) 

Mas no fim, achei que a mãe aproveita muito 

mais assim. A mãe tem mais coragem de 

discordar ( ... ) . Surgem muitas dúvidas que não 

surgem nas consultas ( ... ). Forma mais vínculo. 

No começo achava o contrário" ... 

"(Cheguei a algumas conclusões sobre o 

seguimento de prescrições pelos meus clientes), 

nos grupos de mães do Butantã. Quando em grupo, 

o médico é encarado diferente de quando está no 

consultório. No grupo não é considerado como 

médico e elas falam o que pensam e contam 

muitas coisas". 

-"O lado bom do grupo de maes, eu vejo, e que, as 

mães primeiro, voce nao está numa sala 

(consultório) em que voce e o dono, (onde) do 

(seu) lado está uma mãe que (você acha que) -na o 

sabe nada de medir: i D,1 ,, '!0Cê começa a vcmi tar 
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para,ela conceitos de puericultura. Ela mora 

num barraco e nada do que você está falando, ela 

vai fazer. Está fora da realidade dela. A 

gente tem colocado (que) a nossa formação (é) 

muito elitista. Bom, então, isso, na medida em 

que tem várias mães e que podem discutir entre 

elas e com a gente, já primeiro desarma a 

figura paternalista que o pediatra assume dentro 

do consultório; que a mãe com cinco ou seis 

-maes e um pediatra, ou dois pediatras ficam 

mais a vontade e falam". 

"Gostaria (de participar de grupo de mães). A 

gente - teve de - ( ... ) contou na o grupo maes, mas a 

pra gente como era. E depois a gente atendeu 

crianças que as maes, antes da gente, faziam 

grupo de maes. E elas sao totalmente diferentes 

das mães que vêm só para consultório. Elas são 

mais esclarecidas, elas têm abertura para falar 

com o médico, para discutir as condutas; acho 

bom isso, sabe, assim rende mais a consulta. 

Senti muito esse tipo de coisa. Inclusive, teve 

uma avaliação do Ambulatório e falei isso. 

Achava muito importante que fizesse isso de 

novo". 

"( ... ) Eu acho que pra gente é muito importante 

porque a gente seria mais requisitada, sabe, a 

sair um pouco deste pedestal de médico. Porque 

no consultório voc6 -e asslm; ( ... no grupo) tem 



muito mais abertura para fazer perguntas e 

abrir mais esse contato entre midico e mãe". 

"Houve vários enganos de pri-)ulgamento (de 

minha parte). Mães que pareciam que 

compreendiam e não faziam e outras "tigronas" 
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que seguiam tratamentos complicados. Teve uma 

mae que pensei que fosse uma "tigrona"; a 

criança precisava fazer várias coisas 

complicadas, e nos retornos ia modificando o que 

precisava fazer; e ela fazia, inclusive, dieta 

difícil". 

(Residentes) 

~ verdade que, se nao se estiver atento, essa oportunidade 

pode ser utilizada, não para propiciar mudança mútua, mas 

apenas para melhorar o mecanismo hegemÔRico que o grupo 

dominante utiliza para transformar a forma de pensar de seu 

grupo em senso comum para os demais (Chauí, 1982)~ neste 

caso, as maes: 

E - Quando você fala que rende mais a consulta, 

como e isso? 

R - ~ que ela sabe colocar os problemas. Parece 

que já teve um~ discussão, tem mais 

conhecimento do que vai ser mais 

importante contar ou não. 

Embora citada pelos residentes como sendo a maior 

:-ontribuição do Ambulatório a oportunidade de contato com 
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mãe/criança e o lidar com-situações decorrentes dessa 

relação, no discurso dos assistentes, supervisores e do 

coordenador do programa esse aspecto não tem lugar 

privilegiado como um dos propósitos desse estágio. Nas 

inúmeras vezes em que se abordou a indefinição dos 

objetivos do Ambulatório Geral, tanto em reuniões com os 

demais profissionais do Ambulatório como com os chefes e 

diretores, as observações sempre se centram nas patologias 

que serão vistas em sua prática pediátrica. 

Não e parte relevante do discurso institucional sobre 

aprendizado de ação médica a percepção do tipo de relação 

que o médico mantém com os clientes como elemento que influe 

na qualidade da prescrição produzida nessa relação. 

"Ele (Ambulatório Geral) e o único local, talvez, 

de todos os estágios que o residente passa, que 

reflete assim de forma aproximada o que a 

maioria desses residentes vão fazer. A 

vivência pediátrica deles. O tipo de patologia 

que envolve o Ambulatório engloba pelo menos 

95% do exercicio em pediatria" ••. 

(Assistente) 

"Não é a expectativa dos residentes, que está 

muito centrada nos 700 casos de "ação médica". 

Já vêm grupo no Butantã (a essa epoca já 

suspensos) . Não vão fazer grupo lá fora. O que 

se deseja deles? Habilidade para dirigir 

grupos? Não foi prevista a participação deles. 

Estão ocuoados nesta :·wra atendendo casos. Os 
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assistentes também nao têm tempo". 

(Coordenador do Programa) 

----------------·------------------------------------------------
O atendimento em grupo é mencionado por nos, enquanto 

forma de atendimento, porque facilita o evidenciar da 

* multisegmentaridade . No entanto, muito frequentemente, 

percebemos que essa forma de atendimento - grupo - se 

encontra associada ao conteúdo - puericultura - como se 

esse fosse o assunto para o qual o grupo se presta. Essa 

associação ocorre principalmente entre os médicos sendo 

essa lógica usada como argumento contra a realização de 

grupo em hospital de terceira linha como o Instituto da 

Criança. 

----- ---------------

6.1.2 A PRÂTICA M~DICA E A FORMAÇÃO ACAD~MICA DOS 

RESIDENTES 

A orientação dos centros médicos universitários em geral 

tem sido para a especialização. Eles captam clientes 

portadores de doenças menos frequentes, que exigem estudos 

especiais, possíveis de serem oferecidos nesses centros, 

dada a concentração de recursos humanos especializados, e 

a possibilidade de realização de procedimentos de custos 

elevados. Isso por sua vez propicia um desenvolvimento 

técnico-cientifico parcelado e impõe uma especialização 

cada vez maior. O treinamento de alunos com a utilização 

de pacientes internados e com a valorização da medicina 

* def. de multiseqmentaridade 3 oag. 17 
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organicista e individual - que focaliza a patologia do 

individuo, na maior parte das vezes independentemente da 

estrutura social - propicia uma aproximação das situações 

de vida do cliente reduzidas ao processo biológico 

. 36 37 51 
(Marcondes, 1973 e 1975; Schra1ber, 1980) 

Com a valorização do corp::>' C()ffi(!) objeto potenc:ial de produção de 

lucro-exploração de força de trabalho no capitalismo, o 

hospital transforma-se de albergue para população carente 

em espaço tecnicamente apropriado à prática médica. Em 

consequência disso o hospital passa a ser a prática médica 

dominante, pois permite vigilância continua do doente, das 

práticas e do meio. A Prática Educacional reproduz, na 

qualificação do médico, a qualificação do trabalho no 

processo de produção - a valorização do trabalho dito 

cientifico em detrimento do trabalho do contato com a 

realidade da população e o parcelamento crescente do saber, 

cuja posse e monopólio estabelece relações de dominação/ 

submissão (Schraiber, 1980)~ 1 

"A formação toda nossa e orgânica. Em seis anos, 

totalmente orgânicos. Passei na enfermaria, e 

na enfermaria, sabe 90% dos casos, tem caso que 

não é mas 90% dos casos sao orgânicos. Se a 

dinâmica familiar está alterada, tem que salvar 

--a vida (primeiro) para depois ... se nao, nao 

tem mais vida, não é? ~ uma doença. Então, a 

gente chega no Ambulatório com essa visão. ~ 

assim". 



"Sou mais organicista •.• gosto mais de ver 

etiologia, patologia ... " 

"Talvez isso tenha relação com uma coisa: 

quando a gente entra no HC, quer ver técnicas 

médicas, fisiopatologia, etc." 

":e lógico que existe interesse meu e da 

maioria dos residentes em se desenvolver em 

termos de cultura médica ... pegar uma bronco

pneumonia, estudar bronco-pneumonia e tratar 

bronco-pneumonia; vamos dizer assim, um 

problema estritamente médico". 
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"~ importante considerar todo o resto além da 

orgânica, mas o médico está mais acostumado a 

manipular com o orgânico; tem mais traquejo, tem 

mais prática. ~ particularidade da própria 

formação. Na faculdade, a maior parte do tempo 

(se) vê o orgânico. Para a parte psicológica 

ninguém dá muita atenção. Sente-se pouco 

potente para trabalhar aquilo". 

"No fundo, acabo visando a parte de patologia. 

Quanto a entrar em outros aspectos, entraria se 

estivesse preparada. Só ouvir (a mãe) estaria 

ajudando? Não acredito. Então acabo me 

centrando no que sei fazer. Claro que existe 

um componente humano". 
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Os exames de admissão têm selecionado estudantes com melhor 

nível de "preparo científico". Também em sua forrn~ção 
.A 

médica eles vem sendo submetidos a um preparo canalizado 

para a "abordagem científica". Falta, muitas vezes, aos 

formandos empatia e maior sensibilidade, que na prática 

podem ser tão necessárias quanto o conhecimento de anatomia 

e fisiologia. 

"Venho de urna escola onde a primeira fase que eu 

aprendi, que tinha um curso de Ciências Sociais, 

era que o homem é um ser bio-psico-social. t:, a 

filosofia da minha escola é muito voltada para 

isso. Acho que aqui (FMUSP), assim, o 

raciocínio é bem mais "cientifico" do que lá, 

mesmo entre os residentes. Acho que existe urna 

preocupaçao maior com enfoque "cientifico" do 

que (eu) estava acostumada. Esse curso meu de 

Medicina Social me acompanhou durante um ano na 

Faculdade. Cada ano tinha um aspecto: um ano 

era Epidemiologia, outro ano era Sociologia da 

Medicina, então, eu não sei, eu me acostumei 

com esse tipo de enfoque, sabe, nao costumo 

separar muito as coisas. Isso influi. Essa 

parte é muito frisada na escola durante o curso 

inteiro; é urna coisa que se torna mais ou menos 

automática. Até, (eu talvez) devesse ser até 

menos "científica". t: ... que também a 

"científica" é importante ... (Trabalho com 

aspecto social) é uma outra ciência". 
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"Não me sinto à vontade. Acho que falta 

conhecimento de Psicologia. Não há preparo para 

isso. Em ( •.• ) tive mais que o pessoal da USP. 

Nos primeiros anos tem Antropologia, Psicologia, 

mas na êpoca não se percebe a utilidade disso". 

(Residentes não-FMUSP) 

* "Eu fui do Experimental • Não sei se isso faz 

diferença, mas quando estudava rim, por exemplo, 

estudava tudo que tinha relação com ele. O 

enfoque ê diferente de quem era do Tradicional". 

"Mas ê que a minha posição, assim, não ê muito 

essa de tentar resolver, entende? Porque eu 

acho que muitas mães, elas nem estão procurando 

solução para o problema. Âs vezes, elas sabem 

que nao tem solução. O problema do casal, por 

exemplo. Mas elas gostam de conversar, criam 

um vínculo maior com o pediatra; parece que 

confia(m) mais nas orientações. Acho que é um 

negócio, assim, humano mesmo. Eu acho bom essa 

parte de conversar, sabe?". 

* O Curso Experimental de Medicina foi um curso alternativo 
de graduação, que funcionou na FMUSP de 1968 a 1978. 
Procurava dar um treinamento "que correspondesse ã 
atividade que a maior parte dos mêdicos desempenha no 
exercício da profissão". Um dos objetivos era oferecer 
oportunidade para o desenvolvimento de uma mentalidade 
mêdica global, pela valorização das áreas gerais em 
relação às especializadas e do indivíduo como um todo 
psicossomático em relação à parte doente". Faziam parte 
de seu Currículo Ciências Sociais Aplicadas, Psicologia 
Mêdica, Medicina Preventiva. Privilegiava-se o uso de 
trabalho em grupo, forum para3,aior liberdade de ação e 
pel'.samento" (['larcc>ndes, 1975) . 
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"No Ambulatório, 80% da açao médica nao e 

orgânica. Procuro não interferir. ~ mais 

conversar, apoio. Na enfermaria, a influência 

é maior". 

(Residentes) 

-----------------------------------------------------------------
Apoio e conselho sao citados por Balint (1975) ~ como duas 

formas de tratamento mais freqüentemente utilizadds nas 

queixas e insatisfações. Esse reconforto, porém, é 

percebido por esse autor como administrado, na maioria das 

vezes, em benefício do próprio médico "que não pode 

suportar o fardo da insuficiência de seus conhecimentos 

ou de sua incapacidade de ajudar o paciente". 

A abordagem organicista se evidencia, mesmo quando o 

residente expressa de maneira figurada sua vontade de 

conhecer a mãe. Ele não quer saber o que ela pensa e 

* porque ela pensa assim (seu lugar na multisegmentaridade) 

mas como a "cabeça dela se constitui"; a diferença de 

expressao, entre ele e a mãe é remetida a características 

biológicas, ou no máximo a condições sócio-econômicas como 

comentaremos posteriormente; 

"A mae e um segundo paciente, realmente. ~ 

assim um paciente, assim, ainda mais trabalhoso. 

A criança, até que e uma coisa que a gente •.. 

para a gente que estuda só a criança, é uma 

coisa muito fácil. Mas a mae e um ser, assim 

para a gente, muito obscuro; muito .•• urna coisa 

* def. de multisegmentaridade à pág.17 
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ãssirn, que deveria até ter urna especialidade, 

"rnateriatria", que estudasse a mãe, corno e que 

é a mãe, corno é que ela é, constituição da 

cabeça dela, se e branca, se e cinza, se e 

preta. E, assim, sabe, é muito importante, 

(porque) isso ajuda, assim, vai tirando muita 

poeira de cima das coisas para se entender a 

~ 

rnae. Muito. Demais". 

(Residente) 

A formação médica pediátrica no ICr, como veremos 

posteriormente ao analisarmos a "Carta do Ernbú"; 4 tem 

proposta, a nível organizacional de capacitação do 

profissional para compreender o individuo corno um "todo". 

Isto supõe a consideração de saúde/doença, corno termos 

relativos, influenciados por urna variedade de fatores 

ligados a seu meio ambiente e ao seu modo de vida. Essa 

compreensão "global do individuo" é grandemente dificultada 

pela formação médica basicamente hospitalar, afastada das 

condições de vida do cliente e a qualificação parcelar do 

desenvolvimento das especialidades. 

A valorização institucional da qualificação especializada 

pressiona os médicos do Ambulatório Geral a escolherem 

ternas de patologias para pesquisa. Ao fazê-lo, sentem que 

concorrem em desigualdade com os especialistas no assunto. 

Nessa situação, é possível que aspectos de saúde que 

constituiriam "especialidades" próprias do Ambulatório 

Geral, estejam sendo deixados de lado sem serem 

desenvolvidos. 



77 

"Pesquisa sobre diarr§ia, cefal§ia ••. outros 

grupos (outras Unidades de Atendimento) é que 

deveriam pesquisar isso". 

(Assistentes) 

A procura de um caminho, o assistente de Ambulatório Gera~ 

visualiza que o seu não é aquele valorizado pela sociedade 

médica. Há uma ambivalência em cultivar, ensinar, discutir 

assuntos sobre crescimento e desenvolvimento do cliente em 

seu cotidiano, num hospital de terceira linha. Isso levou 

* o "Grupo de Módulos" e outro que o precedeu (sem a 

participação de médicos), a ser durante mais de dois anos 

de existência o único espaço de discussão desses aspectos 

com os clientes. 

Nesse contexto de formação "racionalista", organicista, o 

encontro que os residentes mantém, de discussão sobre suas 

emoçoes e sentimentos, com psicólogos e psiquiatras do 

Serviço de Higiene Mental, um período por semana, 

constitui-se em novidade. 

Segundo os residentes, em nenhum momento do curso existe 

uma experiência como são os encontros de Higiene Mental, 

onde há preocupação com o residente, em seu sentimento e 

não no conteúdo. Os residentes são estimulados a 

examinarem as próprias emoç6es e o sentido das reaç6es que 

desenvolviam durante os processos dos diagnósticos e dos 

tratamentos, discutindo as experiências com ênfase na 
------·----------------* V''T descrição do "Grupo de Módulos" à pág. 46 
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relação' médico-paciente: 

"Agora, no ICr, assim, ... ah, na Higiene Mental, 

senti que havia uma preocupação com o residente. 

Uma preocupaçao que nao era tanto didática, nao 

era tanto preparatória, mas assim, mais no 

sentido de prestar auxílio ao residente. Assim, 

a gente teve uma série de discussões, não é, em 

que sempre ... existia aquela preocupação de 

saber como você tinha se sentido perante aquela 

situação, ah, o que aquilo tinha representado 

para voce. E qual sua dificuldade maior com o 

paciente naquele aspecto, entende? Então, era 

algo assim, no sentido de auxiliar mesmo, 

entende, a gente em relação às dificuldades que 

a gente tinha no atendimento ambulatorial. Isso 

foi novo. Até então não existia isso; em 

nenhum momento do curso existi.u isso ... Isso 

achei que foi Útil porque contribuía para 

melhorar a relação da gente com o paciente, nao 

é, então, sei lá, ajudava a abrandar as 

angústias que a gente sentia no início. Acho 

que a gente vai ter a vida inteira, mas no 

início é mais forte, não é?" 

(Residente) 

-------------------------
Já formado, deslumbra-se com a atenção que, pela primeira 

vez em toda a sua longa formação médica, recebe como pessoa 

e não como depositário de saber. Sua preparação médica, 

"centrada no conteúdo", excluindo a vivência, colabora na 
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formaÇão que o faz atuar com uma medicina centrada na 

doença, medicina que exclui o doente. 

6.1.3 SOBRE A MANIFESTAÇÃO DOS CLIENTES 

Os residentes valorizam o contato com as maes e situações 

em que sua figura paternalista e onipotente é questionada 

e verbalizam que gostariam de participar de grupo de mães, 

com mães questionadoras. Mas ao mesmo tempo o fato de 

algumas mães não seguirem a sua orientação não e 

percebida por eles como um questionamento à maneira como 

estão sendo produzidos aspectos habitualmente não 

identificados com o médico - tais como aspectos não-

tecnológicos (Brody, 1980); 

47 48 Parsons et al., 1955) , 

expressivos (Parsons, 1951 , 

afetivos (Ben-Sira, 1980)~ A 

mãe que não segue a prescrição receitada é-~onsiderada um 

empecilho para o seu aprendizado sobre terapêutica de 

patologia e, portanto, deve ser descartada. ~ a 

proeminência da medicina positivista que se revela nesse 

interesse pelo cliente, apenas enquanto traz "feed-back." 

imediato para o tratamento recomendado. ~ a necessidade da 

mãe versus a necessidade do residente: é a sujeição ao tipo 

de prática médica corrente versus o rompimento. ~ a mãe 

como variável fixa de um campo· "científico" experimental. 

"Gostaria de participar de grupo de maes com 3 

ou 4 mães. Não para orientação de conduta 1., que 

isso (se) pode fazer na consulta individual, e 

slm oara discussão de problemas gerais de 
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~rientaçâo da criança. Gostaria que fossem 

mâes que questionem para adquirir experiência". 

"( •.. ) mas ao contrário, como é formaçâo, e o 

tempo é curto, quanto mais ela seguir aquela 

prescrição, mais a gente vai saber o resultado 

daquele tratamento que a gente está 

instituindo. Entâo mais praticamente, vai 

ganhar com aquilo, certo? Enquanto que a mae 

que não segue, a gente fica batalhando, 

batalhando numa coisa em cima e que não dá em 

nada. A gente tira todas as perguntas dirigidas 

à doença: como ela está indo, como é que não 

está; chega na hora da gente finalizar e 

concluir a entrevista com o principal, que 

·seria orientar a mãe, ela não vem; então, te dá 

um clima de revolta, sabe, e mãe que, por 

exemplo, para mim, pela segunda vez não seguiu 

a prescrição, não por falta, assim, monetária; 

(não) e problema de espaço físico, assim, a 

-criança nao tinha espaço para engatinhar em 

casa, e para engatinhar ... não é por causa dissq 

mas (é) por coisas banais ... eu não ... eu nao me 

interesso mais pelo caso. Apesar de a gente ser 

obrigado a ficar com o caso, sabe, obrigado, 

assim em termos de seguir, não dá para mudar de 

caso, mas eu não me interesso muito. Aquela -
ma~ 

já sei que numa próxima explicação, vou ser mais 

suscinto para ela, (mais) objetivo, eu vou 

explicar no papel, nao e, as coisas, mas nao vou 
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me dirigir a ela sabe, com o coraçao e alma, 

para o que ela tem que fazer; de uma coisa 

anterior que era banal, ela não fez e, mesmo 

sabendo que éla tenha interesse em tratar, ela 

veio procurar para saber aquilo". 

(Residentes) 

Evidencia-se nesse aspecto o baixo coeficiente de 

* transversalidade do campo médico: o nao seguimento da 

prescrição é uma das formas de expressar a inexistência de 

espaço para a multisegmentaridade na própria produção do 

tratamento. 

Além do nao seguimento da prescrição, outro fato que está 

começando a ser interpretado pelos assistentes como forma 

de questionamento dos clientes à atenção recebida é o alto 

índice de evasão, com 26% em média de faltas aos retornos 

no 19 semestre de 1982. Num primeiro momento, isto foi 

levado em consideraç~o apenas enquanto "causador de baixo 

numero bruto de atendimentos", problema contornável com 

agendamento de maior número de clientes para cada período 

de atendimento, mantendo-se o "status quo". 

"Não, ts ts ts (Pergut.rt.am)muito pouco, muito 

pouco " 

"Quanto pior o nível sócio-econômico, menos 

perguntas fazem. Acho que se sujeitam. Acham 

que o médico sabe mais.". 

* def. coeficiente de tranversalidade a pag. 17 
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"Há maior incidência de perguntas entre as maes 

de nível mais alto, não porque sejam mais 

inteligentes. Tem mães de nível baixo muito 

inteligentes, mas parece que têm vergonha de 

perguntar, atã de olhar". 

"Algumas questionam bastante, outras nao. Acham 

que o que você está fazendo está certo.". 

"Noto que as vezes nao entendem e nao perguntam". 

"Nem todas (perguntam). As vezes eu dou a 

resposta antes da pergunta ser feita.". 

"A gente por vezes fica explicando, fica achando 

que a mãe não está nem interessada em saber ••• 

A gente pergunta para ela ••• (E ela responde) 

-Olha doutor, o sr. já explicou, mas não me 

lembro " 

"Então, nessa hora( mesmo ela estando relaxada, 

bem descontraída, a gente ve que não está com 

pressa, nada, não está prestando atenção. Por 

vezes, ela, sabe, ela parece que está prestando 

atenção, mas devia estar pensando em outra coisa~ 

"Em geral nao perguntam muito porque eu falo 

sempre. ~ uma questão de hábito também, 

independente dela perguntar •.• sempre explico •.• 

pergunto se tem alquma dfivida, se estâ 
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satisfeita, se nao está satisfeita, tal. Agora, 

perguntar, não sei se geralmente perguntam. Mas 

quase sempre elas perguntam, porque é intuitivo, 

nao e, a mae quer saber como está o filho, 

etc.". 

(Residentes) 

Segundo Fletcher et al. 15 ( 1979) , poucos médicos ficam 

sabendo o qu& seus clientes pensam sobre a sua doença e que 

tipo de tratamento já estão fazendo. O mesmo acontece com 

os residentes do Ambulatório Geral. 

"Ãs vezes falam, as vezes escapa. A gente acaba 

notando que acompanha com mais gente, " 

"Tem crianças que está precisando dar alta 

porque está nesta situação (seguindo com mais 

gente) . ". 

"Doutor, estou cuidando com homeopata. O que 

o sr. acha? AÍ, em geral, não tenho opinião 

formada. Não conheço homeopatia". 

"Acho que muitas levam para curandeiro, 

benzedeira, mas espontaneamente, não falam. 

(~) preciso perguntar diretamente. Acham que 

-v ao levar bronca .. " 

"Não são todos, mas poucos soque tem bom 

senso, procuram só médico". 



"A maioria fala. A maioria fala e, neste 

ponto é um ponto delicado. Deveria ser 

revisto o "contrato" em casos de não 

oberliência e remediar ou fterromper". 
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"A minha posição nao sei, é um pouco radical ... 

Tem toda a liberdade de escolher, mas gostaria 

que, enquanto estiver tratando comigo ••• nao 

tivesse interfer~ncia de outro profissional ... 

Agora, se ele deixou ou não-, vccê não fica sabendo " 

"São mães, assim, meio desconfiadas ... são mães 

que voce ve que vão a vários médicos, vão ao 

pronto socorro, saem do pronto socorro, se a 

criança tem alguma coisa, vão até checar ( •.• ) 

com outra pessoa para ver se o que você falou e 

certo mesmo ( .•. ). E horrivel. t; horrível 

(riso). E péssimo, porque, sei lá, voe~ se 

sente ... -O que e que essa senhora está 

fazendo aqui, se não tem a mínima confiança em 

mim? Entende? Vem aqui não larga da gente (e) 

ao mesmo tempo não .•. não (confia na gente) ... " 

(Residentes) 

A procura de vários médicos pelas mães para ouvir diversas 

opiniões pode ser entendida como intenção de conferir 

condutas e tratamento e adquirir segurança no ato médico. 

Isso se deve, provavelmente, por um lado ao advento da 

prática médica institucionalizada, burocrática e impessoal, 

au0 substituiu a segurança e a confiança anteriormente 



estabelecidas no âmbito da relação médico-paciente 

(Birman, 1980) 4 e, por outro lad~.à crescente 

medicalização da sociedadej,a normatização médica sobre 

todas as fases da vida, que vem sujeitando os indivíduos 

ao consumo cada vez maior de serviços médicos. 
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A rotatividade semestral dos médicos residentes, aliada a 

não vinculação dos médicos assistentes à clientela no 

Ambulatório Geral, pode estar contribuindo também para 

essa insegurança: 

"( .•• ) conotação do médico que sabe que e 

residente, temporário, e talvez isso já a 

tenha desestimulado a seguir outras prescrições, 

outras vezes." 

(.Residente) 

Além disso, a população tem suas próprias teorizações sobre 

as doenças e seu tratamento, como o uso de infusões e atos 

ligados à fé, usados paralelamente às medidas alopáticas, 

sem que se veja contradição nisso. Os profissionais, ao 

recusarem aceitar a existên:::ia desses outros hábitos de 

tratamento, ou ao considerá-los contraditórios em relação 

ao tratamento médico, apenas dificultam sua menção (Silva, 

1975) 53 • 

Nos depoimentos que se seguem, os residentes rotulam o que 

as mães pensam sobre a doença de seus filhos de "engraçado, 

fantasioso, fictício, milagroso, ilusório, abstrato, erradq 

que causa riso, necessita de correção", em contraposição 
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a "linguagem técnica" do campo médico. 

Esta recusa de reconhecimento de diferença se apóia numa 

transposição da lógica do orgânico para o cultural. Pensar 

em termos de normal e patológico, no campo cultural, 

implica em uma visão normativa que parte do modo de 

expressão de um grupo social particular - aquele em que se 

insere o médico -, como padrão geral em relação ao qual 

toda a diferença, quando considerada, o sera CDITO menos 

próxima da verdade. 

Isso, de certa forma, dificulta a manifestação do cliente; 

supõe-se que se, ao contrário, houvesse escuta do 

discurso do outro, a prescrição surgiria da singularidade 

do campo criado entre "um" cliente e "um" médico, e 

provavelmente seria seguida. O desconhecimento da 

* multisegmentaridade faz com que este grupo formado pelo 

** médico e cliente seja predominantemente sujeitado 

cada um se mantém em seu território, sem fecundação 

possível. E um mesmo tipo de relação se reproduz 

incessantemente. 

E - "Vocês ficam sabendo o que as mães pensam 

sobre a doença de seus filhos"? 

"Não pergunto. Mas a mãe as vezes fala". 

"Sim. Eu perguntava ... Muitas vezes eu 

* def. de multisegmentaridade à pág. 1 7 
** def. de grupo sujeitado à pág. 8 e 20 a 22 



fazia issõ. Apareciam as coisas ma.is 

engraçadas". 

"Pergunto o que a mae acha que a criança tem, 

por que a criança está assim, para ver se a 

fantasia dela está perto ou diferente da 

realidade" 

"Elas dizem:- Não foi por causa de ... ?" 

"Sempre têm opinião formada ... elas sempre 
.:t. 

atribuem alguma coisa errada. Muitas vêzes 

elas têm razão mesmo". 

"Tem algumas que a gente explica e as maes 

tem uma idéia milagrosa ( .•. ), têm alguma 

idéia ficticia e acabam freqüentando (riso) 

curiosas ou sacam alguma coisa diferente". 

"( ... ) se uma mae está consciente do que está 

se passando com o filho, ela vai ser mais 

cooperativa do que se ela está num mundo de 

ilusão. Se não, ela nunca vai levar a sério". 

"Ai, no caso, a gente está falando em uma 

linguagem abstrata, completamente diferente". 

"Em geral, sim. Eu sempre abro esse espaço 
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para tentar ouvir dela para depois tentar corr ... 

quer dizer, não sei se e nretensão ou não, 
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tentar corrigir a idéia que ela tem, com uma 

idéia mais próxima da realidade médica". 

"Geralmente faz parte da queixa". 

"Muitas mães já chegam com diagnóstico". 

6.1.4 EXTENSÃO DE SEGUIMENTO DE PRESCRIÇÃO: 

NATUREZA DOS FATORES QUE A EXPLICAM 

Para avaliarem se os seus clientes estão conseguindo seguir 

sua prescrição, os residentes do Ambulatório observam a 

melhora ou deterioração clínica, embora seja reconhecido 

que a melhora clínica não apresenta correlação direta com 

o seguimento de prescrição (British Medical Journal, 

1 979) 42 . Aqui, o saber médico constitui-se em variável 

fixa. Alguns residentes indagam da mãe, mantendo apenas 

a pergunta como um ritual, não crendo em sua eficácia. 

Outros só se baseiam na percepção: 

"Muitas vezes negam. Teriam que dar sulfato 

ferroso, não melhora. A mãe continua afirmando 

que dá. No Centro (de Saúde) falam: - Não dei, 

a criança não gostou. Ou - Não deu para comprar". 

"Não há melhora clínica". 

-"Baseado nas perguntas que a mae faz, pelo 

interesse que ela tem, ... pela própria expressão 



facial da mae, •.. pelm resultadq na próxima 

consulta". 

"Muitas vezes, você sente direta ou 

indiretamente; (primeiro) , logo na hora (em) 
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que você entrega ou a orientação ou a prescrição 

medicamentosa; e a (outra) maneira (é a) de 

seguir a evolução (clínica) .•. : o que voce 

sugeriu não está surtindo efeito porque não 

está sendo aplicado. Eventualmente, são essas 

duas maneiras". 

"Sei lá, acho que a gente cria uma experiência 

e voce olha no contato, desde quando a mãe te 

traz a criança até a hora (em) que você entrega 

a receita. Você ••. você tem um pressentimento 

se (ela) vai ou não conseguir assimilar tudo que 

você está falando. Inclusive, sei lá, a gente 

ve no rosto dela se não está entendendo muito. 

Ás vezes não está muito interessada naquilo que 

você está dizendo." 

"Muitas falam. Outras vezes (eu) uso de 

artimanhas (para saber se estão seguindo)". 

"Dificilmente fico sabendo. Pergunto 

sistematicamente e os clientes dizem que sim, 

com convicção". 

"AparAntemente, sim. Eu nao acredito muito. 
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Pergunto se fizeram. Geralmente, dizem que sim". 

"Muitas vezes ela gosta assim, de querer agradar 

o médico e dizer que fez; e você continua 

investigando um pouquinho mais, e ela não fez 

direito. Então, sabe, é como se pegasse ela no 

pulo, assim. Então, fica uma coisa assim, sabe, 

meio solta, e a gente vê que não é bem aquilo. 

Enquanto que tem outras que ficam com atenção 

redobrada em cima do que a gente fala ... " 

"Em alguns casos, aprendi a verificar se está 

seguindo ou não, inclusive sem perguntar 

diretamente ... Mas quando descubro que não está 

seguindo, não sei como abordar a mãe, deixá-la 

entender que sei que não está tomando, sem dizer 

que está mentindo". 

"O Ambulatório Geral e uma amostra meio viciada, 

não é? Em geral, seguem:" 

"No Ambulatório Geral tem bom seguimento. 

Pergunto no retorno como deu. 

tem confirmado." 

E, de modo geral, 

"Aqui no Ambulatório, geralmente, a possibilidade 

de falha de seguir o regime e menor. t grande, 

mas menor. E nos retornos, tenho visto. 

Geralmente, uma boa orientação." 
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Alguns ainda acham que as maes do Ambulatório seguem 

porque: 

{J..-()""-
":t: HC e a mãe importante". 

"Tem uma patologia séria e tem fé na 

instituição HC". 

"Tem confiança no médico, segurança em sua 

orientação". 

"Recebe medicação (gratuita)". 

"Quando (o estado de) a criança está (é) mais 

grave, choca e leva a sério". 

"Quando o tratamento é curto". 

"Vê que a criança está doente, é urgência". 

"A razão do medicamento influe. Não usa se 

não for ao encontro do que ela pensa". 

(Residentes) 

Consideramos como possíveis razoes para nao seguimento ou 

seguimento parcial aspectos relacionados com o cliente ou 

com os médicos. 

Fatores relacionados com os clientes: 

"A mãe não entendeu o que transmiti, não se 

convenceu, nao se apercebeu da importância do 

tratamento para a criança". 

"Falta de informação". 

"Mais de dois remédios, não entendem". 

"Não podia economicamente". 

"Intervenção de amigos e vizinhos". 



"Compra (só) o mais barato da lista". 

"Vai deixando espaçar a hora de tomar a 

medicação porque está fazendo alguma coisa 

naquela hora e cai no esquecimento". 

":E': assintomático e deixa prá lá". 

"Sintomas não impedem atividades normais". 

"Melhoram os sintomas e param". 

"Em tratamento crônico as coisas nao a estão 

incomodando. O tratamento é da criança. 

Talvez precise perceber como é que funciona, 

precisa explicar a doença, o que estamos 

querendo atingir, para que ela leve o negócio 

a sério". 

"O tratamento é longo e não enxerga os 

resultados a olho nfi". 

"Muitas vezes tem que intervir conforme a 

reação da criança ao tratamento ..• ai tem que 

ser mãe diferenciada". 

"Desvalorização da medicação (prescrita) 

devido à grande automedicação". 
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(Residentes) 

Fatores relacionados aos médicos: 

"Acham o médico inseguro ou nao foi com a 

cara dele". 

"O médico não consegue chegar à mãe, pela 

linguagem, colocação social, cultura, como se 

as pessoas falassem outra língua e as palavras 

tivessem outro valor. Você tenta chegar a el~ 



mas acho que a impressão que dá e que sobra 

uma coisa pouco real". 

"Prescrição é a última coisa (da consulta), e 

acaba prejudicada. A informação é verbal, há 

outros pacientes esperando, há o problema da 

caligrafia". 
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(Residentes) 

A tendência dos residentes de reduzir o problema do não 

seguimento de prescrição ao nível econômico e de instrução 

da clientela - que até aqui nao e evidente e adquire mais 

proeminência na análise sobre produção de prescrição no 

Pronto Socorro que será feito posteriormente - se deve a 

viés de universos diferentes de vida, inclusive de classe 

social. Isso ocorre porque pelo sistema educacional em 

vigor, a alocação dos indivíduos na estrutura ocupacional 

ê imposta pela sua condição de classe, principalmente nos 

ramos de prestígio como medicina, que exigem estudo em 

tempo integral (Freitag, 1980) 18 . 

Quando aventamos a possibilidade de haver não-seguimento, 

apesar de disponibilidade de medicamentor por exemplo, 

ocorria um silêncio reflexivo e seguiam-se comentários 

sobre si próprios, amigos e familiares. 

"A maioria de nossos pacientes no Ambulatório e 

de nível sócio-econômico mais baixo. Acho que 

fica difícil avaliar isso (não seguimento sem 

restrição econômica). Nesses casos, quando 

acontece, a gente atribue ao nível sócio-
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econômico mais baixo. Mas acho que realmente o 

que você falou e verdade. Mesmo nos de nivel 

mais alto também acontece isso. ~ isso que e 

o problema. ~s vezes com a gente mesmo, nao 

"'? e. E comigo até acontece". 

"Acho que nem todos seguem. Amigos contam que 

não seguem à risca o que mandam, principalmente 

se não é muito grave ou os sintomas muito 

importantes a ponto de impedirem (de) exercitar 

atividades normais, por exemplo, o trabalho". 

"Se abolir uma série de fatores (nivel sócio-

econômico, instrução,· disponibilidade de 

medicamento), vai ficar muito o elemento 

confiança. (Isso) faz (sentido), porque meu 

irmão ( ••• ) foi ao médico; quando cheguei, tinha 

parado (de usar o medicamento) por conta própria 

( ... ) Minha mãe não estava convencida. ( ... ) 
comprou porque podia comprar, já que tinha a 

receita ••. ". 

"Tem que convencer, ser de confiança, explicar 

e mostrar que precisa. - -Se nao convencer, nao 

adianta". 

"Sempre me revoltei com isso, sabe, com a letra 

do médico. Meus pais, o pessoal de casa ( ... ) 

precisava telefonar de novo para êle (médico) 

-porque na0 consRgui~ ler ~quilo. Já vi 
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farmacêutico trocar remédio ( ••• ) por causa de 

receita ininteligivel." 

(Residentes} 

A ininteligibilidade é urna forma de manter o mistério de 

seu saber onipotente e inatingivel que contribue para o 

tabú da pessoa pública do médico. 

Ao se preceituar o comportamento de nao seguimento das 

prescrições corno devido ao QI dos clientes que, segundo os 

residentes, é baixíssirno, está se associando QI a nível 

sócio-econômico. Ao se colocar a necessidade de revisão 

de contrato por não obediência, corno medida saneadora do 

problema do nao seguimento de prescrição, está se exercendo 

"poder disciplinar". Conforme análise de Foucaul t ( 1 979) 
1 6, 

poder disciplinar não é exclusivo da prisão, encontrando-se 

também em outras instituições corno o exército, a escola, a 

fábrica ou, corno em nosso caso, no hospital. Foucault 

chama de disciplina a um tipo de instrumento do poder em 

que um olhar central vigia o corn9ortarnento de todos. O 

saber médico seria aqui este olho central a partir do qual 

tudo torna sentido. Para Foucault, do ponto de vista 

daquilo que ele denomina de urna "rnicrofisica do poder", nao 

existe algo unitário e global chamado poder, nem há urna 

sinonímia entre Estado e poder. Os poderes não estão 

localizados em nenhum ponto especifico da estrutura social. 

Eles são urna prática social. Funcionam corno urna rede de 

mecanismos a que nada ou ninguém escapa. Este tipo de 

poder é um método que permite o contrôle minucioso das 

operações do corpo, assegurando a sujeição constante de 
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suas forças com objetivo econômico e político de formar um 

homem útil e dócil (Machado, 1979) 35 • 

Â medida em que vao trabalhando, os residentes vao 

encontrando na prática formas de lidar com a prescrição, 

procurando solucionar de uma maneira ou de outra, as 

dificuldades que julgam que a clientela tenha para segui-la 

Suas informações ao cliente giram prioritáriamente em torno 

de têcnicas de administração de medicamento: truques para 

lembrar horário, facilitar medição e barateamento de 

despesas com medicações alternativas e em menor n~~ero. 

Estas formas de lidar com a prescrição se evidenciam mais 

à porta do Pronto Socorro*. No estágio do Pronto Socorro -

que retomaremos posteriormente - os problemas econômicos e 

de instrução, considerados pelos residentes como fatores 

importantes para assegurar seguimento da prescrição, são 

mais agudamente percebidos: 

"Â medida que voce começa a conversar com a mae, 

você percebe que ela não está entendendo muito 

bem ... você vai vivendo, vai percebendo muito o 

que você está fazendo; você está falando, a 

pessoa não está assimilando.·." .. 

"Explico que vou dar medicação sintomática para 

aliviar agora e, quando chegar o resultado do 

exame, vamos tratar especificamente o que dar.". 

* discussão sobre relação com clientes a porta do Pronto 
Socorro, ~ pág. 99 
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"Dou uma folha de orientação. Escrevo todos os 

diagnósticos que constam da última folha do-

prontuário e explico. Dou também o peso e a 

altura. Fazia isso quando atendia na Liga 

(de Puericultura). Achei bom e continuei usando 

isso. Consigo fazer automaticamente." 

"Costumava explicar porque achava que não era 

aquilo (o diagnóstico da mãe era diferente do 

meu) e no geral, acho que era bem aceito ... 

Tinha resistência quando se tratava de 

patologias. ... Então, era sempre aquele 

trabalho, não é, de esclarecimento, não e, que o 

filho tinha aquilo, e achava importante aquele 

trabalho de conscientização, entende? Porque 

sem isso, não existiria cooperação, não é? Se 

uma mãe está consciente do que está passando 

com o filho, ela vai ser mais cooperativa do 

que se ela está num mundo de ilusão ... " 

"No inicio prescrevia tratamento, exames 

laboratoriais, tudo junto, cerca de dez coisas 

- -diferentes e a mae nao fazia. Mandava outra vez 

e não fazia ... Comecei a estabelecer prioridades 

no tratamento: primeiro uma coisa ou outra, e 

quando melhorasse, passava para outra. Quando 

são várias medicações, procuro orientar para 

tomar juntos na mesma hora, ou mesmo misturados, 

do que em várias horas diferentes. Noto que, 

mesmo quando fosse um por dia, a mãe acaba 

esquecendo. Atualmente oriento para associar 

a alauma ~tividade aue faz diariamente, oor 
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exemplo, quando der banho." 

"à medida que voce trabalha num lugar, voce 

começa a aprender. Sei que preciso aprender 

mais ainda as formas para você atuar. Uma 

dessas que eu acho uma boa é dar o conteúdo, 

desenhar, dar seringas (com marca do volume de 

medicação, com esparadrapo). Não sei se o 

Hospital fale (entra em falência) só em dar 

seringas, mas e uma forma, é uma coisa boa. 

Outra coisa é falar com a mae várias vezes, até 

ela conseguir repetir. Outra coisa é ter uma 

retaguarda, tipo enfermagem, para poder reforçar 

isto." 

"As minhas receitas, eu procuro fazer o mais 

claro possível ... a minha letra, procuro fazer 

o mais legível possível, porque eu acho que 

eles já tem dificuldade em entender." 

(Residentes) 

1./:t-'-t 
A literatura disponível (Hall, li.1979; O'Connel,K.:A.HarV"ing, 

1979) 24 45 b . d . - - •t ~., so re segu1mento e prescr1çao e mu1 o 

rica em sugestões sobre estratégias como essas para ajudar 

o cliente ~a administração de medicamentos. Essas medidas 

adotadas pelos residentes no Ambulatório em muito podem 

ajudar a compreensão da prescrição e como segui-la, mas nao 

mudam substancialmente o núcleo da abordagem médico-cliente 

" eu acho que está certo o que eu faço. 
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Procuro ver além da queixa. Muitos colegas 

acham que o que faço é bobagem. Não perguntam 

outras coisas. Dizem que fazer isso com aquele 

caso não melhora nada o nível de saúde da 

população ... " 

"Ficamos discutindo problemas que nao têm 

capacidade de ser resolvidos. A mãe da criança 

tinha dificuldades sexuais. Estamos cuidando 

da criança; não vamos pretender que a criança 

esteja dentro de uma família ideal, porque e 

impossível isso. Até podem influir (os 

problemas familiares sobre a saúde da criança), 

mas não pode se preocupar tanto. Pode(-se) até 

ouvir os problemas, mas não trabalhar isso ... " 

"Todo mundo tem problemas. Se passa por todo o 

mundo (outros profissionais) , sempre vai 

levantar problemas e não dá para absorver. Acho 

que (o atendimento por outros profissionais) 

deve ser por nossa solicitação." 

6.1.5 O QUE OS RESIDENTES SENTEM 

DA RELAÇÃO QUE MANT~M COM OS CLIENTES 

Embora a entrevista nao previsse abordar aspectos 

relacionados ao estágio deles no Pronto Socorro*, os 

* o P.S. é a única pnidade de ~tendimento do ICr que 
atende a toda a população que o procura; as demais 
.Unidades possuem mecanismos de triagem que controlam 
tanto o número de clientes atendidos quanto a patologia 
de aue sao port2rlores. 
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depoimentos a respeito da relação médico-paciente naquele 

estágio foram incluídos neste trabalho, visto sua 

consistência com o nosso estudo. 

Os desabafos que em todas as entrevistas brotam 

-"\. -espontaneamente e sistematicamente sobre suas frustaçoes 

a respeito da relação com o paciente que se produz na 

porta do Pronto Socorro, em comparaçao com a relação 

possível no Ambulatório Geral, parecem evidenciar a 

sensibilidade do residente e alguma valorização dessa 

dimensão em sua prática. 

-----------------------------------------------
"A porta (do Pronto Socorro) e um desastre." 

"Fugaz." 

"O contato é de raspão." 

"Coisa$ que inexiste." 

"Mãe está num canto e o médico está noutro." 

"Completamente infrutífero." 

"Momento mágico." 

"Atendimento apressado: O fichas para atender, 

5 minutos para conversar." 

"Não há espaço (tempo) para a gente escrever 

direitinho." 

"Perde-se a evolução." 

"Não se fica sabendo o que a mãe pensa." 

"Não confiável." 

"Sensação incrível que nao funciona." 

"Não dá para estabelecer vínculo." 

(Residentes) 
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A observação das dificuldades enfrentadas pelos clientes 

que retornam ao P.S., ou vêm de outros lugares, serve como 

autocrítica para a sua própria prática: 

"No PS a gente sente uma diferença incrível, e 

voce ve, sabe, que nao e bom seguimento. ... Não 

é que baseando em você, mas pela quantidade de 

pacientes que chegam com receitas de outros 

médicos. 2 urna quantidade incrível: "-Olha, 

doutor, eu passei ontem à noite lá no médico, 

ele mandou tornar isso aqui, mas eu tornei hoje 

e não melhorou e trouxe aqui de novo porque nao 

confio muito naquele hospital." Entende? E 

é assim de lugares bons, lugares ruins; chega 

gente do PS da Sta. Casa e: "-Olha, achei que o 

que ele falou não estava muito bom e vim aqui, 

etc. 11 

"Muitos casos de interrupção de seguimento por 

falta de informação. Por exemplo, no PS 

aparecem clientes ~nformando que foram no dia 

anterior a outro serviço médico, mas nao 

acertaram e a febre não cedeu. Mostram a 

receita que está certa. Perguntando quantas 

vezes já tomou, muitas vezes tomou o remédio 

somente urna vez, não tendo ainda dado tempo de 

fazer efeito. Sei que muitos médicos, nessas 

ocasiões, receitam outra medicação igual, 

comercialmente diferente, com explicação do 

temoo necess~rio para f~~~r efeito e "levam" a 
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fama de ter acertado. " 

11 quando estou de plantão no PS, vem mae com 

receita que foi dada em outro dia de plantão, 

completamente ininteligível. Até que aqui {no 

ICr), nem tanto, pela padronização que foi feit~ 

.•. mas tem receitas de outros hospitais que nao 

dá para saber, nem ter idéia do tipo de 

medicamento que o paciente está tomando. Nem a 

gente. A mãe, então, não entende nada. Daí, 

quando você começa a perguntar, você está vendo 

que está dando aleatoriamente, ent~deu? só tem 

"1" lã, não dá para saber se é colher de chá, 

e medida, então ela vai dando conforme ela quer. 

E isso acho um erro médico gravíssimo. 

Gravíssimo mesmo. Acho que o médico tem 

obrigação de ter letra legível para qualquer 

pessoa. " 

O problema econômico é sentido corno sendo maior no Pronto 

Socorro do que no Ambulatório. As alternativas 

encontradas para se lidar com isso são variadas: 

"Dando medicação alternativa": 

"Mais barata"; 

"Menos eficiente"; 

"Que tem no ICr"; 

"Amostras"; 

"Apesar de saber de efeitos 

colaterais". 



"Internando". 

"Dando o minimo de rem~dio". 

"Encaminhando para o serviço social". 
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"Diz o preço aproximado para a pessoa ter id~ia 

e ver se vai dar para comprar". 

(Residentes) 

------·--------------
A angústia do lidar com a problemática econômica do 

cliente como um elemento a ser equacionado na sua prática 

gera por exemplo postura do tipo "o cliente que se vire", 

ignorando segmentos relevantes da existência do cliente: 

----------------------------------------------------
"Há o caso que um professor conta que disse que 

se preocupava e levava em consideração a parte 

social e prescreveu um mais barato, embora não 

tão eficiente. E a criança piorou e ele foi 

chamado de culpado por ter receitado 

medicamento não tão eficiente. Agora ele 

receita o que acha que ~ o melhor, sem se 

importar com o preço, e se o cliente pode 

comprar ou nao, ele que se vire". 

-------------------------------------------------------------------------

6.1.6 PRESSÕES PARA PRESCREVER MEDICAMENTO 

Giovanni (1980) 22 descreve a prática exacerbada de consumo 

de medicamento como consequência da maneira como a produção 

farmacêutica veio se organizando historicamente. 

Illich (1q75' 26 . falando sobre a invasao farmacêutica na 
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na França, relata que desapareceram quase que completamente 

as consultas médicas que acabam sem uma prescrição de 

especialidade farmacêutica. 

A oferta atual de medicamentos no mercado brasileiro é 

maior que nos outros países segundo o Relatório da Comissão 

Parlamentar de Inquérito - CPI do Consumidor na Câmara 

Federal de 1977, tendo sido levantados mais de 20 mil 

produtos farmacêuticos, constando 10 antibióticos entre os 

30 produtos de maior venda. (Giovanni, 1980) 22 . 

"Sabe, então, as vezes, como tem essa super 

medicalização aí fora, tem mãe que chega assim: 

"-Ah, doutor, começou a ter febre, dei Bactrim 

três dias, cortou." Mas isso não existe. 

Bactrim é antibiótico e se está, se estivesse 

com infecção, tem que tomar um tempo prolongado 

para cortar". 

" se estão doentes, seguem. Se melhoram, 

-nao seguem mais. Em parte, acho que a 

facilidade de acesso à medicação ajuda a nao 

dar valor ... " 

"A população também se automedica com muita 

facilidade. Isso, acho que poderia ser 

controlado, por exemplo, proibindo, sabe, a 

venda de medicação (riso). Em geral, acho que 

as pessoas são assim, despreocupadas em relação 

a rcméd i.r); na o levam a séri.o. . . num lugar onde 
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o remédio assim nao é esbanjado, aquilo vai ter 

uma importância um pouco maior, nao é?" 

(Residentes) 

O controle da produção e comercialização nunca chegou a 

realizar-se concretamente, visto que a legislação vigente 

é anterior ao período de produção industrializada; intensos 

esforços promocionais são feitos pelas grandes indfistrias 

farmacêuticas, ao médico e às instituições de safide para 

a promoção de medicação que depende de prescrição médica, 

junto às farmácias. Além disso há "desenvolvimento de um 

verdadeiro monopólio de informação técnica por parte das 

grandes unidades produtoras" ou institutos vinculados a 

elas, em âmbito mundial (Giovanni, 1980) 22 . 

As pequenas indfistrias com linhas populares de medicação 

utilizam práticas comerciais agressivas "com politica de 

bonificação e empurroterapia", favorecidas com a 

transformação da farmácia em entreposto de medicamento 

industrializado (Giovanni, 1980) 22 . 

refere-se a um estudo feito nos EUA (1976) 

sobre conduta dos laboratórios farmacêuticos nas diferentes 

regiÕes do globo. Confrontando material promocional de 

28 medicamentos importantes de largo consumo nos EUA e 

América Latina, as contraindicações e efeitos colaterais 

eram mais extensos para os EUA; no caso da América Latina, 

os riscos eram reduzidos ou omitidos. Inversamente, as 

indicações eram mais extensas na América Latina. 
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Atribuem-se também como causa do consumo indiscriminado de 

medicamentos por automedicação os"baixos níveis de 

rendimento de grande parte da população em face dos altos 

preços dos serviços médicos':o que as tornam inacessíveis e, 
I 

por outro lado
1

o "baixo nível educacional da população 

brasileira". Como fontes de informação, os consumidores 

apontam também a utilização/indicação de medicamento 

anteriormente feita pelos médicos (Giovanni, 1980)
22

. 

------------------------------------------------------------------------
"Tem a automedicação em excesso também de 

vitaminas, antibióticos. Acho que é influência 

das multinacionais. Tem uma infeccão, febre, 
> 

o quadro é igual ao anterior em que o médico 

deu antibiótico, mas não explicou. E agora é 

outro quadro clínico, e a pessoa dá a mesma 

medicação." 

(Residentes) 

A população pressiona os médicos para que prescrevam. 

Existe uma imagem positiva do medicamento como um meio 

e~tremamente eficaz para preservação e obtenção da saúde 

(Giovanni, 1980) 22 , consequência das próprias práticas das 

indústrias farmacêuticas; as drogarias e o médico atuam 

também como legitimadores do consumo: 

-------------------------------------------------------------------
"Mãe acha medicação mais importante, às vezes, 

que uma alimentação, vacina " 

"Rinossoro, agua e sal, :::JArecem ::mito caseiros 
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para gripe. Mãe escuta (de outras pessoas) que 

tem que dar xarope". 

"Você encontra resistência da mãe ... mais no PS; 

perguntam por que voce não vai medicar, sabe: -

'Não vai dar remédio nenhum?"Novalgina não é 

remédio; novalgina ela dá em casa, já. ... Então 

elas vêm procurando aquilo que talvez o 

farmacêutico desse. Então, lá (no PS), corno não 

tem tempo de conversar, de explicar, você vê (a 

-mae do cliente) urna vez so, nunca mais vai ver 

provavelmente, é difícil". 

"Eu, em específico, não gosto de receitar quando 

acho desnecessário, porém, ultimamente, tenho 

discutido se não é necessário receitar quando a 

mãe pede muito, por exemplo, "xaropinho", pois, 

quando não receib, fico sabendo no retorno que 

foi à farmácia por conta própria e tornou xarope 

com antibiótico ou outras medicações 

contra-indicadas .. Portanto, é melhor receitar 

algo mais in6cuo". 

(Residentes) 

Aliado., à pressão da clientela, também se encontra a insegurança do 

prÓprio médico1 no nosso c2so~ iniciantes na profissão, em sua relação 

can a cliente la: 

·--------
"Então, pega uma insegurança e começa a 

rnedicalizar demais. Ent~o, ~ muito mais f~cil 
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dar antibiÕtico, que s~ nao tiver (necessidade) 

não mata, quer dizer, não mata a curto prazo, 

agudamente, e se tiver, sara. Muito mais 

cornodo do que: - Vamos observar até amanhã. 

Amanhã (a criança) pode vir e estar precisando; 

então ... você tem medo de ser apontado, no 

caso, (pel)a mãe". 

"Aqui (no Ambulatório) ela vai ente~er que 

aquela hora não era hora de medicar e agora e 

hora de medicar. Agora, se você não tem esse 

contato, voce falou: - Vai voltar amanhã. E se 

precisar dar, voce sabe. Depende muito da 

segurança que voce tem". 

"Entre as pessoas de nível mais alto, há a 

autornedicação. Checa o que o médico fala. Há 

conhecimento leigo das coisas, com falsas 

interpretaç6es. Por exemplo, antibiótico: as 

pessoas que têm mais inforrnaç6es acham que 

antibiótico faz mal, tem efeito colateral, mas 

é um conhecimento unilateral; não sabe que o 

efeito colateral tem menos dano que a evolução 

da doença". 

"Eu acho que corno está toda essa tendência 

naturalista, assim, a respeito da alimentação, 

da ecologia, tudo isso influencia na mesma 

linha; homeopatia é urna coisa que está muito na 

moda. Vo~6 nega o paciente mais diferenciado, 
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que vem aqui para ter o diagnóstico, entendeu, 

está com pneumonia, está com infecção no ouvido, 

está com infecção na garganta; acontece que ela 

chega para voe~ e fala: - "Não quero dar 

antibiótico. Precisa dar antibiótico?" Nisto, 

acho, que a conduta é dar antibiótico. E voe~ 

sente que (o medicamento) nao vai ser comprado. 

E - Neste caso, mesmo que voe~ sinta que não vai ser 

seguido voe~ prescreve antibiÓtico? 

R - É, sabe, eu tenho a minha posição, não e, eu 

digo: - Olha, eu sou alopata, eu acho que e 

isso, a conduta certa para mim é dar tal 

remédio. Agora, nao posso forçar voce a usar o 

remédio. Voe~ tem a liberdade, ainda, para isso, 

-nao e; mas a minha conduta e essa, o que eu 

acho certo e isso. Se voce vai confiar em mim ou 

nao, -nao posso impor. Sempre coloco assim". 

No Ambulatório Geral os residentes t~m a atenção chamada 

pela política de pouco consumo de medicamento: 

"Aqui (no Ambulatório Geral), medica menos. Aqui, 

faz mais academicamente. Aqui (as mães) estao 

acostumadas, t~m um seguimento, t~m um 

acompanhamento e estão acostumadas com esse tipo 

de orientação e acham melhor a não medicalização" 

"Só aceitam mal (o não ter remédio) se o médico 

-nao souber conversar ou pelo menos nao tentar 

~-:xnl.i.•.~::>r. A·~··''.~ gera~_mente :1ce:i ::.:.1.m, porque b~r:-. 
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seguimento, uma linha, um pensamento, assim, que 

é mais ou menos a mesma, medicar o menos 

possível". 

------------------------------------------------------------------------
A pressão exercida pelos laboratórios é reconhecida com mais 

facilidade pelos médicos como atuantes sobre a população e 

farmácias do que sobre eles mesmos embora, diariamente ao 

adentrarem o ICr, sejam abordados por inúmeros 

propagandistas com um sem fim de amostras e brindes dos mais 

variados tipos. 

Esse conjunto de instituições não estatais, como a indústria 

farnacéutica, laboratórios em geral, instituições de 

:E~sa e associações científicas ligadas a essas indústrias 

tem influencias, às vezes muito importantes, sobre as 

políticas de saúde, projeto da inct~bência de ministérios 

e outros órgãos of~ciais (Luz, 1979) 34 . 

O estágio no Ambulatório Geral é uma experiência marcante, 

pois permite a avaliação de suas ações nos retornos dos 

clientes, o reconhecimento de sua própria limitação na 

concretização da prática médica. 

A maior contribuição é a oportunidade de contato com 

mãe/cliente e o lidar com situações decorrentes dessa 

relação. Mas a sua formação alicerçada em pacientes 

internados parece não o ter preparado para entrar em 

contato com situações de vida do cliente além do processo 

biolóaico. As diferenças culturais de exoressão entre ele e 
~ o " 
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a mãe são por ela reduzidas à condição econômica ou QI do 

cliente às vezes, ambos, considerados interdependentes. 

As formas de lidar com a prescrição~ conseqüentemente se 

centram em estratégias para conseguir medicamento e 

técnicas de administração de medicamentos. 

Estas medidas, embora necessárias, nao mudam 

substancialmente o núcleo de abordagem médico/cliente: 

cada um dos elementos se mantém em seu território, sem 

fecundação, numa relação predominantemente sujeitadq, de 

baixa transversalidade, pelo desconhecimento da 

multisegmentaridade. 

Há oscilação entre a tendência a grupo sujeito e grupo 

sujeitado. Num momento reconhecem e valorizam o contato 

com o processo social do cliente que o Ambulatório 

propicia - situações em que sua identidade onipotente e 

paternalista de "doutor" é questionada. No momento 

seguinte a necessidade da mãe é relegada em função daquela 

do residente e há recrudescimento de defesas obscessivas em 

função do1comportamentmdos pais, interpretadas como 

contestatórios. 

Discutimos até aqui 1 através da fala do residente, alguns 

aspectos do momento atual do campo médico. Nos 

incursionamos também na análise de alguns aspectos do 

ambiente mais próximo dela - o Ambulatório Geral. 

A seq1; i.. r analisarei aspectos do cotidiano dos residentes 
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onde se processa o ensino-aprendizagem da açao médica e 

produção da prescrição. 

Corno já foi lembrado anteriormente, urna característica 

marcante da educação médica é o treinamento em serviço, 

a partir do 49 ano de graduação e continuando pelo 

internato e residência . 

. ')l'v:11'-k 

Pass~ a centrar a nossa atenção mais especificamente no 

Instituto da Criança e Ambulatório Geral porque 

pressuponho que: 

a relação médico/paciente onde se dá a 

prescrição e o final de urna relação social 

muito ampla, e que 

- a relação médico-paciente que ocorre num de 

seus ambulatórios< depende não só de corno a 

relação médico/paciente vem se organizando 

nessa sociedade, mas também de corno as 

pessoas que detêm o poder real na 

organização (neste caso Instituto da 

Criança) se posicionam em relação à sociedade 

(e idem no Ambulatório Geral em relação ao 

Instituto da Criança). 

Acredito que a visão dos indivíduos e grupos está inscrita, 

não só no discurso verbal - a fala, mas também em outros 

modos de expressão, como o discurso material - uso do 

espaço, dos componentes tecnológicos e, psicossociais -

o movimento de relação entre profissionais e outros. Com 

:::>sses pressupostos r:'nl0cn-rne .~ escnt.'l desses outros 
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discursos que passaremG& a analisar nos capítulos que se 

seguem. 

6.2 A PEDIATRIA GLOBAL E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Corno foi descrito no capítulo introdutório deste trabalho, 

a medicina vem caminhando paulatinamente para urna 

abordagem interdisciplinar, com a introdução de outras 

dimensões do humano, além da estritamente orgânica, na 

análise da etiologia das doenças. 

Ao se criar o ICr, seus organizadores consideraram esta 

abordagem como decisiva do tipo de pediatria que se 

propunham a praticar e ensinar. A estrutura técnico-

administrativa matricial adotada - referida no capitulo 

4 - foi concebida pressupondo assegurá-la como metodologia 

oficial do Instituto. 

Nesta parte do capitulo tentarei analisar corno estes 

diferentes saberes interdiciplinares se articulam na 

construção da pediatria global no ICr. A análise sera 

f . - - '' 44 elta atraves do documento "Carta do Embu e da 

observação do cotidiano. 

O aparato legal da Administração PÚblica que caracteriza o 

Instituto da Criança é o decreto n9 9720/77 6 que 

regulamenta o Hospital das Clinicas, incluindo o próprio 

ICr. Outro documento que o caracteriza é a "Carta do 

-,44 ' -Embu , elaboraaa em 1978 (anexo 2). Embora esse nao 

substitua o nri meiro no cará t:~r formal, é imtJortante oor 



ser considerado como constituindo a transcrição da 

retaguarda ideológica do atendimento na organização 

Instituto da Criança, razão pela qual foi privilegiada 

para análise neste trabalho. 
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A "Carta do Embú";
4 

documento sobre objetivos e organização 

administrativa do ICr, constitui-se numa declaração de 

propósitos e marca o tipo de representação na qual o campo 

em análise se projeta e vive como um todo homogêneo. Neste 

documento a doutrina do ICr é explicitada - a Pediatria é 

aí definida com os atributos de Global e Multiprofissional. 

"Essa filosofia deve ser assumida na prática com 

sua "Regra de Ouro: praticá-la sempre, fazendo o 

possível para reconhecer e remover as causas que 

impedem sua plena aplicação" sendo que, "para o 

melhor desenvolvimento da assistência global, 

tal como definida no ICr, é fundamental: 1) o 

trabalho em equipe multiprofissional, 

constituída por pediatra, enfermeiro, 

nutricionista, educador, assistente social, 

psicólógo ou psiquiatra, fisio:te.r:apêv.ta e terapêuta 

ocupacional e outros". 

--------------------------
T -1144 d anto na "Carta do Embu , quanto em meu trabalho coti iano 

em cada setor do Instituto, encontro leituras do conceito 

de Equipe Multiprofissional e de Assistência Global, em 

cujos extremos definiria duas posições que corresponderiam 

aos movimentos de grupo sujeito e grupo sujeitado. * 
--

* def. de grupo sujeito e sujeitado à pág. 18 e 20 a 22 
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MOVIMENTOS DE GRUPO SUJEITADO* 

NAS CONCEPÇÕES DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E 

1\S.SIST~NCIA GLOBAL 

- ,44 Em alguns trechos da "Carta do Ernbu' , onde se discrimina 

sobre poder decisório na organização administrativa - ao 

enumerar competências dos chefes de diferentes níveis - o 

rnultiprofissional é tido corno exterior ao campo médico. A 

tornada de decisões parece~ não ter muito a ver com o 

trabalho em equipe e a visão ampla mencionados no mesmo 

documento, po~s não se espera que deliberem juntos: 

"( ... ) dar ciência de suas decisões à sua AT* 

(por antecipação, sempre que possível)"; 

"( ... ) compreender que a maior parte das 

decisões administrativas deverá ser tornada com 

a efetiva participação da AT da unidade, sem 

prejuízo de decidir em contrário ao ponto de 

vista da mesma se assim julgar necessário, porém 

assumindo plena responsabilidade pela decisão 

tornada" 

-) 44 (Carta do Ernbu 
-------------------------------------

Ainda em outros trechos do documento, da mesma forma corno 

evidencio no cotidiano, encontro a equipe numa posição de 

* 
* 

def. de grupo sujeitado à pág. 18 e 20 a 22 
AT - Assistência Técnica - Grupo rnultiprofissional que 

junto com o médico forma a equipe de trabalho de um 
determinado nível técnico administrativo na 
hierarquia do Instituto: ver Cap. 4 - O Instituto 
da Criançd, sua história, sna estrutura. 
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exterioridade ao campo mêdico, "complementando-o, dando 

assessoria, apoio" para a obtençâo da Atençâo Global numa 

concepçâo correspondente de movimento sujeitado - unidade 

totalizante, uma ~cmaú5Jt.ia de dimensões humanas formando 

um todo: 

"A Pediatria ( ... ) cabe a ingente tarefa de 

preservar, em suas essências doutrinárias, a 

assistência global do individuo, sem dispensar, 

contudo, a assessoria de um grande número de 

especialistas." 

" ... a afinidade das areas de trabalho induz a 

-somaçao de esforços ( .•. ), favorecendo a 

própria formaçâo do pediatra completo." 

(Carta do Embú) 44 

Ainda no movimento sujeitado de leitura da Assistência 

Global, além de conceituada como somatória de partes e nao 

como produto da reaçâo entre o que eram as partes, ela e 

definida como sendo a "doutrina ,de_* Pedro de Alcantara", 

exterior a cada um dos elementos que trabalham no 

Instituto da Criança. Totalizaçâo nâo processual, 

dinâmica; totalizaçâo que nâo é construida continuamente 

entre todos. 

Tambêm no cotidiano evidencia-se uma leitura do 

multiprofissional que corresponde ao movimento sujeitado 

do grupo. A própria denominação pelo que sâo - Paramédico~ 

k grifo da Autora 
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Não Médicos, Outros Profissionais, OP - caracterizam a 

posiçao que lhes é atribuída: negação da outra dimensão do 

trabalho de saúde, que não o médico propriamente dito. 

Os OP* no Ambulatório Geral ocupam posição peculiar, em 

razao da qual decorrem demandas de várias ordens. Há 

ambiguidade sobre o seu papel. 

Formando equipe com'·os médicos assistentes, os OP 

participam de atividade de docência, como seminários e 

discussões de casos, e de pesquisa. No campo, os 

residentes recebem supervisão individualizada dos 

assistentes no momento do atendimento dos casos. 

Dificilmente podemos imaginar que alguém considere essa 

atividade dos assistentes como um modelo de assistência a 

ser encontrado "ai fora", e não apenas um dispositivo 

didático de ensino-aprendizagem. Entretanto, nesse mesmo 

momento de atendimento, a equipe é considerada desmembrada 

em médicos assistentes de um Jado e OP de outro, pois ocorrem 

observações dos residentes sobre a atividade dos OP, que 

não são·•feitas â supervisão recebida dos assistentes: 

"Eu senti que era muito artificial", 

"mesmo porque, não é isso que a gente vai ter", 

"Não é o que se encontrará ai fora" 

"a gente ve que tem muitas falhas porque é bem 

diferente esse Ambulatório do ambulatório que 

fará na sua vida, consultório particular ou 

outro ambulatório, com todas as mordomias, todas 

* OP - Outros Pr0fi;sionais 
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as facilidades do trabalho multiprofissional, 

não é?" 

(Residentes) 

Em outros momentos, embora a programaçao do atendimento 

seja deliberada entre OP e médicos assistentes com 

ausência dos residentes, ao se analisarem dados 

estatísticos de atendimento de clientes os OP passam a ser 

considerados como formando equipe com os residentes, com 

os quais os números de clientes atendidos são pareados e em 

cujo cálculo não é considerado o número de médicos 

assistentes, que no momento do atendimento só realizam 

supervisão. 

Leio nessa dinâmica a conseqüência de uma demanda oficiàl 

da organização de aumentar o número de atendimentos. O 

contrôle e regulação do funcionamento não está só com os 

chefes imediatos, mas com a administração superior. A 

razão dada'é ''não conseguir justificar a proporção entre 

número de profissionais e número de atendimentos, junto 

aos vários níveis de direção, até a superintendência do 

... it 
Hospital das Cllnicas. Um atendimento simples a essa 

demanda explícita é assumir sua tendência à 

verticalidade -a grupo objeto burocrático*. Nesse caso 

deixa de haver escuta da demanda dos residentes e as 

contribuições do Ambulatório por eles apontadas continua 

sendo um lucro marginal - o Ambulatório Geral como um 

local com potencial privilegiado para aprendizado da ação 

médica - e, portanto, também de prescrição - produzida com 
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a consideraç~o das vãrias dimens6es do humano al~m do 

biológico. 

No Ambulatório, alguns residentes identificam a discuss~o 

de casos com equipe multiprofissional como sendo a 

atividade de maior contribuiç~o para o seu crescimento. 

Isso apesar dos OP em geral relatarem encontrar · 

dificuldades de interromper a exposição do assistente sobre 

patologia. Essa dificuldade ~ justificada como necessidade 

de se discutir o emergente, de seguir uma linha mais 

organicista (pois o ensino é atualmente mais voltado para 

patologia), de suprir deficiências de formaç~o de 

graduaç~o dos residentes. Os OP freqüentemente se omitem, 

n~o contribuindo, n~o discordando e evitando o confronto. 

A discuss~o de caso reflete, de certa forma, a dinâmica 

geral do Ambulatório e do Instituto da Criança. 

Muitos residentes relatam nao conseguir trocar idéias com 

os próprios OP no campo, visto que os OP est~o ocupados. 

Os assistentes sociais, citados como os profissionais com 

quem mais conseguem discutir, são também os que atendem 

menor número de clientes, mantendo-se a ressalva de que, 

pelas próprias características de sua ãrea profissional, o 

atendimento ~ mais demorado. 

De forma geral, os profissionais não m~dicos s~o usados: 

----------------------------------------------------------------------------
"para repetir uma orientação que a gente deu"; 

"quando, apesar da explicação, percebo que fica 

uma dúvida no ar": 
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"para os casos mais complicados"; 

"rnâes de menos cornpreensao " 

(Residentes)-

Ao serem utilizados corno reforçadores das orientações 

médicas, os OP tendem a manter o "status quo" do 

relacionamento que tem se estabelecido entre rnae e 

residente, analisado-no início do capítulo. Relacionamento 

de baixa transversalidade onde médicos e clientes nâo 

entram em contato com a experiência de vida um do outro 

e têm o OP corno porta-voz. 

Outras vezes, suas atividades sao consideradas 

complementares, portanto independentes com fronteiras 

comuns,: precisando cuidar-se para não entrar no campo do 

outro; ou ainda se sobrepõem e podem ser delegadas ou 

concedidas; ou também sâo consideradas antagônicas, 

disputando o cliente: 

"Dá briga. Briga nao, mas começa a entrar muito 

no campo do outro e nâo dá certo, -nao. Comigo 

nem tanto, mas já vi acontecer na avaliaçâo de 

estágio ter problemas " 

"Faço minhas orientações, e a nutricionista a 

dela; e ao cliente retornar, nâo sei a quem se 

deve o ganho. ( ... ) sâo muitos atuando no 

mesmo setor " 

"f ••• ) e voce deleqa funções que realmente sao 
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específicas desses profissionais, mas lá fora 

você vai ter que "tocar" sozinho as coisas mais 

simples. "·c 

"Nos casos em que (as mães) passam pelo "Grupo 

de Interpretação" ( ... ) elas fieam sossegadas 

( ... ) a ansiedade delas fica diluída, e acho 

que essa ansiedade da mãe no primeiro contato 

com o médico, acho que é importante " 

"A primeira pessoa que ela encontra na 

Instituição e o médico mesmo e nao a 

enfermeira, .... assistente social, com, 

a nutricionista. ". 

nao sei, 

"Fundamentalmente o hospital é o lugar do médico 

nao é, assim como os outros profissionais têm 

seu lugar maior de trabalho." 

(Residentes) 

----------------------------------------------------------------------------
Em qualquer uma dessas formas, os profissionais não médicos 

são considerados acessórios, externos ao campo médico. 

Embora dizendo-se interdisciplinar, multiprofissional, 

outros saberes não se articulam na produção do campo médica 

Na tendência grupo objeto* existente neste campo, a 

medicina multiprofissional é um mito de somatória, 

justaposição de componentes de um conjunto, supersaberes 

totais particulares, cada um mantendo a sua unidade, em que 

* def. grupo objeto a paq. 8 e 20 c'l 2? 
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se disputa o monop6lio do poder de cura - o relacionamento 

entre os profissionais so parece se passar mais ao nível do 

plàno molar* . 

Essa posição de exterioridade em relação à experiência 

cotidiana evidencia-se em muitos outros campos de 

expressão dessa Instituição: nos depoimentos dos residentes, 

dos assistentes e da direção do Instituto, no epis6dio da 

greve do HC e no da reestruturação administrativa do 

Instituto que descreverei posteriormente. 

O fato da formação médica não os instrumentar para outra 

dimensão que não a orgânica com evidências anatomoclínicas, 

fez com que o espaço que seria o da expressão elaborada 

desde a singularidade de seu processo de existência seja 

ocupado pelo senso comum. As leituras da realidade feitas 

pelos outros profissionais são negadas, consideradas 

"perfumaria", quando não diretamente, incompetência: 

"Não sei o que discutem no grupo. Não me 

importo com o que discutem, se é arte ou é 

outra coisa." 

"Vocês orientam casos de birra por designação d~ 

Instituição ou por formação?" 

"Eu pergunto assim: - A sra. tem alguma 

sugestão? Não logicamente em termos de 

medicação, mas em termos de orientação de 
--------

* def. de relacionamento molar à páq. 21 
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higiene ambiental, higiene física, higiene 

emocional ... " 

OP - " -a pessoa tem muito direito, nao so 

com o que acontece em casa, corno vir e ir 

também ao curandeiro, bezendeira ou 

consultar outro médico ... " 

Res- "Isso é diferente." 

(Residentes) 

"Competência básica do assistente social, corno 

em qualquer hospital, é responsabilizar-se pelo 

cadastro de recursos e encaminhar clientes." 

"Um fator limitante ao trabalho com os OP é 

estes serem recém-formados, inexperientes, nao 

lerem outras línguas, enquanto nos somos 

veteranos, com p6s-graduaçâo." 

(Assistentes) 

Ouvir e reconhecer a autoridade de outros saberes é 

questionar o monopólio do saber médico, o que em última 

instância~ significa questionar a identidade do médico e 

isso desencadeia toda sorte de mecanismos defens±vos. 

Sâo somente os OP, segundo os médicos em sua justificativa 

paternalista, que têm que crescer, "ver e mostrar de quê 

sâo capazes". Para isso os médicos lhes designam urna 

atividade por eles considerada marginal - os grupos de 

rnaes. 
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Achamos que a infantilização é um mecanismo coerente com 

o culto de autoridade. Ao se denominarem diferenciados e 

veteranos, disfarçam sua insegurança e o seu tatear 

legítimos para definir seus caminhos. 

Na realidade, o fato do ambulatório ser parte do ensino 

médico é recente. A atenção médica deste Ambulatório 

assumida por este grupo de assistentes também é fato 

recente. Se somarmos a isso~ o fato de os assistentes 

serem jovens, poderíamos compreender a insegurança 

percebida nos depoimentos dos OP e residentes, que vez 

ou outra é verbalizada pelos próprios assistentes: 

----------------------------------------------------·------------------------------
" ... mesmo que pegue o grupo mais velho deste 

Ambulatório, é um grupo jovem. X é jovem, 

Y e jovem. A maioria e jovem em termos de 

carreira universitária, em termos de tempo de 

atividade, se considera jovem. Então, acho que 

é um trabalho que ainda está sendo realizado, 

não é um trabalho que se assentou. Acho que é 

um trabalho que está para ser desenvolvido, por 

ser padronizado, por ser melhor conscientizado, 

nao sei nem qual e o limite." 

(Assistente) 

Desde que o trabalho dos OP nao e autorizado a contribuir 

para a produção do campo médico, onde o saber 

prer:orrlerante é o do médico e os outros são em Última ' 

instância dispensáveis ,···qualquer integração é considerada 

sobrecarga: 
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"Se precisar discutir tudo, fica muito amarrado. 

Equipe impede crescimento. Não dá para ter a 

mesma participação. ~complementar." 

"Cada área tem urna produção específica. Quando 

tem estagiários de x,y, nao fico sabendo a 

programação (justificando exclusão dos OP na 

deliberação e execução do curso sobre 

problemas pediátricos mais freqüentes de 

ambulatório)." 

(Coordenador) 

"Quanto tempo iam ficar discutindo? Não havia 

tempo." 

(Diretores) 

Essas desarticulações geram situações concretas designadas 

e assumidas pelos médicos assistentes e pelos OP. 

Exemplos: 

- agendamento de clientes feito em função 

exclusiva da consulta médica; 

- concessao de um espaço para atuação dos OP: 

grupo de mães para promoção de saúde, 

independentemente da assistência ã demanda de 

tratamento de patologia; 

- condutas muitas vezes discordantes entre 

residentes (sob supervisão Única dos 

assistentes no campo) e os OP. 

0s arupos de maes evoluem por variadas formas de abordagem 
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e agendamento de temas, sem nunca os médicos, tanto 

assistentes como os residentes e coordenador, participarem 

-das avaliaçÕes ou deliberaçÕes. As justificativas sao de 

que "o médico não tem tempo"*, "se o médico entra, ele 

domina". Os médicos são informados sobre o andamento do 

grupo so por ocasião de algum relato que se faz 

necess~rio a alguém de hierarquia superior. Eles se 

constituem então em "porta-voz", o que significa que os 

OP não tém voz pr6pria; Essa existência de 

"intermedi~rios" para a fala dos OP é estabelecida 

organizacion~lmente por ocasião da reestruturação do 

Instituto da Criança, de que tratarei posteriormente. Por 

outro lado, os OP também colaboram na manutenção da 

situação, na medida em que reforçám a nao participação dos 

médicos nos grupos de mães e resguardam o "seu espaço", sob 

o mesmo fantasma de que "se o médico entra, ele domina'.'. 

A quase totalidade dos atuais profissionais sequer foi 

funcion~rio do ICr na época do programa de atendimento que 

antecedeu o atual 1 e no entanto, aquele programa se 

constitui.em "bode expiat6rio~ sendo considerado culpado 

pelas dificuldades atuais. O grupo cultiva fantasma de 

grupo tendente a objeto sujeitando-se a forças externas: 

"No outro moàe;lo, que era o "Controle de Saúde, 

o atendimento era por todos os profissionais 

independente do caso. E a prática tem 

* O horário dos médicos era de 20, 24 ou 36 horas semanais, 
enquanto todos os demais profissionais trabalham 40 hora& 
Em. 1 983, todos os médicos tém sua carga horária reduzida 
para 20 horas, dificultando ainda mais o trabalho 
conjunto. 
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contestado este modelo." 

"A proposta existente é calcada em filosofia 

ultrapassada de história ,natural da:doença, 

multicausalidade, unidade biopsicossocial, 

etc ... A grande causa é a inserção do indivíduo 

na sociedade, e isso, não é acessível à equipe 

mudar." 

"O atendimento está baseado em um It'Odelo teórico 

de há algum tempo e que tem que ser modificado." 

"As chefias acham que, fazendo reunião duas 

vezes por seman~ juntos, se consegue fazer um 

trabalho de equipe. Tudo isso é teórico." 

(Assistentes) 

----------------------------..... --------------------------------------------
Nesse movimento de baixa transversalidade, o grupo deixa de 

reconhecer sua possibilidade de fazer história. Negar a 

reunião significa negar um espaço de afrontamento de 

conflitos e demandas: revela-se um grupo crítico, porem 

52 -reprodutivista (Saviani, 1982). ReconhecEm a açao das 

condições sociais, porém desconh~iam a possibilidade de 

ação dos indivíduos não se aproveitando as oportunidades 

que se apresentavam para mudança. 

Na não-confrontação-aberta, de conflitos entre assistentes 

e outros profissionais, os residentes são utilizados como 

"porta-voz" dos assistentes, mecanismo de tendência a 

grupo objeto. Essa dinâmica de não confrontação é 
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apreendida pelos residentes a todo o momento. 

verbalizam uma crítica frontal: 

E eles 

--------------------------------------------------------------
"Coloque o que as mães têm colocado em relação 

aos OP." 

(Assistente) 

" os assistentes pediram para nós falarmos, 

mas me desculpam, mas parte da culpa, acho que 

então é dos assistentes." 

"O que existe no Ambulatório é uma divisão de 

trabalho profissional com uma reprodução de 

modelo super especializado." 

(Residentes) 

A ruptura na comunicação entre assistentes e OP é um 

aspecto do grupo que se procura silenciar. O não falar do 

que está padronizado como forma de atuação e uma maneira 

de impedir no grupo um deslocamento e leva a canalização 

de toda a atividade grupal ao aperfeiçoamento do que jã 

existe (Freire, 1981) 20 , isto é, ã manutenção do "status 

quo". 

Em reuniões, tanto com os diretores como com o Professor 

Titular ou entre médicos assistentes e OP, sempre que os 

OP trazem para a discussão dificuldades de trabalho com a 

dinâmica vigente, essa dificuldade é negada e 

caricaturada como "fantasia" dos OP. 

:::: ;_ nt:'7res s-3 nt:8 n·' :;r"rva r que a ruptura de comunicação se dá 
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enquanto médicos e OP vivem corno dois blocos. 

Individualmente, profissionais de cada um desses grupos 

relatam com bastante clareza conseguirem trabalhar 

produtivamente com profissionais do outro grupo em 

atividades variadas, e que só tem dificuldades de trabalho 

com algumas pessoas especificas, cujas razões elas 

conseguem discriminar. Ao não se lidar abertamente com 

essas dificuldades - muitas vezes com boa intenção de "não 

magoar a pessoa" ou para auto-proteção, "para não ser mal

visto" - a situação tende a continuar se reproduzindo, sem 

ser solucionada. 

O recolhimento ao conforto e à segurança da ausência do 

conflito e de riscos de estilhaçarnento é tendência presente 

em cada um de nos. Trabalhar as discordâncias implica em 

grande dispêndio de esforço intelectual e emocional. A 

tendência a não trabalhar as discordâncias é tendência a 

grupo objeto: hoje em dia, em áreas de administração, 

pedagogia e outros campos sociais, evidenciar as 

contradições, confrontar as diferenças é considerado um 

instrumento valioso para evitar estagnação e manter a 

dinarnicidade do sistema (Wilenon, 1980; Gadotti, 1980)
56 21 · 

l1. administração de conflitos é um dos fatores que 

contribuem para a integração de unidades diferendiadas -

no presente estudo podemos considerar corno unidades 

diferenciadas 1 os profissionais de diferentes áreas, 

diferentes unidades de atendimento ou diferentes níveis 

hierárquicos. O padrão de comportamento utilizado pelos 

individuas DRra lidar com conFJi~rs sm que se envolvem 
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parece influir no nivel de integração. Nas organizações 

de melhor desempenho, as comissões interfuncionais ou 

rnultiprofissionais sancionam a confrontação aberta de 

discordância entre os membros visando ao deslocamento 

mútuo, à transversalidade* (movimento de grupo sujeito**), 

ao invés de usar o poder bruto para forçar urna das partes 

a ceder ou ainda para amenizar o conflito aceitando a 

discordância. As organizações de melhor desempenho 

"operam em crise permanente", no sentido de confr<9ntação 

permanente das diferenças - grau Ótimo de transversalidade* 

- mesmo porque, terminada a crise, a tendência é voltar a 

verticalidade, funcionando corno grupo sujeitado***, com a 

organização se convertendo em objetivo em si mesma (Lefort, 

1980) 30 40 1976; Miles, 

MOVIMENTOS DE GRUPO SUJEITO 

NAS CONCEPÇÕES DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E ASSIST~NCIA 

GLOBAL 

Na tendência a grupo sujeito**, a produção de saúde nao e 

de ninguém, nem de todos juntos, mas se dá ent~e todos. 

Essa relação de integração é encontrada em alguns trechos 

da "Carta de Ernbú", onde a equipe rnultiprofissional e 

colocada corno produtora do campo médico: 

"A sociedade moderna está cada vez mais a exigir 

que a saúde e a doença sejam abordadas por 

* def. de transversalidade a pag. 7 

** de f. de grupo sujeito a pag: 8 e 20 a 22 
*** de f. de qr-u:oo sujeit"ldo a nao. g ·"' :>0 <'1 22 
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equipes rnultiprofissionais e a Pediatria se 

presta admiravelmente a esse tipo de trabalho .. :· 

11 a moderna Pediatria vem se preocupando com 

o ambiente biopsicossocial da criança, através 

de enfoques rnultiprofissionais ... " 

"para o melhor desenvolvimento da assist~ncia 

global, tal corno definida no ICr, é fundamental 

o trabalho em equipe rnultiprofissional " 

"cabe ao ICr oferecer condições de recursos 

humanos para a realização do trabalho 

multiprofissional corno fonte enriquecedora de 

visão mais ampla dos problemas de saúde da 

criança ... " 

"à objetivo é ( ... ) contribuir para a formação 

de um pensamento pediátrico psicossomático " 

"O ICr está estruturado em função de sua açao 

assistencial junto à clientela e nao na 

atividade profissional isolada de cada elemento 

do seu corpo de funcionários " 

(Carta do Ernbú) 

Na mesma linha de leitura, o Global seria urna totalização 

aberta, caracterizada por sua "incornpletude", 

multiplicidade, singularidade, transitoriedade, 

"orovisoriedade, onde as id~ias possam ser discutidas, onde 



posiçoes possam manifestar-se, onde o debate e crítica 

tenham audiªncia" (Gadotti, 1980)
24

. 
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Analisando o processo de mudança do programa no Ambulatório 

Geral como um todo, poderíamos dizer que, como os 

profissionais que criaram o programa anterior que gerou 

o atual Ambulatório passaram a ocupar cargos de direção e 

foram repentina e totalmente substituídos por outra equipe, 

houve descontinuidade no processo. Concordo com Guattari 

1 23 - ~ { 981) que nao cre "que um sistema de conceitos possa 

funcionar convenientemente fora de seu meio de origem, 

fora dos agenciamentos coletivos de enunciação que o 

produziram". No caso em foco, houve uma ruptura no 

desenvolvimento do trabalho como aquele grupo o concebeu e 

desenvolveu. A multisegmentaridade em açao no novo grupo 

organiza o trabalho de modo diferente. Há um recriar do 

trabalho, um repensar de conceitos, um novo agenciamento 

coletivo de enunciação, que algumas vezes leva o grupo 

atual a rechaçar o trabalho produzido pelo grupo anter±or 

- por exemplo: um guia redigido a partir da prática daquele 

primeiro grupo,... e tido no novo Ambulatório como "normas 

produzidas pelos diretores no. gabinete", a ser rechaçado. 

Mais tarde reutilizam-se condutas, inclusive algumas entre 

aquelas "do grupo anterior" que tinham sido rechaçadas. 

Essas são aceitas por opção, e não impostas. Isso gera 

irritação e impaciência no grupo anterior que examina o 

rato somente na sua positividade produzindo comentários do 

tipo "Estão fazendo a mesma coisa que fizemos há dez anos." 

t:: interess:Flt'? s:~ 1. i ':;ntor que depois r}a L':?11nJ ão C'OP1 
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residentes em que eles fizeram criticai ao trabalho de 

equipe vigente, assistentes e equipe rnultiprofissional 

consideram as criticas e fazem urna proposta de trabalho de 

discussão de novos caminhos: 

11 o que quisemos ensinar e o qu~ na 

realidade ensinamos é completamente o oposto, 

conforme o que os residentes acabam de falar. 

Tudo o que criticamos dos "especialistas" nos 

estamos fazendo. Tudo o que acreditamos, 

estamos ensinando o contrário." 

(Assistente) ___ , _____ _ 
A decisão de trabalho conjunto no pnojeto de 

caracterização da clientela do Ambulatório sob variados 

aspectos parece ter começado a remover alguns preconceitos 

causadores e decorrentes da ruptura da comunicação entre os 

dois grupos. 

Sendo uma organização médica e o médico o alvo da demanda 

de cura, o grau de abertura para a produção de trabalho 

integrado ou acessório, para o reconhecimento ou 

desconhecimento da multiplicidade do campo na produção de 

tratamento ou prevenção depende do grau de abertura do 

médico da equipe, que a autoriza ou desautoriza 

enquanto produtora de saúde. Se o médico se considera 

comprometido com outras dimensões além da orgânica, há 

espaço para outras dimensões de produção de saúde; se o 

~édico considera exclusivamente a dimensão orgânica e as 

,-,ut.ras como 1.CPc;~Óri.J.•:;, nro·•~:;:-se um camPO de saúde 
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fundamentalmente médico. O encontro no primeiro caso pode 

ser fecundo, produzindo nesse processo algo próprio, 

singular, ou, no segundo caso, manter-se estéril, 

reproduzindo cada área profissional na redundância de seu 

saber técnico. 

6.3 O PRONTUÂRIO DO CLIENTE 

Prosseguindo na tentativa de análise do que se ensina-e~se

aprende sobre ação médica, com reflexo direto sobre o tipo 

de prescrição produzida nessa ação, passei a estudar o 

discurso institucional expresso no'instrumento de trabalho 

constituído pelo prontuário do cliente. 

Em decorrência do trabalho multiprofissional 

gerado pelo Grupo de Pediatria Social mencionado 

anteriormente surge um prontuário único, o 

"Prontuário Integrado", para ser utilizado 

especificamente nesse ambulatório, em 

substituição à ficha médica e folhas avulsas dos 

OP. 

Em 1980 é elaborado no ICr um "Prontuário Básico 

de Admissão" (PBA) , para ser utilizado em todas 

as admlssões de clientes no Instituto. O 

Ambulatório Geral opta pelo PBA, considerando o 

''Prontuário Integrado" extenso e o PBA 

suficiente para as atuais características desse 

ambulatório. 
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Em ambos os prontuários as grandes subdivisões 

são constituídas por dados sobre "Condições 

Individuais" e "Condições Ambientais"*. Das 

condições ambientais, os dados sobre ambiente 

físico deveriam ser pesquisados e preenchidos 

pelo enfermeiro; sobre o ambiente social, pelo 

assistente social; e sobre o ambiente alimentar, 

pela nutricionista. Quanto às condições de 

saúde do indivíduo, os dados deveriam ser 

anotados pelo médico. 

Durante a utilização experimental do PBA no ano 

de 1981 se evidencia o baixo índice de 

preenchimento dos dados referentes aos ambientes 

físico, social e alimentar. Como resultado, 

retoma-se o esquema antigo com folhas avulsas 

- PBA enfermagem, PBA serviço social, PBA 

nutrição, PBA higiene mental, para serem 

anexados ao PBA médico. 

--------------------·--------------------------------------·-----------
Podemos questionar a forma como esses dados eram obtidos e 

trabalhados anteriormente, pois a clara "divisão de 

competéncia~dificultava o seu registro, mesmo que dados 

factuais fossem disponíveis em determinado momento, devido 

ao relacionamento circunstancial de clientes com algum 

* vamos nos ater na nossa análise a esse ponto que nos 
parece mais pertinente ao presente trabalho. 
Gostaríamos de lembrar, no entanto, que não nos passou 
despercebida a importância de outros aspectos, 
principalmente preocupação em assegurar aspectos da 
condição geral de saúde da criança, a serem avaliados e 
seguidos independentemente da queixa que tenha 
originado a consul~a. 

~~~ ~@ ~!'>'!·;·' . ', 'i"..c"'''"''ll~1'1c 
. ! i ... 
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profissional de outra área. Se nos prontuários anteriores, 

porém, a existência de espaço destinado aos dados 

ambientais lembrava a possível relevância dos mesmos ao 

diagnóstico e/ou acompanhamento da criança, no prontuário 

atual esta relevância passa desapercebida, condicionada que 

fica à disponibilidade de um OP especifico, assistente 

social, nutricionista, enfermeiro, para esses itens 

passarem a compor o prontuário. O prontuário, substrato 

material institucional revela assim, a dinâmica da relaÇão 

entre médicos e outros profissionais do campo da saúde. 

~ difícil ao médico valorizar e integrar aspectos 

ambientais em seu diagnóstico e conduta, se lhes é vedado 

vivenciá-los. Se a percepçao de como a integração dos 

aspectos ambientais ao seu raciocínio clinico influe sobre 

a qualidade de seu trabalho~ só pode vir apenas quando 

terminado o estágio, o conteúdo discutido nos seminários 

e discussões de caso deixa de estar ligado ao esforço 

diário onde o conhecimento de uma atividade e, a 

habilidade de praticá-la são adquiridos continuamente e o 

aprendizado se torna abstrato, árido e desprovido de 

sentido: 

11 voce tem acesso a todas as informações 

que a psicóloga faz, a nutrição faz, e pode te 

dar uma base para voce utilizar fora, isso ai, 

depois. Em vendo como é que esse pessoal 

trabalha, eu posso talvez pegar um pouco de cada 

um e fazer sozinho depois." 
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11 muitas vezes achava que tal paciente dava 

conta sozinha. Inclusive, preciso fazer isso, 

porque e o que eu vou fazer lá fora." 

(Residentes) 

O que acontece freqüentemente é o médico, ao preparar o caso 

para atendimento, ler no prontuário somente "o que lhe 

compete'', isto e, a parte individual, orgânica. O lidar com 

o ambiente não faz parte das habilidades que pratica para 

aprender. Isso ocorreria se pudesse ir integrando essa 

dimensão cada vez mais em seu raciocínio médico 

reconhecendo seus limites e recorrendo aos profissionais 

especializados para o aprofundamento desses aspectos. 

Como isso não ocorre, o fator ambiental tende a se tornar 

algo externo às suas preocupações, sendo compreensível, 

nesse aspecto, que os residentes critiquem o Ambulatório 

como "modelo não reproduzível", considerando-o apenas 

como modelo de. assistência-.e não modelo singular para 

ensino. 

Apesar do discurso institucional de atenção global no dia 

a dia, o que parece estar sendo ensinado e aprendido e 

que os fatores ambientais não são tão relevantes ao 

raciocínio e prática médicas e que ele, residente, pode 

igncrar esses aspectos. 

Evidencia-se assim um outro aspecto do movimento 

oscilante simultâneo entre as tendências a grupo sujeito e 

sujeicado: por um lado, a experiência do contato com 
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residentes com admiração. Por outro lado, há impedimento 

institucional para vivenciar esta experiência num 

aprendizado sistematizado. 

6.4 OCUPAÇÃO DAS SALAS 

A utilização do ambiente físico é um elemento de 

substrato material institucional que visualisa o "não 

dito" em vigência. Passo a analisá-lo como mais um 

aspecto que reflete o ensino e a aprendizagem da 

produção de prescrição. 

·---·---
Na Divisão de Atendimento as Crianças Externas, 

cerca de dois anos apos a utilização das 

salas por agrupamento vertical, por area 

profissional, optou-se pelo uso por 

agrupamento horizontal, multidisciplinar, por 

cada nível hierárquico, entendendo-se que essa 

disposição ambiental física induz à 

comunicação lateral e facilita a abordagem 

integrada a administração de programas e 

resolução de problemas cotidianos àquele 

nível. 

Como resultado da reestruturação organizacional 

do ICr que será comentada em capítulo 

posterior (cap. 7), as salas são redistribuídas 

por grupo profissional. 
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No campo-.Affibulatório - a supervisão aos 

residentes pelos assistentes realizava-se 

nos bancos do corredor, com precariedade de 

conforto físico e de privacidade, pois outros 

clientes podiam estar próximos; ao se 

designar, porém, urna sala para tal finalidade, 

acentua-se a separação OP-assistente. 

O "conforto multiprofissional", área física 

onde os profissionais de diferentes níveis 

hierárquicos, diferentes áreas profissionais 

e unidades de atendimento, técnicos e 

administrativos se encontravam duas vezes por 

dia, para o café e discussões informais de 

aspectos técnicos e administrativos da 

organização, é transformado em area 

administrativa. 

------------------------------------------------------------------·------
Aumenta cada vez mais o espaço do sistema,i de-~4:lftt-movimento 

de grupo -Bbj-etifem detrimento do espaço do processo, do 
.i-v{J.--f'<A./) dA.A- TI1u(;_1U:.UCCC 

espaço da transversalidade, ~ movírnen.:t:.e---de grupo 

sujeito~ 

Constatamos, assim, através da ocupaçao do espa~o, a 

presença de expressão de tendências a grupo sujeito*e 

sujeitado: como se o espaço fosse a concretização desses 

movimentos. 

;, (~e+'_ <~r'.1no _::;njeito e arum; objeto ou su-ieitadoã r:-.1:::~.18,20 a22 
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6.5 A POS-CONSULTA 

A existência de atendimento de pós-consulta por atendente 

e muitas vezes por enfermeira, para orientação do cliente 

sobre diagnóstico, tratamento prescrito, encaminhamento 

para exames de laboratório e outros exames, também faz 

parte da demanda institucional inconsciente; incentivar 

o aprendizado médico centrado em aspectos clínicos. A 

tendência predominante na Instituição é a de considerar 

a explicação de exames e receitas pelo médico secundária 

no aprendizado de prática médica, embora a demanda 

consciente que a organiza seja a de "proteção do cliente": 

"Residentes nao devem perder tempo explicando 

exames e receitas, porque essa função é de 

funcionário, e eles estão aqui para aprender e 

não para trabalhar". 

-"Eles nunca vao conseguir aprender (a explicarem 

receitas e exames e encaminhar) e as maes 

ficarão feito baratas tontas". 

(Enfermeiras): 

A minuta de atividades prioritárias da enfermeira 

presentada pelos diretores da própria área de enfermagem e 

médica, em vista de absoluta escassez de pessoal, 

continuava contendo "pós-consulta para explicação de 

r;:edicação e exames". 



1 4 1 

Aprender fazendo implica em possibilidade de erros. 

Quando se diz que há necessidade de "proteger clientes", 

o fluxo montado para "proteção" impede a prática, e isso 

impede o aprendizado. Talvez o verdadeiro protegido seja 

a identidade do médico, que assim não entra em contato 

com os aspectos da realidade que levariam possivelmente 

à sua mutação:· Conseqüentemente, no meu entender também 

não acontece uma produção de prescrição que melhor atenda 

à demanda real da clientela e, portanto, tenha maiores 

chances de serem seguid~. 

Essa "proteção" do médico e coerente com uma frase 

utilizada na epoca em que a disciplina Ciências Sociais 

Aplicadas foi retirada do currículo de graduação da FMUSP 

juntamente com toda a abordagem de ensino que favorecia 

a proximidade entre o estudante e a comunidade. A frase 

era a seguinte: "deve-se poupar os alunos a esse nível 

de graduação do contato com a realidade". 

O desenrolar da pós-consulta é um campo de expressao onde se evidencia 

a rreu ver, a predaninância de um rroviirento a grupo sujeitado. 

6. 6 REIAç1\0 AMBULATóRIO PESQUISA 

Nesta parte, continuando na escuta de discursos verbal; material e 

psicossocial , na tentativa de perceber no grupo os rrovim2n+-os com 

tendência a sujeito e sujeitado, analisarei o rrodo como este meu 

trabalho de pesquisa foi aceito. 

Terminada ~a ~fase· e.xploratória deste estudo, no rrorrento 

da apresentação dos objeti~us do 



projeto aos residentes e do interesse em 

entrevistá-los, fui solicitada por um dos 

assistentes a discutir mais antes dessa 

apresentação. 
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As perguntas então formuladas sobre o 

andamento do estudo, começam com uma 

demonstração de curiosidade em saber porque a 

apresentação prevista não foi feita e vão se 

transformando - como os próprios participantes 

verbalizam posteriormente - num interrogatório 

sobre objetivos, metodologia, respaldo 

teórico, postura, categorias para análise do 

discurso. 

Esclareci neste exato momento que as 

Únicas coisas concretas são: a literatura 

pesquisada que evidencia dificuldades em 

seguimento de prescrição e levanta algumas 

hipóteses explicativas e o roteiro básico de 

entrevista com os residentes. A pesquisa, 

como um todo;iria tomando forma durante o 

próprio trabalho. 

A metodologia adotada convida à crítica 

quanto à não estruturação e ao fato da direção 

do estudo poder mudar a partir do que for 

surgindo no próprio estudo. 
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Há demonstração de receio de que os dados 

coletados possam ser mal utilizados pela 

própria Instituição ou por outros grupos 

externos ao Ambulatório Geral. 

Fica implicitamente levantada uma problemática de ética 

implicada no fato de se discutir dados sobre o Ambulatório 

fora do "espaço legitimado" para se conversar sobre 

incertezas e contradições: 

11 Eu -nao falo tudo o que penso". 

(OP) 

"Receio que o Ambulatório Geral se torne mais 

vulnerável por ser já muito visado, estar 

reformulando sua estrutura e programação. 

Talvez seja melhor fazer este estudo num outro 

momento, quando as coisas estiverem mais 

organizadas e com programação mais consistente. 

(Coordenador) 

"Por que o Ambulatório Geral e não outro 

local qualquer? Talvez possa eleger dois 

locais e os dados não ficariam caracterizados 

como sendo só do Ambulatório Geral ... " 

"Deixe claro que eles (residentes) estão aí 

(mnbulatório) por pouco tempo (se fazem coisa 

errada, não é só culpa nossa)". 

(Assistentes) 

------·------~----------------·-----------------------~-----------------··--------~--~ 
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Diante do interesse em conhecer o contato havido com os 

residentes voluntários, na fase de exploração, enfatizo 

este caráter exploratório. Relato como exemplo o fato dos 

residentes, em algum momento do trabalho no Ambulatório, 

terem verificado que o cliente não compreende a 

prescrição recebida e uma das formas de lidar com isso e, 

por exemplo, "passar a bola" para quem faz pós consulta, 

isto é, eventualmente para a Enfermagem. Salientei 

naquela ocasião que esse fato deveria merecer um estudo 

~ais apurado. A reação provocada foi: 

"Receio que um comentário ingênuo de que ele 

resolveu !'passar a bola~· para a enfermeira 

possa trazer corno resultado a eliminação do 

multiprofissional". 

(Assistentes) 

2 interessante a exclusão de si próprio como possível 

co-produtor da situação, tendo em vista sua função de 

supervisor de residentes. Evidencia-se aqui novamente a 

restrição da leitura da realidade no plano molar* : cada 

elemento constitui um todo unitário, sem conexoes, e as 

dificuldades advindas das diferenças sao reduzidas ao erro 

de um dos elementos. Do erro à culpa, basta um passo para 

explicar essa situaç~o. 

Inicialmente o grupo diz desconhecer a metodologia de 

Análise Institucional; posteriormente, critica a limitação 

desse método "por não considerar a influéncia do 

macroar.1b.iá\~te", quando um dos instrumentos fundamentais 
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desta análise é o conceito de segmentaridade, que 

)us~mente define a produção da subjetividade como sendo 

da ordem do institucional, fato social por excelência, nao 

redutível a uma centralização no individuo. 

Sendo extremamente incômodo conviver com a incerteza, 

criticam e pedem mais discussões sobre o trabalho porque 

as coisas não estão claras, determinadas, e a_Autora 

não consegue esclarecer "tudo" naquele momento: querem 

saber com quem, o que, como usar os dados, quais são as 

fases, as hipóteses, os objetivos: 

"O objetivo nao está claro nem para nos. Esses 

residentes são muito questionadores. Se não 

ficar claro para eles, eles podem não colaborar~ 

"O objetivo estava camuflado e está aparecendo 

à medida que estamos questionando". 

(Assistentes) 

------------------------------------------
Há assim, uma contradição de postura. Há a repetição de um 

padrão vigente que o próprio grupo questiona. Sempre nesse 

mesmo grupo questiona~se os diretores "que desejam as 

coisas claras e não podem conviver com as bases, que 

querem experimentar coisas sem ter certeza sobre seus 

resultados". E mais, assistentes do Ambulatório Geral são 

exatamente aqueles abertamente contra "o estabelecimento 

de objetivos rígidos". 
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Existe um espaço legitimado dE7 local/tempo para se -:falar 

"o não dito", o incerto. Não obedecer os limites desse 

espaço é ameaçador. Explicar o "não organizado", o "não 

certinho", pode ser a decretação de saa morte, da 

·representação de si como um tOdo permanente. ~ ameaça de 

morte faz com que as pessoas apelem para suas defesas. 

Assistentes e OP, até poucas semanas completamente 

separados uniram-se contra mim: "perseguidor intruso". Ou 

ainda, pelo fato de nesse ·grupo a transversalidade* ser 

maior, ao mesmo tempo e~ que seu coeficiente é 

homogeneamente baixo no conjunt9 da Instituição, toda e 

qualquer possibilidade de explicação dessa diferença é 

vivida pelo grupo, inclusive por mim, da maneira 

persecutória, culposa. 

"Numa reunião posterior, há _mudança_ de clima; 

" ••• a preocupação não é com o que possam di.2:er 

do Ambulatório, mas do trabalho em si". 

'~Fiquei tocado com O que . ela disse de reclamarmos 

de pressão de cima e estarmos pressionando a _ela". 

(Assistentes) 

E sao feitas à pesquisadora sugestões que sao 

utilizadas no decorrer do estudo: 

1 ) não usar espaça de seminário e aulas, que é 

um espaço oficial de relação com os assistentes 

com ·_ conotação aluno/professor: 

2) desvincular o trabalho do esquema de notas/ 

avaliações de estágioi procurá~los 

particularmente, esclarecendo esta 

* def. de transversalidade à pâg. 17 
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desvinculação; 

3) expor o trabalho da pesquisa a cada 

residente em vez de apresentã-la e :abrir a 

discussão com todos os residentes juntos. 
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7. O INSTITUTO DA CRIANÇA: 

A GREVE E A ~S~RUTURAÇÃO 

Até aqui analisei contradições, rupturas na aparente 

homogeneidade de falas, gestos, comportamentos, tentando 

decifrar as leis não explicitadas a que o campo social está 

submetido. 

Passarei a descrever neste capítulo, a greve do HC, ou 

melhor, um episódio de administração de conflito pós-greve 

no ICr, atuando como analisador*; ou seja1 a tendência 

predominante de grupo sujeitado, que sempre esteve 

subjacente e que eu vinha evidenciando nos capítulos 

anteriores, é pressionada a se revelar claramente -

autoritarismo, centralização unitária, uso do poder 

hierárquico para lidar com a heterogeneidade. Projetos 

participativos, autogerenciais, debate, canais laterais de 

comunicação são ilegitirnados. Decreverei também a 

~ -restruturaçao administrativa do ICr, cujas primeiras 
ft 

manifestações, no decorrer de 1981, foram mencionadas ao 

final do capítulo "ICr, sua história e sua estrutura", mas 

que agora é assumida abertamente com todo o autoritarismo. 

Considero importante a inclusão desses eventos por entender 

que possuem a mesma consistência da produção de prescrição 

no Ambulatório - consistência que, antes apenas pressentida, 

agora se desvela. 

Retornei a história do Instituto da Criança, a partir dos 

* def. de ~nalisador a naq. 21 
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R 
acontecimentos de 1982~ ~esse ponto do texto e nao em 

continuidade ao capitulo "ICr, sua história e sua estrutur~ 

(cap. 4) para que o leitor possa acompanhar o processo de 

desvendamento vivenciado por mim através desses 

acontecimentos. 

7.1 A GREVE NO HC: UM ANALISADOR 

A greve no HC - de 18 a 26 de março de 1982 e 

desencadeada entre seus funcionários, em 

assembléia permanente de sua Associação. 

Posteriormente, no mesmo dia, são deliberadas 

adesões dos médicos através da Associação dos 

Médicos do HC e dos funcionários do Estado em 

geral. Essa greve geral do funcionalismo se 

constituiu num episódio da campanha salarial de 

1982. O poder aquisitivo do funcionário público 

vinha decrescendo nos últimos anos, com 

reajustes salariais sistematicamente aquém do 

nível da inflação e dos níveis de reajustes 

autorizados pelo próprio governo para outras 

categorias de trabalhadores em geral. 

Após urna semana de duração, a greve do HC foi 

sustada precipitadamente, por um acordo do 

Superintendente com os presidentes das 

Associações dos Funcionários e dos Médicos do 

HC, apesar de sua interrupção já estar prevista 

para algumas horas depois, no mesmo dia. O 

acordo previa não haver punição, em troca da 
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volta imediata ao trabalho, em vista de 

elementos da Associação dos Funcionários já 

terem sido chamados pela Comissão Processante 

formada pelo Governo no HC. 

ICr DURANTE A GREVE 

O Superintendente do HC telefonou continuamente 

ao Diretor Executivo solicitando lista dos 

funcionários paralisados. 

Ficou-se sabendo de incidentes em que diretores 

de outros Institutos do. complexo HC recolheram 

pessoalmente cartões de ponto das chapeiras, 

indiscriminadamente, tendo que as repor devido a 

protestos de funcionários que realmente estavam 

trabalhando. 

Todos os Institutos, exceto o ICr, forneceram 

lista de nomes de grevistas, conforme 

solicitação do Superintendente, nas quais, porem, 

só constam nomes de não médicos. 

O ICr se posicionou pelo envio nao de listas 

nominais, mas de percentual de presença nas 

unidades de trabalho. A proposta é aceita pelo 

Superintendente. 

Do HC, como um todo, o ICr foi o único 

Instituto a manter espaço para discussão e 
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deliberação durante toda a paralisação e a nao 

haver tumultos durante a greve, fato esse 

reconhecido pelo Diretor Executivo e Conselho 

Diretor do ICr e pelo próprio Superintendente do 

HC. 

O ICr conseguiu organizar sua força de trabalho na 

emergência confrontando as divergências. O Instituto da 

Criança foi o único Instituto a negar-se à delação. Esses 

fatos demonstram o posicionamento de boa potencialidade 

organizacional- tendência no grupo de movimento sujeito.* 

Funcionários comentam a volta deprimente, a 

credibilidade do "acordo" em vista do 

autoritarismo geral vigente no HC, quando no 39 

dia após a greve ressurge no ICr, solicitação da 

lista dos funcionários que aderirQm à greve. 

Os médicos - em geral chefes das unidades que 

vinham se reunindo com as autoridades 

constituídas e decidindo sobre a não delação 

são acusados de acobertarem os demais 

funcionários. Há sugestão de mudança estrutural 

imediata no ICr; questionou-se a estrutura 

organizacional, considerando-se que, se cada 

área profissional respondesse pelos seus 

funcionários, a situação de "entrega" seria 

diferente. Chefes e direÇ>fu-es são chamados a 

reunião do Conselho Diretor para opinarem, como 

* d(:"f. arunn s:deitc: à oáq.18 e 20 a 22 



o foram durante a paralisação. O clima e 

descrito como sendo pesado e extremamente 

autoritário. 
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Um documento com assinaturas de 11 dos 15 

participantes dessa reunião é entregue ao 

Superintendente por um dos dois Professores 

Titulares, reiter~ndo a posição de não delação. 

No dia seguinte - 49 dia útil apos a greve - os 

signatários do documento são convocados para um 

contato com o Superintendente. Juntos, 

Superintendente e Pgf\fessores Titulares, chamam 

um a um, todos os signatários do documento. 

Segundo o Superintendente, ele estava levando a 

termo uma "resolução pacifica" - pedindo lista 

após "acordo" - quando surgiu o documento com as 

11 assinaturas, que ele julgou radical. As 

consequências poderiam ser prejudiciais e ele 

não pretendia "arriscar a cabeça dele" por esse 

motivo. Havia necessidade de impedir novas 

greves e ele não poderia deixar o ICr como 

estava. 

A sessao persuasória do Superintendente com os 

médicos chefes é descrita como extremamente 

autoritária por todos que dela participaram. O 

Diretor Executivo e o Diretor do Serviço de 

Administração são chamados a assistir e 
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declararam que ·essa posição lhes ~oi muito 

constrangedora. O Superintendente procura 

convencer cada um dos signatários com base no 

argumento de que seria preciso zelar pelo bom 

nome da instituiéão HC, evitando que· o mesmo 

fosse prejudicado pelos funcionários grevistas. 

Os Professores Titulares agem de modo autoritário. Embora 

o Conselho Diretor tenha outros membros, as decisões são 

tomadas basicamente pelos dois Professores. Os "pontos de 

honra" são resolvidos na antecâmara. Com o surgimento da 

palavra de ordem do Superintendente, a biarquia se 

evidencia em duas posições opostas 1 formando duas 

totalidades fechadas: situação e oposição. 

Embora de forma agressiva, o ICr manteve espaço para 

discussão durante os últimos eventos e os caminhos a serem 

seguidos ~ surgiram da multiplicidade de posições 

singulares - postura tendente a grupo sujeito*• "' Visto que 

as iniciativas organizadas c~letivamente fortaleceram a 

todos ~. ,I q}té a autoridade constituída desmembrou o 

grupo. A posição singular ficou enfraquecida frente à 

força do poder constituído. A posição do grupo passou a 

~er particularizada, e identificada ao individuo. A 

mudança estrutural executada posteriormente~ se afigurará 

como perseguindo a mesma finalidade - ou seja, a de, 

deliberada ou inconscientemente, fazer sair de resoluções 

coletivas e partir para posicionamentos particulares "do 

* def. grupo sujeito a pág. 18 e 20 a 22 



cada um de per si". 

Em sua verticalidade, o Superintendente reproduz a 

repressão vigente do Governo sobre o HC e sobre a 

Administração PÚblica em geral, que instituiu a 

Comissão Processante, convocando funcionários para 

interrogatório e ilegitimando suas manifestações 

organizadas. 
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A argumentação usada trouxe, subjacente, a idéia de que os 

funcionários a serem denunciados seriam considerados 

elementos externos a Instituição, cujo bom nome se 

solicita defender. 

O Diretor,Executivo e o Diretor do Serviço de Administração 

que foram chamados para estarem presentes ao interrogatório 

declararam a posição como constrangedora; no entanto, como 

poderá ser observado mais tarde, por ocasião da 

reestruturação do Instituto, eles mesmos adotavam
1

a nosso 

ver, uma posição similar. 

caro todos os interrogados reiteram suas posições, com 

exceção de um, agora os Professores pressionam - "~ 

necessária urra saída honrosa para o Superintendente; a 

posição rac:lical pode trazer problemas" . A solução do 

grupo é dar urna falta justificada para cada funcionário, 

no período da greve, com a garantia dos Professores, e 

novanente, a garantia do SUperintendente, de que os 

funcionários não seriam punidos. 
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A tendência a grupo sujeito* é dissidência, e 

heterogeneidade, é afirmação da singularidade. Ora, aqui, 

as características presentes sao as de grupo com tendência 

a grupo objeto**: incentiva-se a homogeneidade, a 

obediência, a racionalização. Isso é refletido na própria 

produção da lista. Dizia-se que a lista era "fajuta", 

sabiam disso tanto os Professores como o Superintendente~ 

o Governo, mas que essa "fajutice" era "política". Essa 

saída foi assumida com certa intranquilidade pela maioria, 

porem racionalizada pelo escudo do consenso. Os indivíduos 

arnendrontados juntam-se numa pretensa unidade. 

As pessoas a quem a pretensa unidade nao vem ao 

encontro de seu desejo procuram soluções por 

si. Para essas parece ser igual o dar falta 

para cada grevista ou dar seus nomes, pois, 

apesar da garantia dada pelos Professores e 

Superintendente, não há controle sobre a 

Comissão Processante. Um Diretor dá falta para 

si próprio, para seu Assistente Médico e para 

~) Assistên~ Técnic~ não dá para seus 

subalternos, e pede demissão; outro, ouvidos 

seus funcionários, entrega a lista e poe o 

cargo à disposição; ainda outro, juntamente com 

sW Assistên~ TécnicáJ e seus Diretores de 

Serviço, coloca~ seus cargoi à disposição caso 

persista a necessidade desses apresentarem 

listas ou faltas. Eles declaram num documento 

isso que já havia sido apresentado ao Conselho 

* e ** def. de grupos sujeito e objeto páa. 18 e 20 a 22 



156 

Diretor e retirado, quando se decidiu por aquele outro 

documento, apresentado ao Superintendente que 

mencionei anteriormente. Duas pessoas retiram 

suas adesões desse documento, argumentando: "Vou 

perguntar a cada um quantas faltas quer. Acho que 

falhei como Diretor por nao ter comunicado desde 

o primeiro dia que era contra a greve". 

meu nome em primeiro lugar na lista". 

"Vou por 

Esses argumentos revelam posições tendentes ao retorno ao 

reconhecimento de suas posições apenas na verticalidade da 

hierarquia. 

As dez pessoas que colocaram cargos à disposição ou 

pediram demissão são argüidas urna. a urna. pelos Professores. 

As duas pessoas que pediram demissão retiram seus pedidos 

e vinculam sua demissão a algumas condições corro: 

reconsideração da demissão do Diretor Executivo; 

penalidade dos funcionários, condição administrativa 

interna de sua unidade. 

Na reunião do Conselho Diretor, a única rrençao ao evento 

se resurre a frase constante do ofício recebido por cada um 

dos signatários: 

"As diretorias, chefias e encarregaturas do Instituto da 

Criança são posições de confiança desse Conselho, em 

disponibilidade perm:mente, independente de m:mifestações 

do funcionário. No seu caso em especial -

:,,·,nrrente de seu necHdo - o Conselho decidirá 
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oportunamente." 

Esse grupo tinha corno hábito o debate das 

medidas gerais concernentes às atividades da 

Divisão para decisões em conjunto. Essa 

postura se manteve durante e apos a greve, 

ainda que desconsiderada e ilegitimada pelas 

autoridades superiores com comentários do tipo: 

"Por que a Assist~ncia T~cnica assinou um 

documento, se era um assunto administrativo?" 

"Foi bobagem a Assist~ncia T~cnica rranifestar-se 

quando tínhamos nos esforçado para nao 

envolv~-la." 

Novamente as posições coletivas sao individualizadas, a 

expressao da ideologia diferente da dominante ~ reduzida a 

insignific~ncia e desvinculada do contexto. 

Substancialmente, parece expressar a mesma postura 

encontrada entre os residentes no momento da prescrição: 

-desconsideração à expressão dos clientes e OP; 

-equipe multiprofissional externa ao campo 

rn~dico, desautorizada para a produção desse 

campo; 

-incentivo as medidas individuais em detrimento 

às iniciativas organizadas coletivamente; 

-negação da heterogeneidade. 
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O mesmo movimento de relação entre as diferentes tendências 

do grupo mais sujeito* ao mais sujeitado**, com 

predominância desta última, encontra-se no conjunto do ICr. 

* e ** def. de grupos sujeito e sujeitado pag. 18 e 20 a 22 
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7.2 A REESTRUTURAÇÃO 

A reestruturação do ICr é desencadeada na 

semana seguinte ã resolução do Conselho Diretor 

sobre o episédio pós-greve. 

Não sao dados a conhecer nem critérios, nem 

diretrizes e nem limites. Não é comunicada a 

avaliação da estrutura que se propõe alterar, 

não se sabe nem se essa avaliação ocorreu. 

A cada membro da Assistência Técnica, do 

Diretor Executivo, Supervisores de Divisão 

Hospitalar é solicitado elaborar sua estrutura 

por área profissional "da melhor forma". As 

áreas técnicas que tentam manter alguma 

coerência na organização são desencorajadas a 

discutirem entre si. Inexiste também 

referência sobre organização da área médica com 

a qual possam se articular para a produção do 

campo médico multiprofissional: 

"Não há o que saber das outras. Cada um 

organiza o seu. Cada área vai ser autõnoma para 

fazer o quê achar melhor. Agora o multi 

(referência aos não médicos) pode crescer à 

vontade. 

A área médica só será organizada depois de 

pronta a parte não médica. 

Vccês não vão mais trabalhar junto com os 
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médicos; vao trabalhar para (os médicos). 

Vocês chefes (das áreas técnicas) nao vao mais 

trabalhar juntos; só o pessoal de campo e que 

se junta. 

Depois de fazer essa reestruturação, posso me 

aposentar tranqüila." 

(Diretor Executivo) 

O clima totalitário revelado agora age à vontade. Uma 

razão particular é erigida como verdade absoluta, um 

"totem" em relação à qual todas as razoes passarao a tomar 

sentido, garantindo a certeza da ausência de história. 

Dentro da totalidade fechada, a autonomia técnica é 

particularizada, formando mini-totalidades fechadas que se 

"juntam", nao se integram, e onde a estrutura nada tem a 

ver com o processo; a integração ou compartimentalização 

dos chefes nada tem a ver com a integração ou 

~rtimentalização dos profissionais no campo. 

Valorizam-se profissionais duplamente alienados: 

individualizados e desarticulados, tanto na equipe 

multiprofissional de trabalho como no seu grupo 

profissional: 

"Estrutura nada tem a ver com o processo. No 

campo, ao redor do cliente, continuará o 

trabalho multiprofissional." 

(Professor Titular parafraseando Diretor Executivo) 
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"A estrutura renovada nao funciona." 

"Nunca nenhuma estrutura restringiu o trabalho 

de ninguém. O trabalho em equipe só depende 

da vontade do indivíduo e não da estrutura." 

(Diretor Executivo) 

É considerado desrespeitoso qualquer comentário 
I 

sobre dificuldade de trabalho em equipe com 

organização tradicional tipo HC, qualquer 

questionamento de repressão da postura de 

trabalho que se procurou cultivar no ICr e que 

o tem diferenciado marcadamente dos demais 

Institutos do HC. 

Se o Diretor Executivo afirma que a equipe 

multiprofissional se dá na prática e depende da vontade de 

cada um, é curioso notar que esse Diretor não mantém um 

trabalho integrado com a Assistência Técnica. No entanto, 

apontar esse fato também passa a ser considerado 

desrespeitoso. 

Essas afirmações nao sao consideradas contraditórias. O 

padrão de integração imposto pela organização formal 

mantém ã parte1 ao invés de aproximá-los, indivíduos e 

grupos técnicamente interdependentes, cuja natureza da 

tarefa requeria que fossem juntamente responsáveis para a 

execução da tarefa. Isso resulta em insatisfação social, 

desintegração, conflito e insuficiência técnica (Dalton, ~t~, 

1 o 1970) 
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Deseja-se fazer crer na existência de interesse 

organizacional de trabalho integrado. Assim, aquilo que e 

geral, isto é, condições estruturais que dificultam o 

desempenho integrado bem sucedido é transferido para o 

plano particular e a situação de fracasso é individualizada 

- há culpa e ela e atribuída ao indivíduo, fazendo crer que 

as chances estão aí para os de boa vontade e os capazes. 

Isso faz os "culpados" assumirem sua incapacidade e 

acreditarem em seu fracasso e o trabalho vai pouco a pouco 

se desvitalizando. 

Os funcionários sao considerados como massas individuais, 

cujas relações sociais se estabelecem por níveis de 

competência. Um exemplo particular, o do trabalho 

multiprofissional no Grupo de Pediatria Social, no 

ambiente tradicional do HC é utilizado como modelo para 

reforçar o princípio da igualdade de oportunidades e das 

capacidades individuais. 

Fica-se sabendo que pré-existe um organograma 

para Ja ser apresentado ao Superintendente, no 

qual a Divisão de Educação seria tornada uma 

Seção de uma Divisão de Apoio Técnico. Ora, 

nessa divisão estão Farmácia, Laboratório, 

Raio-X, Cozinha (que passaria à Área de 

Nutrição) , que certamente não são aquelas 

unidades com as quais interessa integrar os 

esforços da Divisão de Educação. As 

solicitações de justificativas para tal 

confinamento (peraunLJ.ndo-se se se trata de 
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insatisfação com o desempenho da Educação) , a 

resposta é paternalista - autoritária, sem 

confronto aberto ao conflito: 

"Estamos iniciando uma nova era da estaca zero; 

vocês podem crescer quanto quiserem." 

(Diretor Executivo) 

"Não tenho nada contra as senhoras; aliás, nao 

as conheço e não sei o que fazem." 

(Professor Titular) 

Pretende-se um nascimento do nada, naquele momento, sem 

passado, sem experiência, sem história. Nomeia-se zero a 

uma posição de limitação de movimento, não declarada como 

tal. Ao se negar o passado, nega-se essa limitação em 

relação à posição anterior. ~ a repetição, no primeiro 

escalão administrativo, de como se produz a prescrição 

médica no campo, entre o residente e a mae: negação da 

biografia, negação do processo de existência do grupo. 

Os critérios externados como justificativa para 

as alterações mudam a cada momento. Para a 

Divisão de Educação alegam volume de pessoal. 

Quinze dias depois, para rebaixamento da 

Divisão de Serviço Social, pelo mesmo 

processo (comunicação feita apos decisão 

tomada e organograma já desenhado) , a 

justificativa ~ falta de área fisica e 

ecruioamento. Nesse momento alr:q:'l-se mesma razao 
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para justificar rebaixamento da Educação. A 

Nutrição, com sua copa, cozinha e lactário e 

a Enfermagem com seu Centro de Materiais e 

área física dos médicos para cuidar não são 

rebaixadas. Um mês depois, da mesma forma 

também é rebaixada a Nutrição. 

A Divisão de Apoio Técnico se tornaria assim 

muito ampla e diversificada. Além das seções 

que já tinha {Laboratório, Raio-X, Farmácia, 

Cozinha Dietética e Recursos Educacionais) 

passaria a conter as atuais divisões de 

Nutrição, de Serviço ~ocial, Educação e o 

Serviço de Arquivo Médico e Estatística. 

A dúvida do Diretor da Divisão de Apoio 

Técnico ·- quanto ã viabilidade de se coordenar/ 

dirigir algo tão amplo e diversificado 

justifica o Diretor Executivo - "não é problema 

porque as diretorias das áreas técnicas tomam 

conta de si próprias". 

Evidencia-se a pouca solidez dos critérios apresentados. A 

contradição dessa localização estrutural para as Divisões 

Técnicas parece se confirmar no fa~o dos contatos entre 

Diretor Executivo e diretores das Áreas Técnicas continuarem 

a se efetuar diretamente. 

As divisões técnicas vigentes vem a cada contato 

com o Diretor Executivo maiores restriçõns no 



165 

desenvolvimento profissional e na qualidade 

técnica do trabalho, visto a diminuição do 

numero de supervisores ou chefes em relação ao 

numero de funcionários que além de reduzidos e:rr 

numero, passam a assumir encargos 

administrativos. Os números impostos sao 

justificados pela generalização aos outros 

Institutos do HC. 

Estes fatos também se constituem numa negaçao da 

singularidade do trabalho desenvolvido no ICr, 

reconhecidamente diferente dos outros Institutos. 

oonstituem também uma declaração de incapacidade para os 

atuais chefes técnicos de avaliarem sua própria prática, 

opinarem sobre sua própria reestruturação e gerirem sua 

área técnica. 

O Diretor Executivo alega ao Conselho Diretor, cada vez que 

apresenta uma proposta de estrutura, que esse é fruto de 

discussões havidas com as Assistên~s Técnicas. Na 

verdade foram contatos que não passaram de guerra de 

nervos, desgaste inútil de tempo e esforço, captura de 

energia vital a serviço de algo que não faz sentido, que 

é exterior às necessidades reais do trabalho. Freire 

(1980) 
19 

descreve esse tipo de postura como aquela que 

permite questionamentos mas que não são levados em conta, 

e são apenas uma forma de cumprir certo ritual sem, 

contudo, arriscar o não cumprimento do já estabelecido. 

Na oposição constituída pelos trabalhadores intelectuaisí 

manuais neste modo de produção, os traha lhadores dr~ 
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direção, possuidores de um saber que se encontra 

valorizado, incluem-se no grupo dos intelectuais, 

separando, excluindo, desvalorizando, opondo-se ao 

trabalhador direto; ou seja, só é legitimado o pensamento 

do chefe. O lugar de chefia confere valor de verdade ao 

discurso daquele que o ocupa. 

Nesse clima totalitário a imagem de "homem 

mau" do segundo Professor Titular - que está 

para assumir a presidência do Conselho Diretor 

- é manipulada como "espantalho" para tornar 

certas colocações inquestionáveis, 

inegociáveis. 

Ao negar legitimidade à multisegmentaridade*, esmaga-se o 

diferente, o desviante pelo terror, numa recusa total a 

r~alquer exterioridade que venha a ameaçá-lo de 

deslocamento. 

Os desmembramentos da área médica da nao médica, as 

modificações sucessivas das áreas compromentendo a 

dinâmica do trabalho, o acréscimo de intermediários, 

revelam a demanda inconsciente de distanciamento da fala 

dos não médicos dos núcleos de decisão. É característica 

do grupo com tendências predominantes a grupo objeto, como 

já mencionei, adotar enunciados das normas de cuja 

enunciação não foi protagonista. 

A partir do desencadeamento da reestruturação, 

* def. de multiseamentarij~de à pag. 17 
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as reuniões técnico-administrativas nos vários 

escalões são paulatinamente desaceleradas até 

serem completamente desativadas, esvaziadas em 

suas funções avocadas na prática pelo poder 

centralizado. As pessoas são desengajadas da 

formulação de mudanças que lh~ dizem respeito. 

As poucas informações a que têm acesso e 

procuram passar para seus subalternos (que 

também se acham perdidos, sem saberem para 

onde estão sendo levados), são sistematicamente 

desmentidqs pelas ações centrais que se seguem. 

A desaceleração das atividades é tida corno 

"emotividade, desde que nada mudou oficialmente 

por enquanto, e pode ser até que nada aconteça:• 

As pessoas que seriam desconvocadas de seus 

cargos teriam seus vencimentos reduzidos até 

cincoenta por cento. Por isso solicitam um 

tempo mínimo razoável para poderem 

reestruturar suas vidas~ Face a essa 

solicitação, na verticalidade exigida dos 

funcionários, a resposta (extremamente 

irritada) foi que essas eram "preocupações 

mercenárias". 

Um reflexo do clima vigente durante esse processo de 

reestruturação pode ser avaliado pelas inúmeras demissões 

solicitadas por profissionais de várias areas, que vinham 

recusando outras propostas de trabalho; profissionais que 

relutaram em ocupar postos por não concordarem com o que 
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estava sendo feito; episódios de crises cardíacas, de 

Úlceras gástricas, pessoas que diziam que passaram a se 

sentir mal todas as manhãs ao adentrarem o ICr, pessoas 

dizendo que nunca pensaram que fossem se desgostar de 

trabalhar no ICr - sintoma institucional de um determinado 

sistema de produção, indicativo de que não há espaço para 

a afirmação do desejo, ou seja, para a criação de expressão 
I 

a partir do processo de existência do grupo. Ou seja, 

estava proibida toda e qualquer manifestação de uma 

tendência a grupo sujeito. 

Os três aspectos levantados por Chauí (1983) 9 corno 

características do mito da competência estão presentes no 

desenrolar da reestruturação: 

a aceitação da divisão do conhecimento, mais 

por imperativos administrativos do que por 

necessidades internas ao próprio conhecimento; 

conversao do conhecimento em exercício de 

poderio; 

- garantia a alguns do direito de reduzir os 

demais a meros executores de ordens, cujos 

fins, sentido e origem permanecem secretos. 

Essas características da tendência a grupo objeto, 

detectados também na relação médico/paciente no momento da 

prescrição, foi descrita nos capitulas anteriores. 
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8. CONCLUSOES 

O projeto de trabalho do Instituto da Criança, uma certa 

maneira de ser que se delineou desde a sua criação, se 

constituiu numa manifestação de ideologia que se diferenciou 

em relação à dominante. 

A manifestação do ICr em sua singularidade o diferenciou dos 

demais Institutos que compoem o HC. Isso foi favorecido 

pela estrutura organizacional matricial, legitimadora da 

influência de equipes m~ltiprofissionais nas decisões 

técnico-administrativas nesse campo pediátrico. 

Por outro lado, seu cotidiano constitui-se na reprodução 

também das relações sociais de pro~ução da sociadade onde 

está inserido. De um ponto de vista micropolítico, além da 

afirmação de força transformadora, movimento de grupo 

sujeito, encontramos, como em qualquer campo social, a 

presença de forças conservadoras que
1 

na dimensão por nos 

observada, se manifesta através de uma desconexão do grupo 

com seu processo real de existência: movimento de grupo 

sujeitado. 

Colaboram para essa posição de reprodução: o ambiente 

restritivo legal, burocrático, orçamentário e político1 

características do supersistema de administração pública 

corrente; a relação de classe que segrega através de 

hierarquia de mundos culturais; a política educacional 

vigente, em consequência iq qual a opção por diferentes 

ramos de estudo é imposta pe.la condição de classe. Isso e 



mais exarcebado nos ramos de prestígio1 como o caso da 

medicina, que exigem preparo para lograr admissão e 

dedicação exclusiva, sem trabalho colateral, na fase de 

estudos. 
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O curso de formação centrado nas unidades de internação e 

nas situações de saúde/doença desvinculadds da estrutura 
I 

social, não tem instrumentalizado os residentes para outra 

dimensão que não a orgãnica. A transposição da concepçao 

médica do orgãnico para o cultural leva a considerar como 

geral, verdadeiro, um modo particular de expressão 

cultural (o seu), e como desviante, negativo, o do cliente. 

O pãnico em tomar contato com a realidade gera mecanismos 

defensivos que mantém desconexão de sua subjetividade com o 

processo real de existência, defesa evidenciada na ilusão 

de uma idéntidade fixa no trabalho, tanto a nível 

individual - identidade de categoria profissional - quanto 

a nível grupal - identidade da organização e de seu projeto 

de trabalho: a pediatria global. 

Esse desconhecimento da multisegmentaridade tem organizado 

a relação médico/paciente numa tendência predominante de 

grupo objeto, impedindo movimento, tanto do médico como do 

paciente, para transformação social. A prescrição produzida 

nessa relação não está articulada aos múltiplos segmentos da 

sua existência. 

A partir dessa posição, os residentes incorporam na produçãO 

de prescrição medidas para asseaurar o seu seguimento, que 
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modificam formas de transmissão da prescrição e mesmo o 

conteúdo da prescrição, sem, no entanto, alterar 

substancialmente a abordagem da questão. 

Aspectos valorizados pelos residentes em estágio no 

Ambulatório Geral são aqueles que causaram impacto em sua 

existência, propiciando vivência de outras dimensões que 
I 

nao somente a orgânica. Isso se dá no contato com as mães, 

com os profissionais não médicos da equipe de trabalho e 

nas discussões de sentimentos e emoções com profissionais 

do Serviço de Higiene Mental. Contraditoriamente, esses 

- -nao sao os aspectos privilegiados pelos docentes do 

Ambulatório como objetivos desse estágio. 

Da mesma forma, a filosofia de atenção pediátrica global e 

de equipe multiprofissional que estaria pautando a 

aprendizagem de produção de prescrição médica no 

Ambulatório, tem múltiplas leituras conflitantes. Isso se 

evidencia em alguns aspectos que procurei analisar em meu 

trabalho: no papel assumido/designado dos profissionais 

não médicos, nas atividades de pós-consulta, na forma como 

os conteúdos sao organizados no prontuário do cliente, na 

ocupação do espaço físico pelas várias categorias 

profissionais, e mesmo na própria "Carta do Embú", 

documento de declaração de propósitos do ICr, em sua 

fundação. 

No ICr é baixo o grau de transversalidade do grup~ que 

detém o poder legal e real, o que regula inconscientemente 

J possibilidade de transversalidade no conjunto da 
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Instituição. 

Esse baixo grau de transversalidade dificultou os grupos de 

usufruir das vantagens que caracterizam uma organização 

matricial. Isso porque embora essa forma organizacional 

seja considerada mais adequada para organizações que lidam 

com problemas complexos (como é o caso do campo médico) , em 
I 

comparaçao as estruturas tradicionalmente adotadas pelas 

organizações de saúde, o seu funcionamento satisfatório 

implica em cultivo contínuo de transversalidade. Sistema 

algum por si e garantia de alto grau de transversalidade, 

pois a dimensão de transversalidade e micropolítica, é a 

dimensão processual por excelência. 

O baixo grau de transversalidade tem a ver com o modo de 

produção enquanto legitima a posse e o monopólio do saber 

pelo topo da hierarquia. À medida em que é valorizada, 

essa posse e também legitimada pelo exercício de autoridade 

revestido pela posse do saber. Essa relação de dominação/ 

subordinação ideológica se reproduz nas relações 

técnico-administrativas- de trabalho e nas relações 

médico-paciente no campo. 

O baixo grau de transversalidade e, portanto, a nao 

man~festação da multissegmentaridade presente nos grupos, 

evidenciada no cotidiano do trabalho de produção do campo 

médico a nível da relação médico-paciente e a da relação 

de equipe do Ambulatório é reveladq no episódio de greve 

do HC e assumida abertamente na reestruturação 

oraanizacional imposta do ICr. 
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A leitura que pudemos fazer do fenômeno produção da 

prescrição~ justamente que ele se constitui em· d~all~ado~ 

deste baixo grau de transversalidade na Instituição. Ele 

nos fala da dificuldade de contato com a realidade, da 

improdutividade de um projeto articulado atrav~s de 

imagens cristalizadas e, ao mesmo tempo, ele se constitui 

num grito de desejo de saúde que nao encontra satisfação 

nesse campo. Única forma que a mudez a que foi reduzida a 

população encontra para reivindicar seu direito à saúde. 

Nesse sentido parece-me que a solução para essa 

dificuldade não será somente atrav~s de medidas de 

racionalização de transmissão da informação, ou de 

utopias racionalistas de mudança de doutrina. As soluçôes 

dependem de uma radical transformação da qualidade de 

relação entre os membros da equipe de saúde e dessa com a 

população. Em suma, resgatar a sensibilidade à 

experiência cotidiana constitui-se em luta micropolítica de 

maior importãncia. O que ~ saúde ou educação, ou edu~ação 

em ~aúde' que não leve em consideração a utilização dessa 

sensibilidade? i~ 
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DO INSTITUTO DA CRIANÇA 

CAPiTULO I 

Dos 6rgios de Direção Superior 

Artigo 351 - Slo órgãos de direção superior do Instituto da Criança . 

I - Conselho Diretor; 
n- Diretoria Executiva. 

83-



CAPíTULO II 
Do Oonselho Diretor 

SEÇAO I 

Da Composição e do Funcionamento 
Artigo 352 - O Conselho Diretor do Instituto da Criança será com

posto de 8 <três) membros, Inclusive seu Presidente, Professores Titulares ou Ad
juntos e de 2 <dois) suplentes Professores Adjuntos ou Livres-Docentes das dis
ciplinas de Pediatria do Depa·:tamento de Clínica e de Cirurgia Pediátrica do 
Departamento de Cirurgia da FMUSP. 

§ 1.0 - Os membros do Conselho Diretor, seu Presidente e !iUplentes, 
serão designados pelo Conselho Deliberativo do H. C. 

§ 2.0 - O Conselho Diretor será presidido por um Professor Titular da 
disciplina de Pediatria Clínica. · · 

§ 3.0 - O mandato dos membros do Conselho Diretor coincidirá com 
o dos do Conselho Deliberativo do H. C. 

§ 4.0 - O Diretor Executivo participará das reuniões do Conselho 
Diretor, porém sem direito a voto. 

Artigo 353 - Subordinam-se ao Conselho Diretor: 
I - Seção de Expediente; 
li- Comitê Comunitário. 

Artigo 354 - O Conselho Diretor reunir-se-á ordinariamente cada 15 
<quinze) dias e extraordinariamente quando convocado por seu Presidente. 

Parágrafo único - O Conselho Diretor deliberará por votação majori
Lárla, presentes todos os seus membros. 

SEÇAO II 

Das Atribuições· 

Artigo 355 - Ao Conselho Du·etor do Instituto da Criança cabe: 
I - propor a politica do Instituto quanto ao ensino, à pesquisa e à 

assistêucia médica: 
II - indicar em !Jsta tríplice o Diretor Executivo; 

III - referendar a designação do substituto do Diretor Executivo em seus 
impedimentos Jega1s e temporários; 

IV - exammar as propostas d·a alteração no quadro de pessoal; 
V - autonzar as pesquisas e trabalhos científicos a serem realizados 

pelo Instituto. dentro e fora de suas instalações, ainda que com 
recursos externos: 

VI - propor ou opinar sobre modificações no regimento interno, enca
minhando-as ao Conselho Deliberativo do H. C.; 

VII - propor acordos, contratos e convênios com entidades públicas ou 
privadas; 

VIII - opinar sobre a concessão de bolsas de estudos e afastamento de 
servidores para participação em cursos de aperfeiçoamento e es
peciallzação: 

IX - deliberar sobre assuntos de interesse do Instituto; 
X - promover o perfeito entrosamento entre os órgãos do Instituto; 

XI - examinar as propostas orçamentárias; 
XII - resolver os casos omissos. 

Artigo 356 - A Seção de Expediente tem, no âmbito do Conselho 
Diretor, as seguintes atribuições: 

I - receber, registrar, distribuir e expedir processos e papéis em geral; 
II - manter arquivos da correspondência recebida e de cópias dos 

documentos preparados pelo Conselho; 
III - preparar o expediente do Conselho; 
IV - secretariar as sessões do Conselho. 

SEÇÃO UI 
Das Competências do Presidente 

Artigo 357 - Ao Presidente do Conselho Diretor cabe: 
I - presidir as reuniões do Conselho Diretor; 

II - representar o Instituto junto ao Conselho Deliberativo do H.C. 
e junto aos Conselhos dos Departamentos da FMUSP; 
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III - coordenar a supervisão das atividades de ensino, p_esqulsa e assis
tência médica das unidades médicas dos ambulatónos, unidades de 
internação e pronto socorro; . . 

IV - fixar os dias das reuniões ordinárias e ex.traordmárias; 
. v - formalizar as deliberações do Conselho Diretor; 
VI - designar, entre os membros do Cons.elho, ~ membro com a função 

de substituir o Presidente em seus Impedimentos. 

SEÇÃO IV 

Do Comitê Comunitário 

Artigo 358 - O Comitê Comunitário, formado por 7 <sete) pessoas 
de destaque da sociedade, indicadas a titulo honorifico pelo Conselho Diretor, tem 
as seguintes atribuições: 

r - ooinar a respeito de assuntos de caráter comunitário e qu~ despertem 
real interesse ao Instituto da Criança na consecuçao de seus 
objetivos; t ibilltem a n - promover a obtenção de recursos ex. ernos que. poss 
ampliação da assistência, ensino e pesqmsa no Instituto da Criança. 

CAPíTULO III 

Da Diretoria Executiva do Instituto da Criança 

SEÇÃO I 

Da Estrutura 

SUBSEÇÃO I 

Da Estrutura Básica 

Artigo 359 - Subordinam-se ao Diretor Executivo: 
I - Diretoria, com: 

a) Seção de Expediente; 
b) Assistência Técnica; _ . . 

n _ Seção de Biblioteca e Docum~ntaçao Cientifl~a e Didática; 
III - Divisão de Atendimento às Crianças Externas, . 
IV - Divisão de Atendimento às Cnanças Internadas, 
v - Divisão de Apoio Técnico; 

VI - serviço de Arqu~v~ Méc_!ico; 
VII - serviço de Admuustraçao. 

Parágrafo único - A Assistênt;ia Técnica contará com 1 (uma) Seção 
de Expec~ente e 3 <três) Setores de Expediente. 

SUBSEÇÃO II 

Da Divisão de Atendimento às Crianças Externas 

Artigo 360 _ A Divisão de Atendimento às Crianças Externas 
compreende: . . . 

I_ Serviço de Consultas de Ur_gência e Triagem, com. 
1

. 
a) Equipe Médica de Atendimento de Pronto Socorro .. 
b) Equipe Médica de Atendimento de Pronto Socorro II,. 
c) Equipe Médica de Atendimento de Pronto Socorro II~, 
d) Equipe Médica de Atendi_mento de Pronto Socorro IV:, 
e) Equipe Médica de Atendtmento de Pronto Socorro V .. 
f) Equipe Médica de Atend~mento de Pronto Socorro VI,. 
g) Equipe Médica de Atendimento de Pronto Socorro VII, 

n _ serviço de Ambulatório e Assistência Com~nitária, com: d'd 
a) Seção de Ambulatório, com Setor de Tr1age~ ~eral e Pe .1 os 

de Consulta, Setor Cirúrgico, Setor de EspeC!al!d~des ?lirucas, 
Setor de Controle de Saúde, Setor de Odontopedi~tria, 

b) Seção de Assistência _ComJ!nitária,. ~~ Setor de Açao na Comu
nidade e Setor de VISitaçao Domiciliar; 

III - Serviço de Higiene Mental, com: 
al Seção de Orientação; 
b) Seção de Tratamento; 

IV - Seção de Expediente. · 
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prcencte: 

SUBSEÇAO III 

Da Dlvb.ão de Atendimento às Crtanças Internadas 

Arti~ro 361 - A Divisão de Atendimento à:! Crianças Internadas com

I - Serviço de Pediatria Clinica, com: 
a> Seção de Pediatria Cllnica I, com Setor de Internação de 

Emergência e Setor de Internação no Hospital Auxiliar de 
Cotoxó; 

b l Seção de Pediatria Clínica II, com Setor de Cllnica Geral e 
Isolamento, Setor de Unidade de Tratamento Intensivo, Setor de 
Cuidados Especiais e Metabólicos e Setor de Internação no 
Hospital Auxiliar de Suzana; 

II - Serviço de Pediatria Neo-Natal, com: 
a> Seção de Recém-Nascidos no Instituto Central, com Setor de 

Normais e Setor de Alto Risco; 
b) Seção de Recém-Nascidos Externos, com Setor de Prematuros 

e Setor de Patologia Geral; 
III - Serviço de Cirurgia Pediátrica, com: 

al Seção de Cirurgia Neo-Natal; 
b l . Seção de Cirurgia Geral; 

IV - Seção de Expediente. 

SUBSEÇãO IV 

Da Divisão de Apolo Técnico 

Arti1zo 362 - A Divisão de Apoio Técnico compreende: 
I - Seção de Anatomia Patológica, com: 

a> Setor de Macroscopia; 
bl Setor de Microscopia; 

II - Seção de Laboratório, com: 
a> Setor de Exames de Rotina; 
bl Setor de Exames de Urgência; 

li I - Seção de Radiologia, com: 
a) Setor de Raio X de Rotina; 
bl Setor de Raio X de Urgência; 

IV - Seção de Centro Cirúrgico; 
V - Seção de Centro de Material Esterilizado; 

VI - Seção de Anestesia, com: 
a> Setor de Anestesia de Rotina; 
bl Setor de Anestesia de Urgência; 

VII - Seção de Suprimento Alimentar; 
VIll - Seção de Expediente. 

Parágrafo único - As Seções de Centro Cirúrgico e de Centro de 
Material Esterilizado funcionarão em 3 <três) turnos. 

SUBSEÇãO V 

Do Serviço de Arquivo Médico 

Artl~ro 363 - O Serviço de Arquivo Médico compreende: 
I - Diretoria; 

li - Seção de Registro Geral, com: 
a> Setor de Matricula; 
bl Setor de Internação; 
c> Setor de Informação; 

III - Seção de Arquivo Médico; 
IV - Seção de Dados Médicos. 

SUBSEÇãO VI 

Do Serviço de Administração 

Artigo 36~ - O Serviço de Administração compreende: 
I - Diretoria, com: 

a1 Setor de Expediente; 
bl Setor de Recepção; 
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II - Seção de Conservação, com: 
al Setor de Manutenção Preventiva; 
bl Setor de Conservação e Reparos; 

III - Seção de Pessoal, Material e Finanças, com: 
al Setor de Pessoal; 
b l Setor de Material; 
cl Setor de Orçamento e Custos; 

IV - Seção de Zeladoria, com: 
a> Setor de Portarias e Elevadores; 
bl Setor de Limpeza; 
c> Setor de Coleta e Distribuição de Roupas. 

Parágrafo único - Os Setores de Conservação e Reparos, de Porta
rias e Elevadores e de Limpeza funcionarão em 3 (três) turnos. 

SEÇAO II 

Das AtribuJções 

SUBSEÇAO I 

Das Atribuições Gerais e das Comuns 

Artigo 365 - A Diretoria Executiva do Instituto da Criança incumbe 
dirigir as atividades do Instituto. 

Parágrafo único - A Seção de Expediente tem por atribuição executar 
os serviços relacionados no artigo 41. 

Artigo 366 - As unidades subordinadas à Diretoria Executiva cabe: 
I - observada a respectiva área de atuação: 

a) prestar assistência multiprofissional aos pacientes; 
b) prestar serviços de apoio técnico às atividades desenvolvidas no 

Instituto da Criança; 
C) desenvolver pesquisas Visando a consecução dos objetiVOS do 

H.C.; 
II - participar da organização e execução dos programas de ensino; 

III - colaborar na formação e desenvolvimento de recursos humanos; 
IV - zelar pelo uso adequado, higiene, guarda e conservação dos instru

mentos e equipamentos de trabalho. 

SUBSEÇAO II 

Da Assistência Técnica 

Artigo 367 - A Assistência Técnica tem as seguintes atribuições: 
I - assistir o Diretor Executivo nos assuntos relacionados às atividades 

das diferentes áreas profissionais do Instituto; 
U - prestar orientação técnica aos órgãos do Instituto; 

III - planejar, coordenar supervisionar e avaliar as atividades do Insti
tuto nas áreas de enfermagem, serviço social, nutrição, educação 
~.saúde e administração; ----· 

IV - executar, no ãmbito do Instituto, os programas de atendimento 
de enfermagem, serviço social, nutrição e ee!ucação em saúde. 

Artigo 368 - A Seção de Expediente e os 3 (três) Setores no arti~to 
41, respectivamente para as áreas de enfermagem, serviço social, nutrição e educa
ção em saúde. 

SUBSEÇAO III 

Da Seção de Biblioteca e Documentação Científica e Didática 

Artigo 369 - A Seção de Biblioteca e Documentação Científica e 
Didática tem as seguintes atribuições: 

I - providenciar a aquisição de obras cientificas, periódicos, folhetos 
e separatas de interesse do Institut{); 

II - organizar e controlar o arquivo cientifico, didático e a biblioteca 
do Instituto; _ 

III - catalogar e classificar o acervo da Seçao e zelar pela sua con
servação; 

IV - manter serviços de consultas e empréstimos; 
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V - organizar e manter atualizada a documentação dos trabalhos reali
zados pelo Instituto; 

VI -- preparar e divulgar, periodicamente, catálogo do acervo da Seção; 
VII - atualizar métodos e sistemas para produzir novas técnicas de clas-

sificação e distribuição de documentos; ·· 
VIII - arquivar o material audiovisual e iconográfico da Seção. 

SUBSEÇAO IV 

Da Divisão de Atendimento às Crianças Externas 

Artigo 370 - A Divisão de Atendimento às Crianças Externas tem a 
atribuição de assistir globalmente os pacientes não internados no Instituto. 

Artigo 371 - O Serviço de Consultas de Urgência e Triagem tem, por 
melo de suas Equipes Médicas, as seguintes atribuições: 

I - prestar assistência multiprofissional às crianças em situação de 
urgência; 

II - executar a triagem médico-social das crianças a serem atendidas 
em consultas de urgência. 

Artigo 372 - O Serviço de Ambulatório e Assistência Comunitária tem 
as oeguintes atribuições: 

buições: 

I - por meio do Setor de Triagem Geral e Pedidos de Consulta, subor
dinado à Seção de Ambulatório: 
a) executar a triagem médico-social de pacientes externos não 

matriculados no Instituto da Criança; 
b) atender, através de pedidos de consultas de outras áreas do 

H.C., pacientes não matriculados no Instituto; 
II - por meio dos demais Setores subordinados à Seção de Ambulatório, 

prestar assistência multiprofissional às crianças em seguimento 
ambulatorial; 

III - por meio da Seção de Assistência Comunitária: 
Setor de Ação na Comunidade, executar projetos experimentais; 
b) Setor de Visitação Domiciliar, visitar famtlias e instituições 
da comunidade, tendo em vista o melhor atendimento do cliente. 

Artigo 373 - O Serviço de Higiene Mental tem as seguintes atri-

I - por meio da Seção de Orientação, prevenir os distúrbios psico
-sociais dos pacientes e seus familiares; 

II - por meio da Seção de Tratamento, identificar e tratar os distúrbios 
psico-sociais dos pacientes e seus familiares. 

Artigo 374 - A Seção de Expediente tem, no âmbito da Divisão, as 
seguintes atribuições: 

I - executar os serviços relacionados no artigo 41; 
II - providenciar, junto ao Serviço de Administração, o que for neces

sário para o bom funcionamento, a ordem e a limpeza da Divisão. 

SUBSEÇAO V 

Da Divisão de Atendimento às Crianças Internadas 

Artigo 375 - A Divisão de Atendimento às Crianças Internadas tem 
a atribuição de assistir globalmente os pacientes que necessitam de atendimento 
médico e assistência permanente de enfermagem. 

bUlções: 
Artigo 3'16 - O Serviço de Pediatria Clinica tem as seguintes atri-

I - por meio da Seção de Pediatria Clinica I: 

a) Setor de Internação de Emergência, prestar assistência multi
profissional às crianças inten1adas em emergência, enquanto 
permanecerem neste estado; 

b) Setor de Internação no Hospital Auxiliar de Cotoxó, possibi
bilitar retaguarda para o atendimento multiprofissional de 
crianças internadas em emergência, superada esta situação, 
porém ainda sem condições de alta hospitalar; 

- S<R-

II - por meio da Seção de Pediatria Clínica II: 
a) Setor de Clínica Geral e Isolamento, prestar assistência multi

profissional às crianças internadas com doenças infecto-con
tagiosas e às crianças internaoas por problemas de patologia 

b) 

C) 

d) 

Artigo 
atribuições: 

geral ou especializada não especificadas neste artigo; 
Setor de Unidade de Tratamento Intensivo, prestar assistência 
multiprofissional às crianças com sério risco de vida, com pos-
sibilidade de recuperação e que necessitem cuidados médicos 
constantes assistência permanente de enfermagem e{ou a 
utilização de equipamentos complexos ou controles especiais de 
funções vitais, que já estejam internadas no Instituto da 
Criança; 
Setor de Cuidados Especiais e Metabólicos, prestar assistência 
multiprofissional às crianças internadas para tratamento de 
problemas metabólicos complexos; 
Setor de Internação no Hospital Auxiliar de Suzano, prestar 
assistência multiprofissional às crianças internadas nesta 
unidade. 
377 - O Serviço de Pediatria Neo-Natal tem as seguintes 

I - promover condições necessárias à indução de um relacionamento 
adequado mãe-filho bem como ao incremento da prática do alei
tamento materno; 

II - por meio da Seção de Recém-Nascidos no Instituto Central e dos 
setores a ela subordinados, prestar assistência médica às cx;tanças 
admitidas no Berçário anexo à maternidade do H.C., nascidas a 
termo ou não, normais ou alto risco; 

III - por meio da Seção de Recém-Na!!cidos Exter;no~ e dos s~tores 
a ela subordinados, prestar assistência multiproflSSional às crianças 
nascidas fora do H. c. que sejam prematuros ou apresentem outros 
problemas patológicos. 

Artigo 378 - o Serviço de Cirurgia Pediátrica tem as seguintes 
atribuições: 

I - por meio da Seção de Cirur~ia Neo-Natal, pr~star assistênci_a p;x:é, 
intra e pós-operatória às cnanças que necessitem da part!cipaçao 
de cirurgião pediátrico na equipe multiprofissional de atendimento 
aos pacientes no periodo neo-natal; . . _ 

II - por meio da Seção de Cirurg[a Geral, a mesma atnbUiçao do 
inciso I, porém relativa aos pacientes dos demais grupos etários. 

Artigo 379 - A Seção de Expediente tem, no âmbito da Divisão, as 
seguintes atribuições: 

I - executar os serviços relacionados no artigo 41; 
II - providenciar, junto ao Serviço de Administraçã~, o que for ~ec~s

sário para o bom funcionamento, a ordem e a bmpeza da Divisao. 

SUBSEÇãO VI 

Da Divisão de Apoio Técnico 

Artigo 380 - A Divisão de Apoio Técnico tem as seguintes atribuições: 
I - por meio da Seção de Anatomia Patológica e dos Setores a ela 

subordinados: 
a) estudar e analisar macro e microscopicamente materiais bio

lógicos coletados de pacientes; 
b) desenvolver estudos e promover intercâmbio no campo da 

anatomia patológica com entidades afins; 
II - por meio da Seção de Laboratório: . . 

a) Setor de Exames de Rotina, desenvolver métodos laboratona1s 
indispensáveis ao bom andamento dos programas; 

b) Setor de Exames de Urgência, manter em funcionamento con
tinuo uma unidade para exames laboratoriais de urgência; 

III - por meio da Seção de Radiologia e dos Setores a_ ela subordinados, 
executar técnicas radiológicas para exames de rotma e de urgência; 

IV - por meio da Seção de Centro Cirúrgico, dotar a unidade de centro 
cirúrgico de condições adequadas para a realização de atos opera
tórios; 
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V - por meto da seção de centro de Material Esterilizado: 
aJ executar os procedimentos técnicos de esterilização de mate

riais e instrumentos; 
b) estocar, controlar e distribuir os materiais e instrumentos 

esterilizados; 
VI - por meio da Seção de Anestesia e dos Setores a ela subordinados, 

dar assistência pré, intra e pós anestésica aos pacientes do 
Institut-9; 

VII - por meio da Seção de Suprimento Alimentar: 
a) preparar e distribuir a alimentação dos pacientes; 
b) distribuir café e lanches aos pacientes e servidores; 

VIII - por meio da Seção de Expedientes: 
a) executar os serviços relacionados no artigo 41; 
b) providenciar, junto ao Serviço de Administração, o que for 

necessário para o bom funcionamento, a ordem e a limpeza da 
Divisão. 

SUBSEÇÃO VII 

Do Serviço de Arquivo Médico 

Artigo 381 - Ac SPrviço de Arquivo Médico cabe: 
I - receber e registrar pacientes para encaminhar ao atendimento 

médico-hospitalar; 
II - prestar informações sobre pacientes; 

III - controla r o movimento dos pacientes e seus respectivos prontuários; 
IV - fornecer relatóriGS médicos e administrativos. 

V - fornecer dados médicos e administrativos. 

Artigo 382 --- A Seção de Registro Geral tem as seguintes atribuições: 
I - por me10 do Setor de Matricula: 

a) atender, matricular e encaminhar os pacientes para o atendi
mento médico-hospitalar ou para outros recursos da comu
nidade; 

b) atualizar os dados de identificação das fichas de matricula; 
c) controlar as vagas hospitalares; 
d> controlar e marcar consultas; 

II - por meio do Setor de Internação: 
a) internar os pacientes; 
b> manter controle da movimentação dos pacientes internados; 
c) elallorar e distribuir relatórios diários de ocorrências; 

III - por meio do Setor de Informação: 
a> atender o público e prestar-lhe informações solicitadas; 
bl atualizar as fontes de informações sobre os pacientes internados; 
c) controlar e encaminhar as visitas e acompanhantes de pacientes 

internados; 
d) receber e providenciar os pedidos de relatórios médicos. 

Artigo 383 - A Seção de Arquivo Médico tem as seguintes atribuições: 
I - controlar os prontuários médicos; 

II - controlar, revisar e arquivar os resumos cl1nicos; 
III - receber, ('.Onferir, distribuir e arquivar os resultados necroscópicos 

vindos do Instituto Médico-Legal e da FMUSP; 
IV - receber, controlar e arquivar relatórios médicos, bem como os 

exames complementares de diagnósticos; 
V - fornecer dados para preenchimento de certidões ou atestados e 

prestar informações de caráter médico-legal. 

Artigo 384 - A Seção de Dados Médicos, tem as seguintes atribuições: 
I - codificar, nos resumos clinicas, diagnósticos médicos, tipos de cirur

gias realizadas e cau~as de morte preparando-os para apuração 
posterior; 

II - elaborar periodicamente tabelas referentes ao desempenho médi
co-hospitalar; 

III - elaborar relatórios específicos de interesse público e do H.C.; 
IV - revisar os prontuários médicos, enquadrando-os nos sistemas de 

classificação adotados. 
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SUBSEÇÃO VIII 

Do Serviço de Administração 

Artigo 385 - Ao Serviço de Administração cabe prestar serviços às 
unidades administrativas do Instituto nas áreas de pessoal, material, orçamento e 
custos, manutenção e conservação e de zeladoria. 

Artigo 386 -- O Setor de Expediente tem as seguintes atribuições: 
I - executar, no âmbito da Diretoria do Serviço, as atividades cons

tantes no artigo 41; 
II - requisitar veiculas para as unidades do Instituto, junto ao Serviço 

de Transportes. 
Artigo 387 - O Setor de Recepção tem as seguintes atribuições: 

I - recepcionar o público em geral; 
II - prestar informações; 

III - acompanhar visitantes, quando determinado. 
Artigo 388 - A Seção de Conservação tem as seguintes atribuições: 

I - por meio do Setor de Manutenção Preventiva: 
a) estabelecer proramas de verificação permanente no imóvel, 

materiais, equipamentos, instalações e sistemas que envolvam 
a segurança e a integridade do H.C. e do paciente; 

b) zelar pelo bom funcionamento de todas as unidades de traba
lho do Instituto; 

II - por meio do Setor de Conservação e Reparos, providenciar a 
execução de serviços diversos de hidráulica, alvenaria, pintura, 
marcenaria, mecánica, eletricidade e eletrônica que visem a conser
vação da estrutura e de suas Instalações e equipamentoo. 

Artigo 389 - A Seção de Pessoal, Material e Finanças tem as seguin
tes atribuições: 

I ·-- por meio do Setor de Pessoal : 
a) registrar e controlar a freqüência mensal; 
bl expedir atestados e preparar certidões relacionadas com a 

freqüência de pessoal; 
II - por meio do Setor de Material: 

a) receber, registrar e armazenar, quando necessário, e distribuir 
os materiais solicitados à Divisão de Material; 

b) manter controle do material estocado; 
c> levantar as necessidades de material para as unidades do 

Instituto da Criança; 
dl fazer pedidos de material, controlando as reqms1çoes; 
e> fornecer dados à Divisão de Material sobre a movimentação 

dos bens no Instituto; 
f) fornecer dados à Divisão de Material para a elaboração do 

inventário dos bens e dos materiais em estoque; 
III - por meio do Setor de Orçamento e Custos: 

a> coletar dados para elaboração da proposta orçamentária e 
encaminhá-los ao Grupo de Planejamento Orçamentário; 

b) manter registros necessários à apuração de custos; 
c> controlar a execução orçamentária. 

Artigo 390 - A Seção de Zeladoria tem as seguintes atribuições: 
I - por meio do Setor de Portarias e Elevadores: 

a) providenciar a abertura e fechamento das portas e portões 
do edifício, nos horários estabelecidos; 

b) controlar a entrada e saída de servidores, pacientes e público 
em geral; 

c) fiscalizar a entrada e saida de pacotes, sacolas e outros tipos 
de volumes; .. 

d) manter constante o transporte vertical de pessoas e de material; 
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e) zelar pelo cumprimento das normas de segurança para uso de 
elevadores e monta-cargas; 

f J zelar pelas condições de funcionamento de elevadores e 
monta-cargas; 

li - por meiv ~ Setor de Limpeza: 
a) efetuar a limpeza das unidades do Instituto; 
b) participar da execução de programas de desinfecção e deo<a

tização elaborados pela Superintendência; 

III - por meio do Setor de Coleta e Distribuição de Roupas: 
a) coletar. controlar e encaminhar roupas sujas ao Serviço de 

Lavanderia; 
b) receber conferir. guardar e distribuir roupas limpas vindas do 

Sern-;0 de Lavanderia. 

SEÇAO III 

Das comJlctências es}Jeciflcas do Diret~r Executivo 

Artigo 391 -- Ao Diretor Executivo compete coordenar, orientar e 
. _ ;Jt:t'vl;.ionar as at-ividaues administrativas das unidades do Instituto da Criança, 

m .-:omo atender as dêterminações da Superintendência. 
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OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
DO INSTITUTO DA CRIANCA 

~ 

HOSPITAL DAS CUNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

A Pediatria 
como Ciência, 
Arte e Prática 

Instituto da Criança do Hospital das 
Clinicas da Faculdade de Medicina da 
Unl...,...lclade de Sio Paulo. 
Aceito para publicação em 30 do 
agosto de 1978. 

Em 5 de agosto de 1978, trinta e sete profissionais do Instituto 
da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo reuniram-se no Município do 
Embu a fim de analisar e discutir uma proposição redigida pelo 
Prof. Eduardo Marcondes. Como resultado dessa reunião, foi 
aprovado o documento que se apresenta a seguir 

A Pediatria é a parte da Medicina que estuda o ser humano 
em seu período de crescimento e desenvolvimento, vale dizer, 
da fecundação à adolescência. Razões de ordem prática, con
tudo, enfatizam a área da ação da Pediatria do nascimento à 
adolescência, sem prejuízo da crescente presença do Pediatra 
nas horas que antecedem o nascimento, período esse que se 
poderá dilatar no futuro. Por outro lado, através do aconselha
mento genético. a Pediatria preocupar-se-á, também, com a 
saúde da criança antes de ser concebida. 

Enquanto quase todos os campos da Medicina cuidam dos 
problemas de um aparelho ou sistema, de um órgão, eventual
mente de um tecido (e logo mais de uma célula). a Pediatria 
cuida de todos os problemas de um período da vida. Sob esse 
aspecto. só um campo de Medicina se lhe equipara: é a Ge
riatria, qut:: cuida de todos os problemas da velhice. Entre a 
Pediatria e a Geriatria, situa-se toda a atenç~ío médica aos indi
víduos na adultícia, comportando um sugestivo termo proposto 
por Aldrích: Mediatria. A especialização na assistêr.cra ;nédica, 
decorrência do progresso científico e do avanço tecnológico, 
insere-se sobretudo na Mediatria. Em que pese a relevante co
laboração que a especialização pode prestar nos programas de 
atendimento médico, ela determina um indesejável subproduto, 
qual seja, a fragmentação do saber e da assistência médica, 
tanto mais intensa quanto mais desenvolvido o ambiente. À 
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Pediatria e à Geriatria cabe a ingente tarefa de preservar, em 
suas essências doutrinárias. a assistência global ao indivíduo. 
sem dispensar, contudo, a assessoria de um grande número de 
especialistas, pois, sendo o pediatra um médico de visão am
pla dos aspectos de saúde e dos problemas da doença da 
criança e do adolescente, ele poderá, eventualmente, não ter 
condições para o atendimento satisfatório em profundidade de 
todas as crianças sob sua responsabilidade profissional, tal a 
gama de agravos que podem incidir sobre elas, com inespera
dos e eventualmente graves desdobramentos de ordem clínica. 

É o pediatra um médico com importante envolvimento na 
família? Certamente que sim, talvez o último deles se medidas 
concretas não forem tomadas ao nível dos currículos de gra
duação em· Medicina no sentido da revalorização dos médicos 
gerais (além dos oediatras) em contraposição à formação de 
especialistas. A esse propósito. a Pediatria bem poderia ser a 
vanguarda no programa da Associação Brasileira de Educação 
Médica denominado ··A Formação do Médico de Família": as 
palavras de Amador Neghme, transcritas a seguir, não especi
ficamente voltadas à Pediatria, prestam-se, contudo, a lima 
admirável concepção da Pediatria como Ciência, Arte e Prática. 
Diz o Prof. Neghme (Boletim n.o 63 da ABEM, janeiro a março 
de 1978) que através da formação do médico de família (co
mo, por exemplo, o pediatra - dizemos nós) ... "se está pro
duzindo uma reação frente à crescente especialização e frag
mentação da medicina em especialidades e subespecialidades, 
com ênfase, às vezes exagerada, na tecnologia, característica 
da medicina deste século e acentuada nas últimas décadas. 
Tudo isso em detrimento da atenção integral e da compreen
são do ser humano como individualidade, biológica, psíquica e 
social. que vive em um meio ambiente, representado pela fa
mília e a comunidade e que. diariamente, se defronta com sé
rios problemas decorrentes de sua vida pessoal, familiar e so
cial". E acrescenta: "A preparação do médico de família ini
cia-se na Escola de Medicina e continua durante toda sua vida 
profissional. Conviria analisá-la neste nível inicialmente e a 
seguir, em nível de internato, de pós-graduação (residência) e 
de seu aperfeiçoamento contínuo ao largo de sua prática pro
fissional. Pode-se antecipar que sua educação será feita den
tro e fora do hospital, utilizando de preferência o ambulatório. 
a atenção médica domiciliar, os dispensários, serviços de emer
gência, centros de saúde, o ambiente familiar e a comunida
de."... E mais adiante: ... "finalmente, alguns educadores 
apóiam a idéia de antecipar a preparação do médico de famí
lia dentro das Escolas de Medicina. o que significará uma re
visão dos propósitos e objetivos que tendam a facilitar a cria
ção de novas atitudes nos estudantes e a oferecer-lhes um ho
rizonte mais amplo até que cheguem a compreender os seres 
humanos como pessoas que pensam. sofrem e vivem em rela
ção à sua família e meio ambiente, e a medicina como uma 
entidade integrada. estreitamente vinculada à soc1edade" ... 

A sociedade moderna está cada vez mais a exigir que a 
saúde e a doença sejam abordadas por equipes multiprofissio
nais e a Pediatria se presta admiravelmente a esse tipo de tra
balho. pois sendo ela a universalidade obriga à utilização dP. 
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tantos conhecimentos que seria impossível exigir todos eles de 
uma só pessoa. E por isso mesmo, para bem exercer a sua 
profissão, o pediatra precisa ter conhecimentos muito mais 
abrangentes do que qualquer outro médico. A dicotomização é 
antidoutrinária na Pediatria. Como ciência e prática ela é pre
ventiva e curativa (e não ou), orgânica e psíquica (e não ou}, 
clínica e cirúrgica (e não ou). 

Há quase 20 anos Gomez afirmava que o movimento pe
diátrico contempori3neo havia alcançado uma extensão tão gran
de e introduzido inquietudes tão profundas na própria Medicina, 
que ele estava ameaçado de extraviar-se pela rapidez de seu 
desenvolvimento e seguir rumos inadequados quanto às suas fi
nalidades. Hoje em dia essa afirmação é ainda mais verdadeira 
pois a expansão da Pediatria tem sido ininterrupta. A partir 
de um marco inicial histórico datado de praticamente 1 século •, 
a Pediatria vem superando os limites que lhe têm sido coloca
dos. Mais recentemente, criou-se entre nós, a Cirurgia Pediá
trica, através da fundacão da Sociedade Brasileira de Cirur
gia Pediátrica em 31 de. janeiro de 1964, coroando os esforços 
de Virgílio Alves de Carvalho Pinto. 

Assim, as g,·andes áreas de Pediatria 

PREVENTIVA & SOCIAL 

CLíNICA 

CIRúRGICA 

NEONATAL 

constituem o núcleo central atual da PEDIATRIA e sua base de 
expansão, em busca de novas fronteiras. Tal qual uma Rosa
-dos-Ventos. os limites etários da ação pediátrica localizam-se 
no eixo Norte-Sul, colocando-se ao Sul o atendimento do feto 
(Tocopediatria). e ao Norte o do adolescente (Hebeatria). No 
eixo Este-Oeste localizam-se novos campos de interesse: a Este, 
a preocupação com os aspectos psíquicos da criança (Psicope
diatria): por outro lado, no sentido Oeste cabe referir que a 
moderna Pediatria vem-se preocupando com o ambiente biopsi
cossocial da criança, através de enfoques multiprofissionais, 
constituindo a Ecopediatria, pois o interesse do pediatra supe
rou o indivíduo, abarcou a família e invadiu a comunidade, 
situação essa que bem pode representar um modelo de inte
gração entre ciência e humanidade. Todos esses campos não 
constituem subespecializações pediátricas ou compartimentos 
fechados. mas tão-somente áreas técnicas operacionais do pon
to de vista didático, favorecendo a própria formação do pedia· 
tra completo. No limites do vasto campo de ação da Pediatria. 
o pediatra encontra outros profissionais: obstetra (Tocopedia
tria), psiquiatra (Psicopediatria). clínico gera! {Hebeatria) e sa
nitarista (Ecopedlatria). Entre eles. não se pretende que haJa 
competição: muito pelo contrário, a afinidade das áreas de 
trabalho induz à somação de esforços. 

É imprevisível a posição da Pediatria no ano 2000: as P.S· 

peculações não cabem na extensão deste documento. Contudo. 
vale a afirmativa de Aldrich quando ele diz que humanidJdes e 
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O Instituto 
da Criança 

' ALCANTARA, P, - Peculiaridades do 
Problema Assistencial da Criança. In 
ALCANTARA, P & MARCONDES, E.
Pediatria Bá•ica. 1.• ed. São l'aulo. 
Proclenx, 1964. p. 13. 

artes devem fazer parte do currículo de formação do Pedia
tra a fim de que ele possa ter, futuramente, os mais amplos 
conceitos dos valores humanos, o que se afigura indispensá
vel no trato de crianças. 

Seria possível formular uma síntese do exposto? Já o foi, 
de modo admirável, por Pedro de Alcantara, ao definir a Assis
tência Global à criança, tal como consta já na primeira edição 
de Pediatria Básica, em 1964. * 

Escreve Pedro de Alcantara: 

"A Pediatria deve abranger: 

1 _ os problemas orgânicos e psíquicos, 

2 _ de modo preventivo e curativo, 

3 _ em sua totalidade e em suas mútuas dependências. 

4 _ à !uz- a) da constituição da criança; 

b) das condições econõmicas, espirituais e de saúde 
da família; 

c) das condições de ambiente físico. 

5 _ de modo evolutivo, isto é, de acordo com as peculiarida
des de cada fase do desenvolvimento e 

6. visando à criação de uma pessoa física e psiquicamente 
sadia e socialmente útil". 

Esta afirmativa, no seu todo, corresponde a uma verdade 
única e global. A dicotomização das responsabilidades de exe
cução do conteúdo de cada uma das afirmações parciais deste 
conjunto é desagregadora. Não se aceita. pois, que os proble
mas orgânicos sejam exclusivamente conteúdo de trabalho da 
Pediatria Clínica, da Pediatria Neonatal e da Cirurgia Pediá
~rica; que os problemas psíquicos sejam conteúdo de trabalho 
de Psicopediatria; que os aspectos preventivos sejam priva
tivos da Pediatria Preventiva & Social e que os curativos se
jam apanágio da Pediatria Clí-nica, da Pediatria Neonatal e da 
Pediatria Cirúrgica. Também não se aceita que o trabalho em 
equipe multiprofissional seja privilégio da Ecopediatria. A cada 
uma das disciplinas ou áreas técnicas cabe a responsabilida
de de implantar e manter no Instituto da Criança a filosofia de 
Pedro de Alcantara de modo abrangente. 

OBJETIVOS 

O Instituto da Criança (L C r.) foi criado pelo Decreto n.a 
52.481, de 2 de julho de 1970. Integra o assim chamado "Com
plexo Hospital das Clínicas" e depende da sua Administração 
Central no que se refere a várias áreas administrativas, bem 
como de outros Institutos em relação a várias especialidades 
médicas e cirúrgicas. 

O L Cr. é uma casa de ensino, ligada do ponto de vista 
técnico-educacional à Universidade de São Paulo, em relação 
ao ensino da Pediatria em seus diferentes níveis. As ativida-
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des assistenciais levadas a cabo no ,J. Cr., além de seu valor 
intrínseco de prestação de serviço à comunidade, permitem à 
instituição o desempenho necessário para atingir seus dois 
objetivos primordiais: 

1.0
) Ensino de Assistência à Criança 

2.0
) Investigação sobre aspectos da saúde e da doença da 

criança 

Ambos se desenvolvem nas áreas de: 

• Medicina 
• Fisioterapia 
• Terapia Ocupacional 
• Administração Hospitalar 
• Educação Física 
• Educação para a Saúde 
• Enfermagem 
• Nutrição 
• Odontopediatria 
• Psicologia 
• Serviço Social 

e outras. Prestigia~-se-á, também, a investigação sobre aspec
tos referentes ao próprio ensino. O I.Cr. é, pois, uma agência 
formadora de recursos humanos no campo da Assistência à 
Criança. 

A ênfase do Ensino de Assistência à Criança é nas áreas 
de Medicina, Fisioterapia e Terapia Ocupacional em conso
nância com as diretrizes gerais emanadas da Congregação da 
Faculdade de Medicina da U.S.P. * e da Comissão Administra
tiva do Serviço de Estagiários do Hospital das Clínicas. Em 
termos de propósitos e objetivos. contudo, a competência é 
do Departamento de Pediatria da F.M.U.S.P. e do próprio I.Cr. 
Para tanto, o Conselho Diretor do I.Cr. criou a Coordenado
ria-Geral do Ensino de Pediatria do Instituto da Criança (COGEPJ. 
que - a partir de outubro de 1978 - foi substituído pelo 
próprio Conselho do Departamento de Pediatria da F.M.U.S.P.) 
bem como as Coordenadorias-Gerais do Ensino de Não-Pedia
tras (COGENP) e de Educação para a Saúde das Famílias 
(COGESF). Por outro lado, no que se refere à Investigação so
bre a Assistência à Criança, há uma. Coordenadoria específica 
(Coordenadoria-Geral de Investigação em Pediatria do Institu
to da Criança - COGIP) também ligada ao Conselho Diretor 
do J.Cr .. sendo certa a necessidade da expansão desse meca
nismo a fim de cobrir todos os campos da investigação pediá
trica. médica e não-médica, clínica, experimental. epidemioló
gica e operacional (pesquisa sobre métodos docentes e assis
tenciais. 

Os níveis de Ensino de Assistência à Criança na area mé
dica são os seguintes: 

Graduação 

Fundamental: oferecida a todos os alunos da F.M.U.S.P. e de
senvolvida ao longo dos 4.0

, 5.0 e 6.0 anos. num total de 845 
horas (plantões não computados). 
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Suplementar: oferecido aos alunos do 6. 0 ano dn F .M U .S P que 
optaram por Pediatria em seu período letivo. num total de no 
horas (plantões não computados). 

Pós-Graduação {sentido lato) 

- Residência em Pediatria 
Fundamental: 2 anos de duração, 6.000 horas (plantões compu
tados por estimativa) 

Suplementar: 1 ano de duração, 2.150 horas (plantôes não 
computados) 

- Outras atividades 
Proieto "Sagitário'': cursos de atualização para profissionais 
da saríde 
Projeto Gêmeos": rPcic:~lCJem de ex-t·csldentes 
Projeto ''Touro"· trein:111Wntn 11:1ra :;rofisstOfl,lis cli1 S<iltde em 

Serviço Público (em estudo) 

Pós-Graduação (sentido estrito) 

Mestrado - 120 créditos -~ 1.440 horas 

Doutorado - 240 créditos -= 2.880 horas 

O aluno que percorrer o trajeto por inteiro do (4." ano ao 
doutoramento) cumprirá 14.000 horas de aprendizado. 

A ênfase do ensino médico é o Ensino da Assistência Glo
bal à Criança, aplicado à Pediatria Geral nos cinco primeiros 
anos de treinamento pediátrico (4.0

, 5.0 e 6.0 ano de graduação 
R-1 e R-2) e aplicado à Pediatria Especializada a partir da Re
sidência Suplementar (6. 0 ano de treinamento seqüencial). A 
Residência objetiva fundamentalmente preparar o residente pa
ra a prática clínica: por outro lado, o mestrado e o doutorado 
pretendem habilitar o aluno para a prática docente. 

O I. Cr. pretende oferecer ao corpo discente garantias no 
sentido de, ao terminar o programa de ensino (qualquer que 
seja o nível), os alunos estejam capacitados a exercer a Pe
diatria (com supervisão docente se graduação fundamental, 
sem supervisão se graduação suplementar ou em residência l 
com abrangência das proposições de Pedro de Alcantara que, 
na verdade. se aplicam a todas as áreas de ensino e não so
mente à área médica, cada tipo de aluno vendo e exercendo a 
assistência global à criança através de sua ótica. 

Para o melhor desenvolvimento da assistência global, tal 
como definida no I. C r. é fundamental: 

1) o trabalho em equipe multiprofissional. constituída por: pe
diatra. enfermeiro, nutricionista, educador, assistente social 
psicólogo ou psiquiatra. fisioterapeuta. terapeuta ocupacional 
e outros. 

2) a ênfase da carqa horária discente nas unidades de maior 
abrangência, seja no enfoque da saude, seja nél patologia. 

A transposição da filosofia de assistir globalmente a crian
ça do plano conceitual para o plano prático tem encontrado 
obstáculos de várias ordens. Para sua implantação e manuten· 
ção na prática pediátrica e sua transferência aos profission8is 
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em formação na área da saúde da criança, cabe. de cada um. 
os esforços para modificar ou suprimir os obstáculos. Partindo 
do aspecto conceitual básico, urge definir prioridades no ensi· 
no. na pesquisa e na assistência, alterando os eventuais obstá
culos de ordem física. de recursos humanos, de demanda e de 
carga horária de docentes e discentes, no sentido de criar 
condições psicológicas favoráveis à aplicação prática real da 
doutrina de Pedro de Alcantara. Disso resulta a "regra de 
ouro" da assistência global à criança e conseqüente objetivo 
docente, de investigação e assistencial do I. Cr.: praticá-la sem
pre, fazendo o possível para reconhecer e remover as causas 
que impedem sua plena aplicação. 

No ensino da Pediatria Geral (linha-tronco do ensino da 
Assistêncta à Criança) é necessário considerar áreas de For
mação Fundamental e areas de Formação Complementar. As 
primeiras dizem respeito à formação do pediatra geral e as 
demais contribuem para a formação do pediatra especialista 
Como áreas complementares indispensáveis, as de Assessoria 
e Apoio. 

A) Áreas de Formação Fundamental 

Constituídas pelos Serviços, Seções e Setores do I. Cr. 
nos quais as ações prevalentes digam respeito a: 

• atenção à criança e ao adolescente normais 

• assistência à comunidade 

• assistência ao recém-nascido normal e portador das doenças 
clínicas e cirúrgicas mais freqüentes no período neonatal. 

• assistência à criança e ao adolescente portadores das doen
ças clínicas e cirúrgicas mais freqüentes. 

8) Áreas de Formação Complementar 

Constituídas pelos Serviços, Seções e Setores do I. Cr. nos 
quais as ações prevalentes digam respeito a: 

• assistência à criança e ao adolescente portadores de patolo· 
gias especializadas 

• assistência à criança e ao adolescente em regime de terapia 
intensiva. 

C) Áreas de Assessoria & Apoio 

Constituídas pelos Serviços. Seções e Setores do I. Cr. nos 
quais as ações prev;::!entes digam respeito a: 

subárea Higiene iv1ental - sobretudo para as áreas de 
formação· fundornental. Prioridade ern recursos. 

subárea !I - Especiaiid?.des clínicas: 

Pneurnologia 

Nefrologia 

Nutrição & Gastroenterologia 

Hepatologia 
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Endocrinologia & Distúrbios do Crescimento 
Diabetologia 
Oncoematologia 
lmunopatologia & Alergia 
Genética 
Neurologia 
Toxicologia 
e outros que venham a ser criados 

subárea 111 - Radiologia 
laboratório 
Anatomia Patológica 
Anestesia 
Odontopediatria 
Endoscopia 

subárea IV - Administração Superior do I. Cr. 
Diretoria Executiva 
Assistência Técnica da Diretoria Executiva: En
fermagem, Serviço Social, Nutrição e Educação. 

As áreas de apoio e assessoria contribuem de maneira de
cisiva na assistência e nos programas de ensino, podendo -
cada uma delas - transformar-se em áreas de formação ao 
nível da especialização (Residência) suplementar. São quatro 
subáreas: higiene mental. especialidades, recursos subsidiá
rios de diagnóstico e terapêutica e administração. 

A higiene mental ocupa posição peculiar no I. Cr., consubs
tanciada no Serviço de Higiene Mental da Divisão de Atendi
mento às Crianças Externas. Embora localizada na Divisão Ex-. 
terna, é doutrinária a presença do Serviço de Higiene Mental 
em muitas áreas do I. Cr., ressalvada a escassez de recursos 
humanos que pode impedir sejam atingidas todas as áreas. Sua 

· presença é prioritária nas áreas de formação fundamental. O 
objetivo principal é, através do processo de assessoria, con
tribuir para a formação de um pensamento pediátrico psicos
somático sem o que não se cumprirá o primeiro item dos obje
tivos do I. Cr. que diz ser necessário a Pediatria abranger os 
problemas orgânicos e psíquicos da criança. 

Os especialistas constituem um elenco de pediatras que 
devem exercer a assistência global à criança não mais apli
cada à Pediatria geral, mas sim à Pediatria Especializada. O 
peJiatra especialista é indispensável no Hospital Universitá
rio. pois é incoercível o acúmulo em sua clientela de casos 
comp!icados, raros e de difícil solução. É imprescindível- que o 
pediatra especialista (clínico ou cirúrgico) exerça suas ativi
dades dentro das normas da assistência global à criança, ain
da que enfatizando este ou aquele sistema ou enfoque. Cabe 
ao I. Cr. oferecer condições de recursos humanos para a rea
lização de trabalho multiprofissional como fonte enriquecedora 
de visão ampla dos problemas de saúde da criança com patolo
gia especializada. 

O elenco apresentado antes engloba os grupos de espe
cialidades pediátricas que o I.Cr. considera fundamentais na 
assessoria do pediatra geral. Além dessas especialidades. ou-
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tras também são necessanas, porém não integram obrigatoria
mente o núcleo do conhecimento pediátrico: oftalmologia, orto
pedia e traumatologia, urologia, neurocirurgia, otorrinolaringo
logia, queimaduras, dermatologia, radioterapia e outras. Em 
relação a estas, o I.Cr. organizará o seu corpo de Especialistas 
Consultantes. 

Os recursos subsidiários de diagnóstico constituem a ter
ceira subárea de apoio e assessoria, com enfoque tradicional 
e nem por isso menos importante. É do interesse do I. Cr. que 
as Seções de RadioÍogia, Laboratório e Anestesia mantenham 
vínculos operacionais com as respectivas áreas similares do 
Instituto Central do Hospital das Clínicas e que a Seção de 
Anatomia Patológica mantenha, por sua vez. vínculos opera
cionais com ó Departamento de Patologia da F.M.U.S.P. 

Em conclusão, os objetivos principais do I. Cr. são: 

Ensino de Assistência à Criança 

Investigação sobre aspectos da saúde e da doença da criança 
dentro dos preceitos da Assistência Global à Criança de Pedro 
de Alcantara. Disso decorre. como exposto anteriormente: 

A - a conceituação de áreas: 

• de formação fundamental 

• de formação suplementar 

• de assessoria e apoio 

B - a determinação de propósitos e objetivos educacionais 
dos programas de ensino de Pediatria ao nível de: 

• graduação Fundamentai e suplementar 

• pós-graduação sentido lato 

Residência de Pediatria 
- Aperfeiçoamento 

- Atualização 

• pós-graduação sentido estrito 

mestrado 

- doutorado 

C - a regulamentação de estag1os para profissionais não-mé
dicos e para médicos não-pediatras. 

D - o incentivo as atividades de investigação ern Pediatria 
médica e não-médica nos campos: 

• clínico 

• experimental 

• eoidemiológíco 
• operacional (pesquisa sobre métodos de ensino e de assis

téncia) 

Os tópicos B, C e D deverão constituir matéria para futu
ros documentos. 
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ÁREAS DE FORMAÇÃO 

HIGIENE MENTAL 

RAOIOLOGIA,LABORATÓRIO, 
ANAT. PATOL.,ANESTESIA, 
OOONTOPEOIATRIA 

CONDI R ,DIREX, 
E ASSIST~NCIA TÉCNICA 

ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA 

A estrutura administrativa do I. Cr. está contida no Regu· 
lamento do Hospital das Clínicas (Decreto n." 9.720, de 20 de 
abri I de 1977). 

O I.Cr. está estruturado em função de sua ação assisten
cial junto à clientela e não na atividade profissional isolada de 
cada elemento do seu corpo de funcionários. Optou-se pela in
tegração de cinco ativid<1des tt'~cr1rcas diretamente envolvidas 
na prestação de servicrJ 

cu 

E u 
o (!) (/) cu 01 o 

c cu •CU o 
E U• o !CU 

u cu U• ü· 
-o 

,_ 
ü > '-(!) 

(!) - :::1 '- ..... 
2 c -o (!) :::1 

LU LU (/) z 

l l l l l 
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níveis: 

Departamento 

Divisão. -----• 

Serviço 

Seção 

Setor 
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sendo certo que - em exercendo a chefia um determinado 
profissional - ele deve1-,, t·esponsabilizar-se pela linha técnica 
correspondente à sua Ltrea de formação profissional 

Dessa concepção resulta uma matriz 

m 

E u 
(!) o 

m O'l o (f) 
c: m <Cil o 

E U• o <03 u m U• U· 
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Departamento 

Divisão -+-+--1--t-~ 

Serv1ço 

Seção 

Se to r -r--:l~""'±-:i:--i:• 

na qual se identificarão as duas linhas básicas da estrutura (a 
linha administrativa e a linha técnica) e sobre a qual se desen
volverão as atividades assistenciais que permitem o ensino de 
assistência à criança e a investigação sobre a assistência à 
criança. O sistema induz ao trabalho em equipe e assistência 
global à criança. 

O "transistor administrativo" fundamental é constituído 
pela Chefia e sua Assistência Técn1ca (AT). esta entendida co
mo o conjunto de profissionais responsáveis pelas ações téc
nicas em relacão ~ criancél e coordenadas administrativamente 
pela Chefia. 

No caso da Chefia ser exercida por médico. este acumulará 
as funções de Administrador e de Técnico Médico e, nesse 
caso, é dispensável a presenca de médico na AT (com exceção 
~lo nível Departamento] 

A união de vános "transistores administrativos" consti
tuem os Departamentos. Divisões, Serviços, Seções e Setores, 
de tal sorte que o orqan1smo como urn todo e a matriz éllltf:!" 
referida_ Portanto. 
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+~ 
onde: 

CJ Chefia administrativa 

Ü Assistência técnica 

~inha administrativa 

~inha técnica 

-----Departamento 

-Divisão 

- - - - - ----- Serviço 

- - - - - - - - - - -Seção 

-- - --------Setor 

Às chefias, de diferentes níveis, cabem inúmeras compe
tências previstas no Título XIV do Regulamento do Hospital 
das Clínicas. Contudo, em termos gerais, e tendo em vista as 
características estruturais do I.Cr., espera-se que as Chefias 
sejam capazes de: 

1. Implantar e manter a Doutrina Pediátrica contida neste do
cumento; 

2. Administrar a sua unidade o que envolve pleno conheci
mento da estrutura administrativa do I.Cr. como um todo e dos 
desdobramentos necessários ao nível do "Complexo Hospital 
das Clínicas"; 

3. Em decorrência do item 2: 

conhecer todo o pessoal de sua unidade, 

saber utilizar os recursos que a infra-estrutura do I.Cr. ofe
rece; 

4. Em decorrência dos itens 2 e 3, resolver todos os proble
mas administrativos de sua unidade sempre que suas decisões 
não afetem as atividades de outra unidade: em afetando, levar 
o problema à instância imediatamente superior. Dar ciência de 
suas decisões à sua AT (por antecipação, sempre que possível); 

5. Compreender que a ma10r parte das decisões admini~tra
tivas deverão ser tomadas com a efetiva participação da AT 
da unidade, sem prejuízo de decidir em contrário ao ponto de 
vista da mesma se assim julgar necessário, porém assumindo 
plena responsabilidade pela decisão tomada; 
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6. Respeitar o poder decisório dos integrantes da AT nos as
pectos técnicos referentes à especialização de cada um, reser
vando-se o direito de ser informado (por antecipação, sempre 
que possível) das decisões técnicas tomadas; 

7. Criar as melhores condições para o desenvolvimento dos 
programas de ensino de assistência à criança e de investigação 
sobre aspectos da saúde e da doença da criança e 

8. Responsabilizar-se pela disciplina dos discentes (de todos 
os níveis) em estágio em sua unidade. 

Integração administrativa 

O I.Cr. é dirigido fundamentalmente pelo Conselho Diretor 
(CONDIR) e pela Diretoria Executiva (DIREX). segundo o Regu
lamento do Hospital das Clínicas. Por outro lado, nele está ins
talado o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Pnulo (com três Disciplinas) bem como 
a Disciplina de Cirurgia Pediátrica do Departamento de Cirur
gia da mesma Faculdade. Há três Divisões: Divisão de Assis
tência às Crianças Externas (DACE) e Divisão de Assistência 
às Crianças Internadas (DACI) e Divisão de Apoio Técnico 
(DAT). Na Assistência Técnica do Diretor Executivo localizam
se as Diretorias de Administração, Enfermagem, Educação, 
Serviço Social, Nutrição e Engenharia e diretamente ligados à 
Diretoria Executiva estão o Serviço de Administração e o Ser
viço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), bem como a Co
missão de Normas & Auditoria. 

Há várias e importantes coordenadorias e comissões: 
COGEP (Coordenadoria-Geral do Ensino de Pediatria), COGENP 
(Coordenadoria-Geral do Ensino de não-Pediatras), COGESF 
(Coordenadoria-Geral de Educação para a Saúde das Famílias), 
COGIP (Coordenadoria-Geral de Investigação em Pediatria), Co
missão da Biblioteca, Comissão do Laboratório. 

Há, portanto, na estrutura administrativa do I.Cr., inúme
ros tipos e níveis de Diretorias. Chefias e Coordenadorias com 
poder decisório. Resulta, pois, importante a integração dos res
pectivos Presidentes. Diretores e Coordenadores a fim de fa
cilitar a comunicação entre os diferentes sistemas: trata-se 
do encontro periódico de vinte e quatro pessoas, grupo de mú
tua informação e não de decisão, denominado Grupo de Inte
gração Administrativa. 

A constituição desse Grupo é apresentada em seguida. 

GRUPO DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

• Alta direção do I.Cr. 

1. O Presidente do Conselho Diretor 
2. O Diretor Executivo 

• Faculdade de Medicina da U.S.P. 

3. O Chefe da Disciplina de Pedi<:Jt"ia Preventiva & Social 

4. O Chefe da Disciplina de Pediatria Clínica 

5. O Chefe da Disciplina de Pediatria Neonatal 

6. O Chefe da Disciplina de Cirurgia Pediátrica 
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Participantes da Reunião do Embu: 

• Divisões do I.Cr. 

7. O Diretor da DACE 
8. O Diretor da DACI 
9. O l:>iretor da DAT 

• Assistência Técnica do Diretor Executivo 

1 O. O Diretor de Enfermagem 
11 . O Diretor de Educação 
12. O Diretor de Serviço Social 
13. O Diretor de Nutrição 
14. O Diretor de Administração 
15. O Diretor de Engenharia 

• Ensino e Investigação 

1 G O Coordenador da COGEP 
1 7 O Coordenador da COGENP 
10 
<V. 

19 
20. 
21. 

o 
o 
o 
o 

Coordenador da COGESF 
Coordenador da COGIP 
Coordenador da Residência 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação 

• Área Administrativa 

22. O Diretor do SAME 
23. O Diretor dos Serviços de Administração 
24. O Presidente da Comissão de Normas e Auditoria 

J. A. Nigro Conceição - Divisão de Atendimento 
Anita Colli - Seção de Ambulatório às Crianças Externas 
Anita Hayashi - respondendo pela Divisão de En

fermagem 
Antranik Manissadjian - Professor Titular de Pedia-

tria - FMUSP 
Claudete H. Gonzalez - Genética 
Cláudio Leone - Seção de Atenção à Comunidade 
Dorina Barbieri - Gastroenterologia 
Dulce V M. Machado - Serviço de Higiene Mental 
Eduardo Marcondes - Professor Titular de Pediatria 

- FMUSP 
Elisa Nakao - representando a Divisão de Serviço 

Social 
Flávio A. C. Vaz - Seção de Recém-nascidos Externos 
Fábio L. Pileggi - Serviço de Pediatria Clínica 
F. R. Carrazza - Coordenador da Residência 
F. Proença de Gouvea - Diretor Executivo 
F. F. de Fiore ·- Setor de Especialidades Clinicas 
Gabriel W. Oselka - Setor de Pat. Clínica Geral e 

Isolamento 
Gilson Ouarentei - Nutrição 
Hedda A. O. Penna - Divisão de Atendimento às 

Criancas Internadas 
· Hebe da ·Silva Coelho respondendo pela Divisão 

úe i\poio Técnico 

J. L. Araújo Ramos - Serviço de Pediatria Neonatal 
J. G. Maksoud - Serviço de Cirurgia Pediátrica 
João Yunes - Comissão de Normas & Auditoria 
Lea Ostronoff - Divisão de Nutrição 
Márcia Westphal - Divisão de Educação 
Maria Lúcia Soboll - Serviço de Arquivo Médico e 

Estatística 
Marialda H. Pádua Dias -- Servico de Ambulatório e 

Assistência à Comunidade · 
Mário Telles Jr. - representando a Terapia Intensiva 
Marisa C. Lobo da Costa - Centro de Saúde Escola 

do Butantã 
Nuvarte Setian - Endocrinologia 
Paulo Wierman - Seção de Radiologia 
R. R. Liberatore - Diabetologia 
S. Schvartsman - Coordenador da Pós-Graduação 
Tatiana Rozov - Pneumologia 
ülysses Dória - Serviço de Consulta de Urgência e 

Triagem 
Vicente S. Bernardo - Seção de Material, Pessoal e 

hnanças 
Vilma Lúcia Paíva - Serviço de Administração 
Yassuhiko Okov -- Seção dP. Pediatria Clinicn 11 

-----··---·-----·--------.,_ ... _____ ·------- ........ -·- -------·-·----··-
Endereço para corrAspondênc<a 
Instituto da Criança 
Hospital das Clinicas 
Av. Or. Ené•as de Carvalho Aquiar ''" 
São Paulo - SP - CEP - tl!;Jo~ 
Rrasii 

98 Ped;"!. (S. Paulo) 1 . 35-"18 !97':1 


	DR_145 -001.tif
	DR_145 -002.tif
	DR_145 -003.tif
	DR_145 -004.tif
	DR_145 -005.tif
	DR_145 -006.tif
	DR_145 -007.tif
	DR_145 -008.tif
	DR_145 -009.tif
	DR_145 -010.tif
	DR_145 -011.tif
	DR_145 -012.tif
	DR_145 -013.tif
	DR_145 -014.tif
	DR_145 -015.tif
	DR_145 -016.tif
	DR_145 -017.tif
	DR_145 -018.tif
	DR_145 -019.tif
	DR_145 -020.tif
	DR_145 -021.tif
	DR_145 -022.tif
	DR_145 -023.tif
	DR_145 -024.tif
	DR_145 -025.tif
	DR_145 -026.tif
	DR_145 -027.tif
	DR_145 -028.tif
	DR_145 -029.tif
	DR_145 -030.tif
	DR_145 -031.tif
	DR_145 -032.tif
	DR_145 -033.tif
	DR_145 -034.tif
	DR_145 -035.tif
	DR_145 -036.tif
	DR_145 -037.tif
	DR_145 -038.tif
	DR_145 -039.tif
	DR_145 -040.tif
	DR_145 -041.tif
	DR_145 -042.tif
	DR_145 -043.tif
	DR_145 -044.tif
	DR_145 -045.tif
	DR_145 -046.tif
	DR_145 -047.tif
	DR_145 -048.tif
	DR_145 -049.tif
	DR_145 -050.tif
	DR_145 -051.tif
	DR_145 -052.tif
	DR_145 -053.tif
	DR_145 -054.tif
	DR_145 -055.tif
	DR_145 -056.tif
	DR_145 -057.tif
	DR_145 -058.tif
	DR_145 -059.tif
	DR_145 -060.tif
	DR_145 -061.tif
	DR_145 -062.tif
	DR_145 -063.tif
	DR_145 -064.tif
	DR_145 -065.tif
	DR_145 -066.tif
	DR_145 -067.tif
	DR_145 -068.tif
	DR_145 -069.tif
	DR_145 -070.tif
	DR_145 -071.tif
	DR_145 -072.tif
	DR_145 -073.tif
	DR_145 -074.tif
	DR_145 -075.tif
	DR_145 -076.tif
	DR_145 -077.tif
	DR_145 -078.tif
	DR_145 -079.tif
	DR_145 -080.tif
	DR_145 -081.tif
	DR_145 -082.tif
	DR_145 -083.tif
	DR_145 -084.tif
	DR_145 -085.tif
	DR_145 -086.tif
	DR_145 -087.tif
	DR_145 -088.tif
	DR_145 -089.tif
	DR_145 -090.tif
	DR_145 -091.tif
	DR_145 -092.tif
	DR_145 -093.tif
	DR_145 -094.tif
	DR_145 -095.tif
	DR_145 -096.tif
	DR_145 -097.tif
	DR_145 -098.tif
	DR_145 -099.tif
	DR_145 -100.tif
	DR_145 -101.tif
	DR_145 -102.tif
	DR_145 -103.tif
	DR_145 -104.tif
	DR_145 -105.tif
	DR_145 -106.tif
	DR_145 -107.tif
	DR_145 -108.tif
	DR_145 -109.tif
	DR_145 -110.tif
	DR_145 -111.tif
	DR_145 -112.tif
	DR_145 -113.tif
	DR_145 -114.tif
	DR_145 -115.tif
	DR_145 -116.tif
	DR_145 -117.tif
	DR_145 -118.tif
	DR_145 -119.tif
	DR_145 -120.tif
	DR_145 -121.tif
	DR_145 -122.tif
	DR_145 -123.tif
	DR_145 -124.tif
	DR_145 -125.tif
	DR_145 -126.tif
	DR_145 -127.tif
	DR_145 -128.tif
	DR_145 -129.tif
	DR_145 -130.tif
	DR_145 -131.tif
	DR_145 -132.tif
	DR_145 -133.tif
	DR_145 -134.tif
	DR_145 -135.tif
	DR_145 -136.tif
	DR_145 -137.tif
	DR_145 -138.tif
	DR_145 -139.tif
	DR_145 -140.tif
	DR_145 -141.tif
	DR_145 -142.tif
	DR_145 -143.tif
	DR_145 -144.tif
	DR_145 -145.tif
	DR_145 -146.tif
	DR_145 -147.tif
	DR_145 -148.tif
	DR_145 -149.tif
	DR_145 -150.tif
	DR_145 -151.tif
	DR_145 -152.tif
	DR_145 -153.tif
	DR_145 -154.tif
	DR_145 -155.tif
	DR_145 -156.tif
	DR_145 -157.tif
	DR_145 -158.tif
	DR_145 -159.tif
	DR_145 -160.tif
	DR_145 -161.tif
	DR_145 -162.tif
	DR_145 -163.tif
	DR_145 -164.tif
	DR_145 -165.tif
	DR_145 -166.tif
	DR_145 -167.tif
	DR_145 -168.tif
	DR_145 -169.tif
	DR_145 -170.tif
	DR_145 -171.tif
	DR_145 -172.tif
	DR_145 -173.tif
	DR_145 -174.tif
	DR_145 -175.tif
	DR_145 -176.tif
	DR_145 -177.tif
	DR_145 -178.tif
	DR_145 -179.tif
	DR_145 -180.tif
	DR_145 -181.tif
	DR_145 -182.tif
	DR_145 -183.tif
	DR_145 -184.tif
	DR_145 -185.tif
	DR_145 -186.tif
	DR_145 -187.tif
	DR_145 -188.tif
	DR_145 -189.tif
	DR_145 -190.tif
	DR_145 -191.tif
	DR_145 -192.tif
	DR_145 -193.tif
	DR_145 -194.tif
	DR_145 -195.tif
	DR_145 -196.tif
	DR_145 -197.tif
	DR_145 -198.tif
	DR_145 -199.tif
	DR_145 -200.tif
	DR_145 -201.tif
	DR_145 -202.tif
	DR_145 -203.tif
	DR_145 -204.tif
	DR_145 -205.tif
	DR_145 -206.tif
	DR_145 -207.tif
	DR_145 -208.tif
	DR_145 -209.tif
	DR_145 -210.tif
	DR_145 -211.tif
	DR_145 -212.tif
	DR_145 -213.tif
	DR_145 -214.tif
	DR_145 -215.tif
	DR_145 -216.tif
	DR_145 -217.tif
	DR_145 -218.tif
	DR_145 -219.tif
	DR_145 -220.tif
	DR_145 -221.tif
	DR_145 -222.tif

