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Resumo: O estudo caracteriza a situação de trabalho do anestesiologista e suas
implicações para o próprio especialista e para as atividades no centro
cirúrgico, tendo em vista a administração hospitalar. Através de uma
abordagem qualitativa, foram gravadas entrevistas com dez anestesiologistase
um administrador hospitalar. São identificados, a partir da vivência dos
especialistas, elementos que caracterizam o seu sofrimento psíquico no
exercício da profissão; muitos dos quais, são decorrentes da organização do
trabalho.
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Na primeira noite,
eles se aproximam,
colhem uma flor do 110SS0 jardim
e não dizemos nada.
Na segunda noite, já se escondem:
Pisam nas flores,
matam o nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles,
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a lua, e,
conhecendo o nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E porque não dissemos nada,
já não podemos dizer nada.

Maiakówsky
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APRESENTAÇÃO

Este estudo surgiu a partir da nossa convivência com a anestesiologia. A repercussão do

trabalho na saúde dos anestesiologistas se mostrava evidente a cada dia, despertando

interesse para o assunto. Ao longo de nossa formação em administração, conseguimos

observá-la através de uma perspectiva mais ampla, deixando evidente o interesse do

assunto para a área de Administração Hospitalar. Nasceram assim as reflexões que nos

conduziram à decisão de realizar a pesquisa aqui apresentada.

o estudo apresenta uma introdução em que delineamos um quadro geral da profissão

médica na atualidade, para a seguir definir o problema, o objeto, os objetivos e o

pressuposto da pesquisa. Em seqüência, apresentamos o capítulo que aponta para as visões

teóricas que relacionam saúde mental e trabalho, incluindo aspectos direcionados à prática

médica em geral e do anestesiologista em particular. Seguimos com o histórico da

especialidade e posteriormente, destacamos o ambiente de trabalho desse especialista: o

centro cirúrgico. Continuamos apresentando as etapas por ele realizadas durante o ato

anestésico, prosseguindo em outro tópico com as características da comunicação exercida

no trabalho. A seguir descrevemos a metodologia utilizada no estudo, continuando com as

entrevistas realizadas e nossas considerações finais.
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INTRODUÇÃO

Consideramos a importância de fixar como ponto de partida ao nosso estudo, uma visão

panorâmica da categoria profissional médica, da qual fazem parte os anestesiologistas que

compõem nosso objeto de estudo.

A tendência para essa década é a perda de autonomia profissional do médico, no bojo da

intensificação do controle dos recursos para a saúde e da reconfiguração do mercado de

trabalho. Verifica-se a queda na remuneração e relacionamento intenso com as empresas

privadas de planos e seguros de saúde, atualmente incômodos mas onipresentes no contrato

entre médicos e pacientes.I As altas margens de lucro dessas empresas são reforçadas

freqüentemente a partir da redução e/ou retenção dos honorários médicos;

descredenciamentos; exclusões e restrições de exames e/ou patologias atendidas,

controlando os recursos utilizados e os resultados alcançados.2

Recente pesquisa realizada a nível nacional, mostra a realidade do médico no Brasil.3 Com

um perfil urbano, mais de 65% trabalham e vivem nas capitais brasileiras. Quase metade

possui outro médico na família e foi detectada uma estreita relação entre escolha

matrimonial e profissionais de saúde (medicina, enfermagem, etc.). No contingente de

médicos ativos, representado por quase 185.000 profissionais, 75% têm menos de 45 anos,

representando uma força de trabalho jovem. A participação feminina tem crescido nesse

mercado, constituindo hoje 32,8% do total."

No Brasil, a queda na remuneração é em parte atribuída ao exceSSIVOnúmero de

profissionais, intensificado pela proliferação de escolas médicas. Até 1960, o número de

I A PROFISSÃO médica no mundo. Medicina :Conselho Federal, Brasília, v. 10, n.87. novo 1997, p.4.
2 CARVALHO, RRP., PEDROSA NETO, AH. A profissão médica no mundo. Medicina :Conselho
Federal, Brasília, V. 12, n.89,jan. 1998, p.12.
3 MACHADO, M. H.(coord.). Os médicos no Brasil: um retrato da realidade. Rio de Janeiro: FIOCRUZ.
1997. 246p.
4 MACHADO, M. H.(coord.). Perfil dos médicos. Dados, Rio de Janeiro. n. 19. jun. 1996, p.3-8
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escolas médicas no Brasil era de 27~na década de 60, foram criadas 36 escolas.' Existem

no Brasil cerca de 80 escolas médica graduando aproximadamente 7.500 profissionais por

ano," mas atualmente existem 13 pedidos de abertura de novas escolas médicas, sendo

constatado que a taxa de crescimento do número de médicos é maior que o dobro da taxa de

crescimento populacional.7 Aliam-se a esses fatores as más condições de trabalho e

dificuldades de reciclagem profissional.

Outra característica da categoria foi a condição de assalariado, quer seja no setor público

e/ou privado, com redução da atividade liberal (consultório). Há com isso uma perda da

condição de "profissão liberal" ou da autonomia profissional (48% não mais se consideram

profissional liberal), com a multiplicidade de vínculos empregatícios. Quase 50% dos

médicos possuem entre três e quatro atividades. No setor público, 70% dos médicos têm

pelo menos um vínculo e no setor privado chega a 60%. Quanto à atividade, quase 50% do

total trabalham em regime de plantão, e no consultório há uma forte dependência de

medicinas de grupo, seguros saúde, convênios estatais e com o SUS, ou seja, mais de 80%

dos consultórios médicos estão ligados a convênios.8

Os baixos salários, excesso de responsabilidade e de trabalho, pressão social por

atendimento de qualidade e más condições de trabalho, foram fatores apontados por quase

80% para considerar a atividade médica desgastante. O descontentamento e insatisfação

da classe médica se referem aos salários onde a renda declarada mais freqüente foi de US$

1.325,53, independente do número de vínculos empregatícios. Com relação ao futuro da

profissão, sinônimos referidos como pessimismo (40,4%) e incerteza (16,7%),9 refletem

como estão os médicos brasileiros.

5 MACHADO,M. H. (coord.). Os médicos ... p.52-55.
6 BIROLINI, D. A mão que controla a caneta. Medicina :Conselho Federal, Brasília, v. 12, n.90, fev. 1998,

r·24.
DADOS revelam que não há lugar para novas escolas. Jornal da APM, São Paulo, fev.l997, p.5.

8 MACHADO, M. H.(coord.) Perfil p.9.
9 MACHADO, M. H.(coord) Perfil p.lO.
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Declararam a atividade desgastante 80,4% dos médicos, constatando-se relação entre idade

e percepção de desgaste (quanto mais jovem, maior a percepção). No início de suas

atividades e afirmação no mercado, há intenso desgaste até a paralisação parcial ou total

das atividades, em que há uma seleção dos locais de trabalho. Os médicos mais jovens

(menos.de 10 anos no mercado) estão mais expostos à competitividade do mercado e aos

vários vínculos empregatícios com subempregos e baixos salários.10

Esses dados foram obtidos a nível nacional, incluindo médicos generalistas e especialistas

indistintamente. A especialização na medicina, por sua vez, surgiu em decorrência do

elevado grau de complexidade técnico-científica da profissão. Com necessidade de

assegurar eficiência produtiva, essa divisão no trabalho médico se consolidou, revelando

maior competência nas áreas especializadas e melhor qualidade nos serviços prestados.

Houve uma verticalização aprofundando o domínio nessas determinadas áreas, com

fragmentação do conhecimento e do processo de trabalho. I I A necessidade de cooperação é

reafirmada com a especialização, pois esta produz a interdependência. 12

A escolha da especialidade está relacionada a preferências pessoais, remuneração, ofertas e

condições de mercado. O aumento da especialização no Brasil se deu a partir dos anos 70,

quando a Previdência Social promoveu concursos públicos para especialistas. O setor

privado, por outro lado, também incorporou esses especialistas, com as vantagens de alta

resolutividade, baixo custo operacional e alta Iucratividade." As especialidades se

firmaram no mercado incorporando tecnologias, desenvolvendo técnicas sofisticadas e

subespecialidades.

De acordo com a natureza e o processo de trabalho, MACHADO adota a seguinte

classificação para as especialidades médicas:14

\O MACHAOO.Maria Helena (coord.). Os médicos ... p.168-170
Ii MACHAOO, M. H.(coord). Especialidades médicas no Brasil. Dados, Rio de Janeiro, n. 17, dez. 1995,

~2~OANI, Roberto. Organização do trabalho e administração: uma visão multidisciplinar. 2.ed São
Paulo: Cortez, 19%, p. 19.
13 MACHAOO, M. H.(coord)·Especialidades ... p.6.
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Especialidades cognitivas - destaca-se o conhecimento cognitivo e o raciocínio clínico;

lidam diretamente com o paciente. São os clínicos gerais, pediatras, geriatras,

cardiologistas.

Especialidades técnico-cirúrgicas e de habilidades - predomina o conhecimento técnico, a

habilidade precisa; o contato com o paciente não é tão intenso como no grupo anterior.

Usam equipamentos sofisticados regularmente. Representado pelos cirurgiões e suas

especialidades.

Especialidades tecnológicas e/ou burocráticas - há padronização no processo de trabalho

com elevado controle burocrático; são especialidades urbanas voltadas para a coletividade.

Representado por sanitaristas, radiologista, administradores hospitalares.

Especialidades intermediárias - há uma associação entre as duas primeiras, sem

predominância de qualquer uma delas. Dispensam interferências de outros especialistas

para a finalização do diagnóstico e intervenção. Condensa os ramos básicos da medicina -

a clínica e a cirurgia; são a oftalmologia, gineco-obstetrícia, otorrinolaringologia e a

anestesiologia.

A anestesiologia, especialidade para a qual voltaremos nossa atenção, existe há cerca de

150 anos. Em 16 de outubro de 1846 foi realizada, com êxito, a primeira demonstração

pública de procedimento cirúrgico com analgesia. Inicialmente realizada por leigos, a

anestesia incorporou tecnologia tomando-se mais complexa, e seu exercício passou a ser

de domínio médico.

Trazendo reflexos de sua história, o anestesiologista ainda é confundido com anestesista. 15.. '

Muitas vezes não é lembrado nem devidamente valorizado por seus próprios pacientes. 16

Não é raro encontrar pessoas que desconhecem, nesse especialista, a qualificação de

14 MACHADO, M. H. (coord.) Os médicos ... p.26-28.
15 Anestesista diz respeito ao técnico que trabalha com anestesia; anestesiologista é o médico que realiza a
anestesia.
16 VEGA, J.M. et al, Imagen del anestesiólogo frente ai paciente quirúrgico. Rev. serv. sanid. fuerzas polic.,
Lima, v.50, n. 2, 1989, p.98-100.
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médico. No Brasil e em outras partes do mundo, se comprova essa desinformação. Em

estudo realizado no nosso meio, 58% dos pacientes mencionaram ser o anestesiologista um

médico com especialização.V na Austrália e Estados Unidos, o percentual dos que o sabem

é de 67% e 81%, respectivamente; o nome do anestesiologista foi lembrado por menos da

terça parte dos pacientes. 18

No Brasil, essa especialidade é exercida por cerca de 5,2% do total dos médicos, com

número absoluto de 9.573. 19 O trabalho exercido pelo anestesiologista apresenta

características desgastantes. Fatores como: lidar com vidas em condições de fragilidade,

decisões relacionadas a riscos de vida, intervenções cirúrgicas com sua agressividade e

envolvimento com o paciente e sua família estão geralmente presentes.

A anestesiologia é considerada uma especialidade de alto risco, conseqüência do seu campo

de ação que lida com todas as idades, várias doenças e condições fisicas dos pacientes

variados, exigindo desse profissional completo domínio sobre funções vitais e ação das

medicações. Deve ser capaz de fazer dormir, causar analgesia, abolir reflexos, alterar o

metabolismo e equilibrá-lo além de reverter todos esses efeitos quando necessário.i" Por

esses e outros aspectos, o anestesiologista está exposto a várias ações legais decorrentes de

seu trabalho."

Os anestesiologistas estão colocados entre os mais desgastados pelo trabalho médico por

lidarem diretamente com a vida e a morte. Apesar de tecnicamente bem estruturado,

tecnificado e padronizado, o ato anestésico constitui a retirada e o retorno do paciente à

vida.22

17 LOPES,C.A., MACHADO, P.RD' Aurea, CASTIGLIA,Y.MM. O que pensa o paciente sobre o binômio
anestesiologista-anestesia. Rev. Bras. anestesio/., Rio de Janeiro, v.43, n.5, set./out. 1993, p.337.
18 PÉREZ,S.C.M A imagem do anestesiologista: por que somos diferentes? Anestesia em revista, lUO;de
Janeiro, v.46, n.2/3, mar.rjun. 1996, p.2.
19 MACHADO, M. H. (coord.) Os médicos ... p.l30
20 MORAES, I.N. Erro médico. 2.ed SãoPaulo: Santos, 1991,p.95-97.
21 OOTIl, R A., A responsabilidade do anestesiologista. Rev. Bras. Anestesio/., Rio de Janeiro,
v.34,n.l,1984, p.71-73.
22 MACHADO, M. H. (coord.) Os médicos ... p.185
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Todos esses aspectos têm reflexos no trabalho desenvolvido pelo anestesiologista. Nas

relações interpessoais no ambiente de trabalho e fora dele, comprometendo a saúde física e

mental do executante, bem como a qualidade do serviço prestado.

Estudos que relacionam o trabalho com os reflexos psico-sociais nos médicos são, a nosso

ver, necessários e de extrema importância. A escassez dessas investigações e a inexistência

no Brasil, de estudos especialmente direcionados para os anestesiologistas, nos motivou a

realizar esta pesquisa.

PROBLEMA

O problema a ser trabalhado neste estudo consiste na indagação sobre as implicações da

situação de trabalho do anestesiologista no seu desempenho e na sua saúde.

Considerando:

"Situação de trabalho são as características do ambiente de trabalho (com suas

qualidades físicas, químicas e biológicas), dos instrumentos de trabalho (máquinas,

ferramentas, fontes de informações ), do espaço de trabalho (localização, arranjo e

dimensionamento dos postos de trabalho e da organização do trabalho (divisão das

tarefas, determinando o conteúdo das mesmas e divisões dos trabalhadores, para

garantir a execução das tarefas) ".23

OBJETO

Nosso objeto de estudo será o trabalho de anestesiologistas na cidade de São Paulo,

incluindo os reflexos psicossociais deste trabalho e suas implicações para a administração

hospitalar.

~REIRA, L. L., MACIEL, R. H.. PARAGUAY. A I. A contribuição da ergonomia. In: : ROCHA, Lys
Esther et ai (Orgs.), Isto é trabalho de gente? Vida. doença e trabalho no Brasil. São Paulo: Vozes, 1993,
Cap.13, p.216.
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OBJETIVOS

Nosso objetivo geral é examinar a dinâmica psicossocial vinculada à "situação" de trabalho

do anestesiologista e sua repercussão nas atividades desenvolvidas por ele e na sua própria

saúde. Com esse interesse, buscaremos, a partir da própria fala desse especialista,

identificar tensões e dificuldades relacionadas à prática da anestesiologia. Para a necessária

compreensão desta dinâmica, será explicado o trabalho realizado por esse especialista e a

organização do mesmo, enfatizando os aspectos temporais eo conteúdo das atividades.

Nossa proposta é ainda analisar implicações de ordem administrativa. O estudo deverá abrir

perspectivas para superar os aspectos desfavoráveis a fim de possibilitar maior bem-estar e

prazer na realização do trabalho desses especialistas. As modificações realizadas poderão

proporcionar a esses profissionais melhor interação na equipe, maior prevenção de erros e

do desgaste humano. Uma melhor qualidade nos serviços prestados, maior envolvimento

com a organização e controle nos gastos são alguns dos resultados previsíveis.

Os objetivos específicos são:

- Analisar aspectos das condições do ambiente fisico, químico e biológico;

- Analisar a organização do trabalho do anestesiologista;

- Identificar as repercussões do trabalho:

- Na saúde desse profissional

- Na comunicação da equipe cirúrgica

- No desempenho da equipe cirúrgica

- Suas implicações para a administração hospitalar

PRESSUPOSTO

Partimos do pressuposto de que a situação de trabalho do anestesiologista, na forma em que

se apresenta, repercute de forma desfavorável na saúde e no desempenho desse profissional,

podendo comprometer, por conseqüência, o desempenho da equipe cirúrgica e do hospital.

7



TRABALHO e SAÚDE MENTAL

Os estudos relacionados a trabalho e saúde mental, seguem três correntes teóricas: I

a) A corrente fundamentada nos conceitos de "stress", vinculada a estudos

psicobiológicos. As teorias relacionadas ao "stress" foram consideradas insuficientes

porque os critérios de avaliação usados eram basicamente biológicos e somáticos,

lidando com variáveis inespecíficas e sem abordar a significação ou a vivência subjetiva

dos trabalhadores.! Atualmente, desenvolvimentos dos teóricos que' adotam o conceito

de "stress" têm aproximado essa visão da psicopatologia do trabalho.

a) Os que partem da noção de desgaste, que é definido por LAURELL como sendo "a

perda de capacidade efetiva e/ou potencial, biológica e psíquica".' Esse grupo destaca

as relações de poder, que resultam em perda configurando um desgaste.

b) São os que desenvolvem o campo denominado psicodinâmica do trabalho, integrando

perspectiva dinâmica microssocial ao referencial psicanalítico para examinar as

vivências do trabalhador relacionadas ao trabalho. Esse será nosso marco teórico.

A saúde é a existência da esperança, das metas, dos objetivos que podem ser elaborados.

Ela está presente quando há o desejo, não só as satisfações. Quando o desejo não é mais

possível surge a depressão, que representa o verdadeiro perigo para o funcionamento

psíquico e para o corpo, que se toma mais susceptível a doenças.4

A angústia é uma sensação penosa que pode acontecer com qualquer pessoa e a qualquer

momento. Quando presente, há uma luta por parte da pessoa no sentido de superá-la

momentaneamente, podendo ressurgir com o reinício da luta, continuando o ciclo que

1 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Saúde mental e automação: a propósito de um estudo de caso no setor
ferroviário. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.13. supl.2, 1997, p.97.
2 DEJOURS, C. Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. In: CHANLAT, Jean-François
(coord.). O indivíduo na organização. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1993, v.l, p.153.
3 LAURELL, AC., Proceso de producion Y salud: una propuesta teórico-metodológica y técnica y su
utilización en un estudio de caso. México: Universidade Nacional Autonoma del México, 1987. (Tese,
Doutorado, Sociologia). P.130.
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alimenta o indivíduo através das experiências adquiridas ao longo de sua existência' Por

sua natureza psíquica, não pode ser mensurada, mas qualificada.

Sua presença não indica necessariamente ausência de saúde. Consideremos o exemplo de

um médico que trabalha em determinado hospital um dia por semana; essa atividade é

realizada com vários outros colegas sob a coordenação de um deles. Semanalmente é

constatado que o coordenador libera um desses médicos ao longo do dia para resolver

"problemas". Essa liberação se torna freqüente e há apenas um beneficiado. Sabe-se ainda

que os dois envolvidos nessa ação têm relações pessoais muito próximas fora do ambiente

de trabalho. A situação é configurada pelos demais no grupo como protecionismo, gerando

raiva, revolta e sentimento de injustiça.

Se um profissional médico fosse analisar a situação privilegiando a saúde fisica dos

membros desse grupo, proporia que seus integrantes mudassem de dia, evitando a situação

que gera a raiva. Alguns podem se acomodar e agir conforme sugerido. Outros, por razões

relacionadas ao seu passado, seu histórico de vida, engajamentos, infância e outras

características próprias, irão se sentir pior. Para esses últimos, é necessário uma ação no

sentido de interromper aquela prática, como acionar a Comissão de Ética ou outras

entidades que regem a medicina local.

Uma terceira opção além do afastamento e enfrentamento da situação, seria permanecer

trabalhando com aquele mesmo coordenador e seu protegido sem tomar iniciativas. Essa

não reação pode ser provocada por laços de amizade ou favores devidos ao coordenador,

mas a sensação de ser enganado persiste. Nesse caso, há um conflito interno, uma luta intra-

psíquica entre os sentimentos opostos (como amor e ódio; desejo e auto-censura). A

vivência subjetiva desse conflito é a angústia.

4 DEJOURS, C., DESSORS, D., DESRIAlJX, F. Por um trabalho, fator de equilíbrio. Revista de
Administração de Empresas, SãoPaulo, v.33, n.3, mai.rjun, 1993,p.lOl.
5 DEJOURS, C., DESSORS, D., DESRIAlJX, F. Por um trabalho ... p.99-101.
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Quando um sentimento de raiva como no caso, funciona como uma força propulsora para

uma ação de protesto e tomada de decisão, isso é saudável. A briga interna entre a parte

revoltada e a que quer ser fiel, é que é a angústia, e portanto não saudável.

Assim como no exemplo, um determinado trabalho pode se caracterizar por uma tarefa fixa

e repetitiva, sendo perigosa para quem a executa. Se houver a possibilidade de escolher ou

mudar o modo operatório, haverá mais beneficios à saúde do que nas condições impostas.

Dessa forma, o trabalho pode ser fonte de bem-estar provocando prazer e satisfação. Por

outro lado, pode estar ligado a transtornos psicossociais, psicossomáticos e psiquiátricos.

Prejuízos à produção provocados por absenteísmo, acidentes de trabalho e "incidentes",

direcionaram maior atenção para fatores psíquicos e psicossociais do trabalhador."

Fatores como cansaço e tensão emocional repercutem no indivíduo de várias formas e

muitas vezes são provocadas pelo trabalho, agravados por outras circunstâncias como

recessão econômica," necessidades familiares, exigências e expectativas. de ordem pessoal.

As manifestações ocorrem a nível de saúde fisica ou psíquica, sendo de caráter cumulativo

e individual, pois cada trabalhador tem maior ou menos capacidade de tolerar alterações de

biorritmo e desorganização de vida social sem adoecer. 8 Tem sido necessário investigar

ainda por que determinadas ocupações correspondem, por exemplo, a maiores índices de

alcoolismo, depressão e suicídio.

o estudo das relações envolvendo trabalho e saúde mental é complexo e multidisciplinar. A

expressão "Saúde Mental no Trabalho (SMT)" tem sido usado para designar esse campo."

Vários conceitos são utilizados para apontar repercussões mentais de etiologia laboral:

6 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Uma história de "crise de nervos": saúde mental e trabalho. In: ROCHA, Lys
Esther et al (Orgs.), Isto é trabalho de gente?: vida, doença e trabalho no Brasil. São Paulo: Vozes, 1993, cap
29, p. 608~10.
7 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Crise econômica, trabalho e saúde mental. In: ANGERAMI, Valdemar
Augusto. Crise, trabalho e saúde mental no Brasil. 1. ed. São Paulo: Traço, 1986. p. 54-58.
8 SELIGMANN-SILVA, Edith. Saúde mental e trabalho. In: Tundis, S. Almeida et alo (orgs.) Cidadania e
loucura: políticas de saúde mental no Brasil. 1. ed Petropólis: Vozes, 1987. Cap. 8, p. 222-283.
9 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Desgaste mental no trabalho dominado. Rio de Janeiro : Editora
UFRJ/Cortez Editora, 1994, p.50.

10



neurose de trabalho, fadiga mental e patológica, síndrome neurótica do trabalho, stress do

trabalho, tensão laboral e sofrimento mental decorrente da vida laboral. 10

Os elementos que constituem o trabalho (objeto, tecnologia, organização e divisão), se

articulam de forma complexa constituindo a "carga de trabalho", que consiste no esforço

psicobiológico desenvolvido para atender às exigências das tarefas, 11 podendo causar

desgaste no trabalhador ao longo do tempo.

Os componentes fisicos da carga de trabalho se relacionam ao ruído, calor, umidade,

iluminação, agentes químicos, biológicos, mecânicos e ainda fisiológicos (incluem

deslocamento no local de trabalho, esforço visual e fisico, espaço disponível, etc.). São

elementos de possível aferição.'? O componente mental inclui carga cognitiva (atenção,

memória, raciocínio, etc.) e a psicoafetiva., podendo ser expressa pela fala daquele que vive

a experiência do trabalho e a relata a um pesquisador-ouvinte. São as vivências do

indivíduo com relação ao trabalho. A carga psíquica de trabalho é de natureza qualitativa.

A carga pode ser qualitativa e quantitativa. Quantitativa é o volume de trabalho exigido por

unidade de tempo, e qualitativa se refere ao nível de complexidade do trabalho, com a

possível aplicação dos interesses significativos, experiência, capacidades e potenciais do

trabalhador. Num mesmo posto pode haver combinações de sobrecarga e subcarga. 13

Atenção concentrada e contínua é uma sobrecarga quantitativa, e tarefas fragmentadas e

repetitivas são subcarga qualitativa.

Por condição de trabalho, deve entender o ambiente fisico, químico, biológico, de higiene,

segurança e as características antropométricas do posto de trabalho. 14

10 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Crise econômica ... p.60.
11 SELIGMANN-SILV A, Edith. Desgaste ... p.58.
12 FACCHINI, L.A Uma contribuição da epidemiologia: o modelo da determinação social aplicado à saúde
do trabalhador. In: ROCHA, Lys Esther et ai (Orgs.). Isto é trabalho de gente?: vida, doença e trabalho no
Brasil. São Paulo: Vozes, 1993, cap 11, p. 180-182.
13 SELIGMANN-SILVA, Edith. Desgaste ... p.59.
14 DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5.ed São Paulo:
Cortez, 168 p.25.
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DEJOURS considera que inicialmente um trabalhador retém energia através de estímulos

externos (oriundos da visão, audição, etc.) e internos (instintos, inveja, desejo, etc.).15 Esse

acúmulo de energia (não drenado), origina a tensão psíquica (ou nervosa) e sentimento de

desprazer, que deve ser liberada via psíquica, motora ou visceral.

Pela via psíquica, há formação de fantasias; se um indivíduo é tomado por crise agressiva,

ele constrói fantasias agressivas descarregando a tensão, pois há consumo de energia

pulsional. Se esse meio não for usado, a musculatura entra em ação através da fuga ou

violência. A terceira forma se manifesta quando as duas anteriores não são usadas, com

alterações viscerais mediadas pelo sistema nervoso autônomo. Há repercussões de ordem

fisica importantes como taquicardia, hipertensão, úlceras, etc.

Caracterizando nesse contexto um trabalhador, temos que ele recebe estímulos de elevada

magnitude tanto externos quanto de origem interna; possui seu próprio histórico de vida

com aspirações, expectativas, motivações e desejos, caracteristicas que diferem cada

profissional dos demais colegas. Como conseqüência, possui vias de descarga preferenciais.
c,

A importância desses fatos no trabalho se traduz a partir das atividades realizadas. Surge

então a questão, relevante para o equilíbrio psicossomático e social: são exigidas

mobilizações psicomotoras e da fantasia em quantidade suficientes ou excessivas?

A energia acumulada ao longo do trabalho, vai constituir a carga psíquica do trabalho. Se o

trabalho permite a diminuição da carga psíquica, ele é equilibrante, se ocorre o oposto, ele é
fatigante.16

Profissionais de saúde que trabalham com emergências estão sujeitos a uma carga psíquica

que podem ser "liberadas" continuamente nos gestos a serem executados no trabalho. Outra

forma ocorre através do "enfrentamento", manifestando-se no poder que se tem de agir

15 DEJOURS, C., DESSORS, D., DESRIAux, F. Por um trabalho ... p.102-103
16 AUBERT, N. A neurose profissional. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v.33, n.1, jan./fev.
1993, p.91.
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sobre determinado acontecimento, com atitudes voltadas para salvar, tranqüilizar e evitar o

perigo da morte. Enfim, reagindo às contínuas fontes de agressão geradas no trabalho.17

Nesse sentido, a organização do trabalho é que será saudável ou perigosa para este

equilíbrio psíquico do indivíduo. Se um trabalho não permite liberação de energia psíquica

gera desprazer, tensão, fadiga, fraqueza e patologias fisicas e mentais. O trabalho

organizado e adaptado pelo indivíduo atende a seus desejos e necessidades do corpo,

trazendo beneficios. Esse é interesse maior. Transformar o trabalho fatigante em

equilibrante, flexibilizar sua organização para que haja prazer no seu exercício, com

redução da carga psíquica de trabalho.18

No caso da administração científica do trabalho, o corpo é submetido a uma vontade

exterior, especialmente em tarefas repetitivas como nas linhas de montagem.I" Os

fantasmas e a imaginação chegam a concorrer com o trabalho rigidamente definido; o

, trabalhador luta às vezes contra sua própria atividade de pensar espontaneamente, uma vez

que essa pode perturbar sua cadência. A estratégia defensiva utilizada nesses casos é

paralisar essa atividade espontânea, obtida a partir do aumento no ritmo de trabalho. Com a

ajuda da fadiga, o indivíduo chega a paralisar seu funcionamento psíquico -Ó, Essa estratégia

não se mantém por si mesma, ou seja, o indivíduo recorre a substitutos da cadência de

trabalho fora dele. Progressivamente se instala o embrutecimento em clima de torpor

psíquico. Os trabalhadores se sentem inertes e sem reação; instala-se um estado de semi-

embotamento, em que não há sofrimento para o indivíduo, mas impera um estado próximo

ao da anestesia psíquica."

Há tarefas que exigem do indivíduo esforço mental ou físico intenso, acarretando

manifestações diversas como dores generalizadas ou irritabilidade. Essas situações com

intensa exigência física, cognitiva ou psicoafetiva caracterizam a sobrecarga de trabalho. O

inverso também pode ocorrer; trata-se da sub-carga mental que existe, por exemplo, em

17 AUBERT, N. A neurose ... p.90.
18 DEJOURS, C., DESSORS, D., DESRIAUX, F. Por um trabalho ... p.l04.
19 Ver HELOANI, Roberto. Organização ... p.17-60.
20 DEJOURS, Christophe. Uma nova ... p.162-163.
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funções relacionada à vigilância de equipamentos. Nada de novo acontece durante horas e o

indivíduo está sozinho e não tem permissão para ler, conversar ou exercer outra atividade,

limitando-se a observar monitores? 1 O tédio e o aborrecimento são inevitáveis,

principalmente quando não há pausas durante o trabalho.

Há atividades laborais em que os efeitos ocasionados pela organização do trabalho são

contrabalançados pela significação e satisfação no trabalho, é o que acontece entre os

pilotos de avião de caça.22

Os pilotos de caça são recrutados após um rigoroso processo de seleção que envolve

desempenho fisico e psicossensorial. O intenso processo de formação com aprendizagem e

treinamento em aspectos de engenharia e técnicos, o acompanha por toda a vida

profissional. As condições de trabalho são duras, sendo esse realizado em uma cabine

pequena, sobre um assento desconfortável, amarrado por vários cintos dificultando a

mobilização, usa um capacete muito justo que às vezes bate no vidro, o nariz e boca são

cobertos por máscara ligada à fonte de oxigênio, muitas luvas são necessárias, o esforço

fisico precisa ser usado algumas vezes, havendo ainda oscilações de temperatura, pressão e

luminosidade. Precisam ser suportadas as vibrações e o barulho, além da eventual inalação

de gases, com riscos de explosão e queimadura. No treinamento se busca ainda aperfeiçoar

a relação homem-máquina.

Os aparelhos são rigorosamente checados e mantidos nas mais perfeitas condições. Todo o

preparo do piloto em terra visa proporcionar condições meios não só de limitar os acasos de

sua missão, mas também de corrigir eventuais irregularidades que poderiam ocorrer no vôo.

Há ênfase no uso dos instrumentos e aparelhos, aprendidos os procedimentos

correspondentes a cada incidente, realizado preparo das missões considerando a

meteorologia e intenso treinamento em simuladores.

Essa atividade no solo, além de seu valor técnico, real e concreto, desempenha um papel

fundamental do ponto de vista psíquico, a serviço do equilíbrio e da estabilidade da

21 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Crise econômica ... p.63-64.
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personalidade. O preparo técnico para as missões é também psicológico para o incidente, o

imprevisto, o acidente, e representa papel considerável na defesa aplicada para lutar contra

a ansiedade e o medo.

Os acidentes que existem não são de causas materiais, mas humanas. São "úteis" para

manter a agressividade e o gosto pelo risco dos pilotos. É enfatizada a coragem, o

heroísmo, a agressividade, a proeza e características semelhantes. O fim é priorítário sobre

os meios, assim não interessa se foram realizadas acrobacias a mais ou se foi realizado um

vôo a baixa altitude ou ainda se foi usado combustível na reserva; interessa o resultado. Os

pilotos são narcisistas e exibicionistas.

As condições de trabalho são dificeis e os riscos grandes. A satisfação no trabalho supera o

medo decorrente de sua organização, e procede de várias fontes: os pilotos de caça pensam

formar uma elite, encaram a coragem individual e competência técnica. Fatores corno

admiração, orgulho, façanha e domínio da angústia estão interligados e presentes no seu

trabalho. A tarefa é complexa e exige qualidades intelectuais, psicológicas e físicas; há

prazer na realização da tarefa e no uso de suas capacidades quando necessário.

Características corno dinamismo e constante motivação são necessárias. O significado do

trabalho é grande e poucos são habilitados para trabalhar nesse tipo de tarefa. Dessa forma

há os efeitos do medo ocasionados pela organização do trabalho contrabalançados pela

satisfação. O sofrimento no trabalho é contornado.

O prazer em trabalhar resulta na descarga de energia que facilita a tarefa, corresponde a

urna diminuição da carga psíquica do trabalho. É o que acontece com cirurgiões e artesãos

satisfeitos com os seus trabalhos. A carga psíquica aumenta quando há diminuição na

liberdade de organização do trabalho. Quando o trabalhador não pode adequar a

organização do trabalho, há urna relação conflitual do aparelho psíquico com a tarefa que se

instala, abrindo-se o domínio do sofrimento."

22 DEJOURS, Christophe. A loucura ... p.80-95.
23 AUBERT, N. A neurose ... p.90.
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Sofrimento é definido por DEJOURS "como o espaço de luta que cobre o campo situado

entre, de um lado, o "bem-estar" (termo consagrado pela definição de saúde fornecido pela

OMS), e, de outro, a doença mental ou a loucura",24 ou ainda: " ... o sofrimento designa a

vivência particular, resultante de uma situação específica ligada à imposição

organízacional"," e tem que ser diferenciado da angústia ou da dor, no modo como estas

são enfocadas na economia psíquica, quer dizer, como intermediárias entre desejo e

realidade. O sofrimento é o objeto de estudo da psicopatologia do trabalho. Sua presença

implica em estado de luta entre o sujeito e forças que o pressionam em direção à doença

mental. 26

Segundo DEJOURS, as pressões do trabalho que atuam no equilíbrio psíquico e na saúde

mental derivam da organização do trabalho, compreendendo a divisão das tarefas

(atingindo o interesse e o tédio no trabalho) e a divisão dos homens (hierarquia, comando,

submissão), atingindo as relações entre os trabalhadores.V Os perigos para a saúde

somática dos trabalhadores estão situados nas condições de trabalho, ou seja, condições

fisicas, mecânicas, químicas e biológicas do posto de trabalho, tendo o corpo do

trabalhador como alvo e podendo ocasionar desgaste, envelhecimento e doenças que se
. 28expressam somaticamente.

A fadiga, o sofrimento e as tensões estão relacionados à forma como o trabalho é

organizado; o excesso de carga psíquica predispõe ao seu aparecimento, desembocando em

descompensação psiconeurótica ou somática caso o processo continue. Fatores

tensiogênicos decorrentes da organização do trabalho são exemplificados a partir de:29

jornadas de trabalho prolongadas, trabalho noturno, ritmo acelerado de produção, controle

dos tempos e movimentos, fragmentação das tarefas, divisão entre trabalho manual e

intelectual, tempo de descanso insuficiente, segurança no trabalho insatisfatória, alta

24 DEJOURS, C. Uma nova ... p.153.
25 DEJOURS, C. (org.) Plaisir et souffrance dans le travail. Paris: Centre National de la Recherche
Scientifique, 1987. Notte de travail sur la notion de souffrance, Tome I, p.118.
26 DEJOURS, c., ABOOUCHELI, E. Itinerário teórico em psicopatologia do trabalho. In: DEJOURS, C,
ABOOUCHELI, E. JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da
relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994, p.127.
27 DEJOURS, C. Uma nova ... p.153.
28 DEJOURS, C., ABOOUCHELI, E. Itinerário ... p.125.
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rotatividade de pessoal, instabilidade no emprego, desinformação (comunicação

insuficiente sobre normas da empresa e direitos do trabalhador), desvio e acúmulo de

funções além de rígida hierarquia. Outras fontes são de ordem fisica, química, biológica,

relacionadas ao equipamento usado no trabalho e decorrente das relações interpessoais no

trabalho.

Os riscos vivenciados pelo trabalhador são também importantes na gênese do sofrimento

mental. Para enfrentá-los, o trabalhador pode exigir mudanças nas condições de trabalho

ou, em contextos políticos mais repressivos, será usada a via psíquica de defesa, como

negação, repressão ou assumir as conseqüências como fatalidade do destino.

Essas fontes geradoras de tensão são, portanto, de várias naturezas e agem

simultaneamente, sendo dificil analisar os efeitos de cada fator de forma isolada. Nesse

sentido, se destaca a importância da experiência subjetiva de cada trabalhador, que irá

configurar repercussões específicas. 30

As próprias condições de vida são percebidas como geradoras de tensão pelo trabalhador,

entre outras." habitação com condições insatisfatórias; possibilidade de perdas com

enchentes; separação de amigos e parentes no caso dos migrantes; poluição ambiental e sua

ação irritativa; violência; opções de lazer insuficientes ou inacessíveis; oportunidades

educacionais insuficientes; condições relacionadas à própria pobreza; falta de um grupo de

apoio causando isolamento e solidão.

Para que os trabalhadores preservem seu equilíbrio psíquico e se mantenham na

normalidade, é necessário que haja uma regulação entre o psiquismo e a ação

potencialmente desestabilizante. Que se apresenta nas situações de trabalho. Essa

regulação é feita através das estratégias defensivas, que são defesas construídas pelo

coletivo dos trabalhadores, sendo necessária a participação de todos os membros. Essas

29 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Saúde mental ... p.244-246.
30 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Crise econômica ... p.66.
31 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Saúde mental ... p.247.
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defesas são denominadas defesas coletivas e ideologias defensivas de profissão, de acordo

com o caso, existindo também as defesas individuais.F

A repercussão do funcionamento psíquico tem seus reflexos fora do ambiente de trabalho,

manifestando-se por pouca ação nas relações afetivas familiares com isolamento dos

familiares e amigos, com pouca tolerância para suportar brincadeiras com os filhos. Os

horários de sono e de permanência no lar, daqueles que trabalham em regime de turnos

noturnos determinam, geralmente, modificações nos horários de vida dos demais elementos

da família. As refeições são preparadas em horário diferente do habitual e as crianças não

podem brincar em casa no período diurno, para não perturbar o sono doia trabalhador/a.

As relações interpessoais na família também se modificam pelas inversões periódicas do

horário do trabalhador, manifestando-se através da irritabilidade que o mesmo

freqüentemente apresenta, observando-se uma tendência a minimizar contato com os filhos

como forma de evitar irritação, conflito ou acessos de cólera."

Com interesse nas fontes laborais de tensão, SELIGMANN-SILVA estuda diferentes

ocupações e destaca a integração entre as várias fontes, como condições flsicas e químicas

do ambiente de trabalho, fatores relacionados ao equipamento utilizado, conseqüências da

organização do trabalho (turnos, hierarquia, dificuldades de socialização) e suas

manifestações no trabalhador." Por outro lado, enfoca as defesas socialmente articuladas.

As "gambiarras" realizadas pelos ferroviários/" configuram, por sua vez, um tipo peculiar

de transgressão às regras prescritas pela direção, que funcionam com proteção contra

conflitos.

A autora destaca em outro estudo, o sofrimento mental em algumas atividades, como linhas

de montagem, bancos e escritórios, trabalho "mórbido" ou "sujo" (trabalhadores de

32 DEJOURS, C. Uma nova ... p.154.
33 SELIGMANN-SILVA, Edith. Desgaste ... p.195-211.
34 SELIGMANN-SILVA E. A inter-relação trabalho-saúde mental: um estudo de caso. Revista de
Administração de Empresas, SãoPaulo, v.32, n.4, set.!out. 1992,p.70-90.
35 SELIGMANN-SILVA, Edith. Saúde mental e automação: a propósito de um estudo de caso no setor
ferroviário. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.13, sup1.2,p.95-109, 1997.
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necrotério, esgotos, coveiros), computadores e automação, área de manutenção industrial,

atividades de ensino e serviços médicos de emergência e tensão. Referindo-se ao último

grupo, a autora destaca o trabalho noturno como sendo altamente tensiógeno, determinando

a necessidade de 'jornadas pouco extensas, número suficiente de profissionais, para

garantir pausas para o repouso de cada um, intervalo entre horários de trabalho, além de

folgas e férias condizentes com o desgaste sofrido nesta atividade para todo o pessoal da

área de saúde e funcionários envolvidos'Y''

Considerando o aspecto psicosocial, a situação de trabalho deve atender as seguintes

necessidades do trabalhador: necessidade humana de controlar o próprio trabalho, de

interação social, de assegurar a existência de um sentido em suas tarefas pessoais, de

manter o emprego por questões de sobrevivência e de perceber reconhecimento social pelo

trabalho desenvolvido."

o julgamento do trabalho realizado por outro, pode funcionar, no registro da subjetividade,

como reconhecimento pelo outro. Reconhecimento da qualidade de seu trabalho, de sua

contribuição à gestão e à evolução da organização do trabalho. O reconhecimento "é a

forma específica da retribuição moral-simbólica dada ao ego, como compensação por sua

contribuição à eficácia da organização do trabalho. Isto é, pelo engajamento de sua

subjetividade e inteligência". 38

O reconhecimento é fundamental em termos psicossociais. Dos processos interpessoais,

resultam a alienação ou o reconhecimento. A alienação é o distanciamento afetivo onde o

indivíduo se afasta do seu próprio mundo interior e dos significados do mundo social. O

reconhecimento fortalece a identidade, que por sua vez, surge a partir da aproximação

afetiva e do poder social de se destacar impondo uma singularidade. Se o indivíduo realiza

um trabalho que impede sua autonomia, o acesso à identidade é perdido e ele pode

mergulhar na alienação. Se esse mesmo indivíduo possuir outros espaços onde possa

exercer seu poder, sua identidade floresce e o resultado é diferente. É o caso das mulheres

36 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Saúde mental ... p.250-256.
37 SELIGMANN-SIL VA, Edith. Desgaste ... p.59.
38 DEJOURS, Christophe. Ofator humano. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997, p.55-56
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operárias, que gráças ao laço afetivo doméstico, escapam da alienação. Na mulher mais do

que no homem, esse lado doméstico protege contra a alienação."

OS MÉDICOS

Todas as profissões têm seus problemas, mas poucas são as que se responsabilizam pelas

vidas e bem-estar dos outros. No caso específico dos médicos, a recompensa pelo seu

trabalho se manifesta ao longo de sua prática, mas às custas de muita exigência sobre o seu

papel. O médico é treinado se comprometendo a aliviar o sofrimento, lidando com doenças

e morte a despeito de todos os seus esforços. A tensão produzida pode gerar sentimentos de

impotência, comum em médicos que se tornam emocionalmente doentes. Em alguns casos

a insegurança teve início na infância e em outros, sua filosofia de vida não os preparou para

eventuais falhas ou fracassos, não sabendo como reagir nessas circunstâncias. Deve ser

considerado ainda que talvez eles nunca tenham estabelecido prioridades em suas vidas,

não se dedicando a períodos de descanso que são essenciais face às constantes situações de

tensão enfrentadas no dia-a-dia."

o médico de uma forma geral se sente muito responsável pelos seus pacientes, e isso é

transmitido ao longo do seu processo de aprendizado. Há uma cobrança dele mesmo, dos

colegas, da família, amigos, dos pacientes e pessoas próximas, podendo se tornar

insuportável diversas vezes. A prática da medicina envolve um estilo de vida stressante

com muitas exigências e expectativas. Pouca atenção é dada ao completo bem estar

emocional do próprio profissional. Ele é encorajado a ser auto-suficiente e a manter um alto

padrão pessoal. Dessa forma, falha em reconhecer a necessidade de ajuda mental ou fisica

quando está doente, havendo dificuldade de de ajustar as atividades do trabalho com a vida

pessoal.

Há também risco ocupacional inerente à profissão , como lidar com potenciais fontes de

contaminação para si mesmo. Some-se a isso más condições de trabalho, os limitados

39 SELIGMANN-SILVA, Edith. Desgaste ... p.1l6-124.
40 VINCENT, M.o. et al. Physicians as patient: private psychiatric hospital experience. The Canadian
Medical Association Journal, v.100, n.9, mar. 1969, p. 403, 407-412.
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recursos destinados à saúde, a ação da mídia que critica e expõe os profissionais da saúde.

A ação das empresas de seguro e os processos jurídicos contra o ato médico, a luta contra a

remuneração praticada por medicina de grupo e pelo setor público.

o desgaste do médico está associado à morte e sofrimento do indivíduo, ao sentimento de

impotência, ao ambiente hospitalar (questões fisicase favorável ao stress) e à perda de

controle sobre seu trabalho, o que o impossibilita de agir de forma adequada sobre o seu

paciente. Tarefas burocráticas são outras ações que limitam sua autonomia, além da relação

com os familiares dos pacientes. MACHADO destaca ainda, a partir de outros estudos,

questões representadas por: carência de poder (perda de controle sobre ritmo e instrumentos

de trabalho); falta de significado do trabalho; isolamento social e auto-estranhamento ou

distanciamento de si (ausência de envolvimento com o trabalho)."

Manifestações somáticas têm sido associadas ao exercício da profissão em especialidades

como anestesiologia e cirurgia, em que casos de asma, eczema e úlcera gastroduodenal são

possivelmente conseqüência das constantes tensões enfrentadas pelos especialistas no

cotidiano. 42

Encontramos um estudo realizado com anestesiologistas a nível nacional nos anos de 1975

e 1976, investigando aspectos relacionados ao seu trabalho.f As respostas foram obtidas a

partir de 402 questionários, de onde mostramos alguns de seus resultados e lembrando que

há mais de 20 anos, a situação desse profissional já apresentava características de

repercussão relevante.

O número de hospitais em que a profissão é exercida foi superior a dois em 50,3% das

respostas. Os prejuízos à saúde foram atribuídos ao excesso de trabalho (28,6%), inalação

crônica de anestésicos (15,4%), impossibilidade de deixar as atividades anestésicas durante

a gravidez (84,2% das anestesiologistas casadas), stress (29,1 %), exposição a radiação e

41 MACHADO,MariaHelena (coord.). Os médicos ... p.164-167.
42 CAST ANÕN, R Estudo experimental e tratamento psicológico de úlcera gastroduodenal em médicos
anestesiologistas. Rev. Bras. Anestesiol., Rio de Janeiro, v.31, n.6, nov.ldez. 1981, p.453.
43 REIS Jr., A Condições profissionais, sócio-econômicas e de saúde do anestesiologista brasileiro. Rev. Bras.
Anestesiol., Rio de Janeiro, v.26, n.6, set./out. 1993, p. 876-893.
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ruído completam os dados. Manifestações associadas ao trabalho foram, aproximadamente:

alergias (8,4%), infecções (14,6%), alterações no aparelho digestivo (36,9%), alterações

cardíacas (34%), stress(73%), alterações visuais (6%), agressividade (22%), irritabilidade

(40%), depressão psíquica (11,7%), fraqueza e fadiga (63%), sonolência (3<)010), dor de

cabeça (3<)010). O tempo para conviver com a família foi considerado pouco por 72,4%;

considerando apenas as mulheres, esse valor é de 74,2%.

No que se refere ao gênero, as médicas enfrentam dificuldades como remuneração inferior

aos homens. Outro problema é relacionado à representação social, pois a profissão médica

ainda está muito associada ao homem. Algumas áreas da medicina incorporam bem a

mulher como profissional, é o caso da psiquiatria, ginecologia-obstetrícia e pediatria, cujo

exercício funciona como uma "continuidade do lar".44Já cirurgia, urologia e ortopedia são

classicamente ocupados por homens. A falta de disponibilidade comum às mulheres é

decorrente da dupla jornada - equilíbrio entre lar e trabalho; por esse motivo elas têm

menos vínculos empregatícios, trabalham menos e têm menor renda (geralmente).

Restrições na admissão durante período fértil, preconceitos por parte de pacientes,

empregadores e colegas também são referidos, mas 71,9% dos médicos de ambos os sexos

não acreditam em obstáculos no exercício da medicina para as mulheres.

Algumas justificativas para a segregação da mulher em empregos são, segundo

PERREAULT: a função da mulher seria casar e cuidar dos filhos, não trabalhar fora; o

trabalho para mulher deve ser semelhante ao doméstico - rápido, repetitivo e preciso; são

empregados instáveis, com pouco interesse pela carreira abandonando o emprego ao casar

ou quando tiverem filhos, além de alta taxa de absenteísmo."

A crescente participação da mulher no mercado de trabalho se reflete também na medicina

com algumas características próprias. No Brasil, o aumento da participação feminina na

44 MULHERES enfrentam maiores barreiras dentro da profissão. Jornal da APM. São Paulo, n.469, abr.1997,
p.16.
45 PERREAULT, Michel. A diferenciação sexual no ttabalho: condições de trabalho diferentes ou uma
questão de sexo? In: CHANLAT, Jean-François (coord.), O individuo na organização : dimensões
esquecidas. São Paulo: Atlas, 1993, v. 2, p. 236-239.
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32,7% em 1995. A tendência é que atinjam as mesmas proporções de homens e mulheres

nas próximas décadas."

CARTWRIGHT destaca as médica como ocupando três posições básica no trabalho: As

que trabalham o tempo inteiro, são casadas, com filhos e querem se sair bem em todos os

papéis, como médica e mãe; estão sempre no limite da resistência. Essa mulheres estão

propensas a doenças cardíacas e hipertensão."

Outras mulheres são menos exigentes e priorizam a família. Para desempenhar bem essa

função, assumem esse papel trabalhando em empregos com salário fixo, ocupando

parcialmente seu tempo. Essa postura se reflete em menor possibilidade de ascensão

vertical e menor satisfação profissional. Mesmo tentando conciliar os dois papéis, é

inevitável a perda em um ou outro lado.

Também existe a mulher que prioriza a medicina em detrimento da família. Decide não

casar e se o faz, não tem filhos. A satisfação profissional é muito alta e o stress não é tão

intenso. Um dos lados negativos dessa opção é a visão limitada do mundo. Como a maioria

das mulheres médicas casam e ainda têm filhos, esse tipo de adaptação é de uma minoria.

Essas características não são fixas e podem mudar ao longo da vida profissional.

Um contingente de 19,6% dos médicos na pesquisa brasileira, afirmaram não sentir

desgaste, atribuindo isto à: satisfação profissional, boas condições de trabalho e atividade

programada, sem múltiplos vínculos." O oposto, referente ao desgaste foi atribuído a:

excesso de trabalho (com multiemprego, pouco lazer, longas jornadas, pouco contato com a

família, ''24 horas no ar", trabalhar em município diferente de onde reside, e outras); más

condições de trabalho (material, pessoal - quantidade e qualidade, improvisação,

sobrecarga de trabalho, alocação inadequada de recursos); responsabilidades com a "vida";

área de atuação (UTI, emergências, determinadas especialidades, necessidade de

46 MACHADO,Maria Helena (coord.). Os médicos no Brasil: um retrato da realidade. Rio de Janeiro:
FIOCRUZ, 1997. p. 47-49.
47 CARTWRIGHT, Lillian K., Occupational stress in women physicians. In: PAYNE, R, FIRTH-COZENS,J.
(eds.). Stress in Health Pro.fessionals. New York: John Wiley & Sons, 1987. P. 77-88.
48 MACHADO,Maria Helena (coord.). Os médicos ... p.171-173.
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atualização contínua, plantões - às vezes contínuos e se estendendo por 2 ou mais dias);

relação médico-paciente (envolvimento emocional e impotência frente ao caso e às

condições precárias do enfermo); cobrança/conflito com a população (trabalho pouco

reconhecido, julgado pela população e apresentação desfavorável pela mídia com

manipulação da opinião pública, marginalização); perda da autonomia (políticas públicas,

de saúde, gerenciais, burocracia com seus problemas).

Há de se considerar ainda as péssimas condições de alojamento médico nos hospitais,

refletindo má qualidade, quantidade do sono (quando possível) e suas repercussões." A

multiplicidade de vínculos associada a baixa remuneração e à perda do status; esses fatores

relacionam a tentativa do médico em manter certo padrão de consumo. As más condições

de trabalho são relacionadas às políticas institucionais e controle de gastos, mas os médicos

são cobrados quanto às decisões técnicas sobre os pacientes, mesmo sem condições

apropriadas.

Todos esses aspectos agem de forma contínua e concomitante, com conseqüências

drásticas a nível de saúde mental e física do médico. A falta de apoio ou reconhecimento

social principalmente da família, dos colegas e demais amigos e a dificuldade de

participação em eventos sociais isola mais o médico. Quando surgem problemas

emocionais, esses são negados e escondidos.

No caso do anestesiologista, o trabalho de sobreaviso, as longas jornadas (muitas vezes

contínuas) e o plantão noturno provocam alteração no ciclo circadiano, reduz o

desempenho na vigilância" e causa a fadiga," contribuindo diretamente para os infortúnios

anestésicos.52 A performance cai visivelmente após período de 18 a 24 horas sem dormir,53

agravado pela má qualidade do sono (quando existe). O dia seguinte aos plantões deveriam

49THE DANGERS ofnot goingto bed. The Lancet,jan. 21,1989, p.138-139.
50 PAGET,N.S. Factors affecting na anaesthetist's work: some findings on vigilance and performance.
Anaesth. Intens. Care, v.9, n.4, nov.1981,p.359-364.
51 GRAVENSTElN,J.S. et alo Work and rest cycles in anesthesia practice. Anesthesiology, San Diego,
v.72,n.4, apr.1990, p.741. .
52 BERRY, AJ., KATZ,J.D. Riscos do trabalho na sala de operações. In: BARASH, P.G. et aloTratado de
anestesiologia clínica. São Paulo: Manole, 1993,cap.4, p. 102.
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agravado pela má qualidade do sono (quando existe). O dia seguinte aos plantões deveriam

ser dedicados exclusivamente ao descanso, mas nem sempre isso ocorre. Seja por exigência

de outras atividades pessoais ou por necessidade de trabalhar em outro serviço. Estudos

sugerem mudança na carga horária dos residentes de especialidade. 54

Os plantões realizados à noite exigem do médico a manutenção de rendimento adequado

na realização do trabalho, com esforços fisicos e/ou psíquicos. O bom desempenho

profissional depende de se começar o trabalho descansado, pois o cansaço diminui o nível

de atenção, perturba a coordenação motora e o ritmo mental. O trabalho noturno força

mudança no horário do sono para o dia. Dormir de dia é desfavorável pela não adaptação

dos ritmos biológicos à inversão trabalho noturno/repouso diurno. Trânsito e barulho

doméstico dificultam o sono diurno, comprometendo sua qualidade. Distúrbios alimentares

acompanham esses trabalhadores, pois são realizadas refeições de madrugada, impróprias

considerando a produção do suco gástrico. 55

Os problemas se agravam quando surgem os transtornos do sono e nervosos com neurose

incipiente. Forma-se um ciclo vicioso: fadiga gerando insônia, que por sua vez induz ao uso

de soníferos. Na defesa contra a diminuição na vigilância, durante o trabalho, se toma

estimulantes "leves" como café; com o tempo, é necessário aumentar a dose de soníferos; a

fadiga continua presente ao despertar, necessitando mais estimulantes para ir ao trabalho. E

o ciclo reinicia. Quanto maior a dificuldade em conciliar vida profissional e pessoal, maior

o prejuízo no estado psíquico. 56

O número de cirurgias realizadas durante os plantões é variável e a indicação é urgência

clínica, disponibilidade de sala cirúrgica ou para o cirurgião ganhar experiência. Quando se

trata de cirurgiões em especialização, há o risco de haver falha de supervisão. Outros

53 ARNOLD m, W.P. Environmental safety including chemical dependency. In: MlLLER, R.D. Anesthesia. 4.ed.
New York: Churchill Livingstone, 1994, capo 86, p. 2659.
54 MASTERSON,G,R Factors important in determining trainee anaesthetists' quality of Iife. Anaesthesia,
London, v.49, 0.11, nov.1994, p.993-994.
55 RUfENFRANZ, 1., KNAUTII,P., FISCHER,F.M. Trabalho em turnos e noturno. São Paulo: Hucitec,
1989, p.33-70.
56 CARPENTIER, 1. CAZAMlAN, P. El trabajo nocturno: sus efectos sobre la salud Y eI bienestar dei
trabajador. Madrid: Oficina Internacional deI Trabajo, 1977, p.53-56.
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reputação de "trabalhador". De qualquer forma, o critério para a inclusão de uma cirurgia

na madrugada tem respaldo clínico, mas é subjetivo. 57

o cansaço pode dificultar a detecção de problemas e provocar erros. Complicações podem

ser causadas por cirurgia ou anestesia. A cirurgia causa complicações sérias com mais

freqüência do que a anestesia. 58 Com relação aos erros na anestesia, a maioria é

decorrentes de falha humana, não dos equipamentos. Erros que podem ser provados ser de

ordem médica com responsabilidade legal.

Erro médico é "a ação ou omissão do médico que, no exercício profissional, causa dano à

saúde do paciente. Somente lhe pode ser imputado o erro se for comprovado o nexo de

causa e efeito entre a falha do médico e o mau resultado para o doente". 59 Merecendo

ênfase: "O problema é abrangente, pois não se restringe apenas ao médico mas envolve

toda a equipe médica e atinge também o hospital". 60

Os erros ou falhas são mais comuns entre 1 e 8 horas da manhã, com tendência a aumento

se houver sono inadequado ou irregular." podem ser técnicos, de julgamento e

monitorização ou falha de vigilância.f

Os primeiros existem quando a ação realizada difere .da pretendida por limitações na

habilidade técnica ou por dificuldades com os equipamentos envolvidos. Os erros por

julgamento existem quando há uma decisão inadequada decorrente de um mau

treinamento, precisamente uma ação de ordem cognitiva. No terceiro caso, há falha em

reconhecer ou agir no momento em que se exige uma resposta.

57 McKEE, M et alo Which general surgical operations must be done at night? Annals of lhe Royal College of
Surgeons ofEngland, v. 73, sept, 1991. p.298-301.
58 DAVIES,1.M. On-site riskmanagement. Cano J. Anaesth., Toronto, v.38, n.8, novo 1991, p.1029
59 MORAES, I.N. Erro médico. 2.00. São Paulo: Santos, 1991, p.35.
60 MORAES, I.N. Erro ... p.35.
61 ARNOLD 1lI, W.P. Environmental ... p. 2689.
62 COOPER, Jeffrey B., NEWBOWER, Ronald S., KITZ, Richard 1. An analysis of major errors and
equipment failures in anesthesia management. Considerations for prevention and detection. Anesthesiology,
v.60, jan, 1984, p.35-37.
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Uma parte considerável dos acidentes ocorre por causa humana, detectou-se que um

importante fator foi a formação das pessoas, através de desconhecimento de técnicas

anestésicas, do estado fisico do paciente ou seu inadequado preparo para a cirurgia,"

sugerindo a necessidade de um programa de educação continuada. Outros fatores são

falência em checagem do equipamento, inexperiência com a situação, desatenção, pressa,

não familiaridade com os equipamentos, limites à visualização do equipamento, realização

simultânea de outras atividades , cansaço, troca de seringa Ou ampolas e overdose de

anestésicos. Muitos dos erros são inerentes ao complexo avanço da anestesia, com o

aumento das drogas e agentes anestésicos disponíveis.I"

Os erros relacionados com medicações estão cada vez mais sendo reconhecidos como a

maior causa de morbi-mortalidade em pacientes submetidos a anestesia e a dificuldade de

identificação de ampolas ou seringas é freqüente; o Diretor do American Instítute for Safe

Medication Practices, mencionou que pelo menos uma em cada cinco drogas administradas

é feita na dose errada, por via errada, no momento errado, ou no paciente errado e,

alternativamente, a droga errada é administrada.Y

Quando um evento inesperado diverge do efeito considerado ideal, ele se chama incidente

negativo. A administração de drogas erradas são também considerados incidentes

negativos; desses, os que prejudicam o paciente são os visíveis, são a ponta do iceberg. A

grande maioria, representando o corpo submerso do iceberg, não é relatado, o que limita a

adoção de medidas preventivas. 66

Cerca de 75% das mortes atribuídas à anestesia ocorrem com pacientes em grau moderado

ou grave de condições de saúde. Desses, cerca de metade poderia ser prevenida com

adequado conhecimento médico e prática anestésicaf"

63 HORAN,B.F., WARDEN, lC. Urgente non-emergency surgery and deth attributable to anaesthetic factors.
Anaesthesia Intensive Care, v. 24, n.6, dec. 1996, p.69S.
64 COOPER, lB., NEWBOWER, RS., KITZ, RJ. An analysis ... p.38-40.
65 ORSER, B., DOYLE, D.J., FUTERS, L. Symposium on ergonomics in drug delivery. Cano J. Anaesth.,
v.44, n.7, 1997, p.782.
66 WILLIAMSON,lA, MACKAY, P. lncidentt reporting. The Medicai Journal of Australia, v.lSS, sep.
1991, p.341-343.
67 COOPER, lB., NEWBOWER, RS., KITZ, Rl Ananalysis ... p.4I.
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Atualmente, o número de mortes atribuíveis à anestesia é, em média, de 1 a 2 por 10.000

anestesias realizadas." As oscilações entre os estudos vão de 0,05 a 10 mortes para 10.000

anestesias.f" A taxa de mortalidade atribuída à anestesia tem diminuído, mas não chega a

zero. Por mais que se utilizem meios tecnológicos avançados, haverá sempre o risco

inerente ao ato anestésico, mesmo que pequeno. 70

A exposição crônica dos médicos a todos as fontes de tensão mencionadas, conduz à

ineficácia do profissional. A exaustão emocional associada à sensação de ocupação inútil,

desânimo e lentidão na realização das tarefas e indiferença para as necessidades

caracterizam uma síndrome denominada "burn-out". 71

Sua instalação envolve várias fases com características variáveis, manifestando-se através

de: Percepção desumana com perda de respeito pelo paciente, sendo denominado por

jargões ou rótulos para não haver individualização nem envolvimento; falta de motivação;

mudança no estilo de trabalho com alta rotatividade de empregos; perturbações do sono em

qualidade e quantidade; repercussões no relacionamento familiar e social cf mau

desempenho profissional; perda da auto estima; tendência a cometer erros e questionamento

a respeito da situação que está enfrentando, chegando a apatia, frustração com problemas

emocionais e de comportamento.F

o alcoolismo nos médicos é no mínimo igual ao resto da população, 73 mas a dependência

de drogas é de 30-100 vezes maior que a população em geral, principalmente derivados da

morfina. Nos Estados Unidos, as mulheres tendem a usar mais drogas lícitas (prescritas) do

68 NOCI1E. J.R Mortalidade associada à anestesia: estudos epidemiológicos. Revista Brasileira de
Anestesiologia. v.41, n.1, 1991, p.7.
69 ARBOUS, M.S. et ai. Dutch case-control study of anaesthesia-related morbidity and mortality. Anaesthesia,
Oxford, feb.1998. p.162.
70 NOCI1E. J.R Mortalidade ... p.7.
71 BURNISHED ou bum out: the delights and dangers of working in health. The Lancet, v.344, n.8937,
f:.1583-1584,1994.
2 BIANCm, Estela Regina Ferraz. Estress em enfermagem: análise da atuação do enfermeiro de centro

cirúrgico. São Paulo: Escola de Enfermagem I USP, 1990. (Tese, Doutorado). P.24-29.
73 BISSELL, LeClair, SKORINA, J.K. One hundred alcoholic women in medicine. JAMA, v.257,n.21,jun. 5,
1987, p.2939.
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que os homens, que utilizam mais drogas ilícitas. Por outro lado, a depressão é bem mais

freqüente em médícas.i"

Sua crença na ação farmacológica das drogas, conduz o médico à auto-medicação como

forma de lidar com a tensão e eventuais doenças, ansiedade ou qualquer outra situação, sem

considerar o potencial efeito de dependência que elas representam.75 Esses fatos

geralmente não são destacados na graduação do curso médico. Não é fácil distinguir até que

ponto as repercussões nos médicos são conseqüência das caracteristicas de suas

personalidades.Í" A auto-medicação, pode ser uma porta de entrada para a dependência,

consumo exagerado de álcool e outras drogas acessíveis.

Os médicos, especialmente os mais jovens, não tratam seus problemas de saúde

adequadamente. Eles vão ao trabalho doentes, se automedicam e perguntam a seus amigos

ou colegas a respeito de eventuais tratamentos, não procurando profissional independente

do seu meio de trabalho para acompanhamento; são as conhecidas "consultas de corredor",

sendo confirmado que os médicos usam pouco os serviços de saúde." Esse problema é

particularmente importante no caso de problemas psiquiátricos, onde é especialmente

inapropriado o tratamento por parte de um colega ou amigo." Essa conduta retarda o

diagnóstico de doenças de maior significado, comprometendo sua própria saúde.79

O abuso cometido pelos médicos com relação às drogas é conhecido. Alguns fazem uso

como forma de recreação, para se sentirem melhor. Os motivos pelos quais os médicos têm

risco elevado de dependência pode estar associado à disponibilidade de drogas e a

aspectos relacionados à própria prática médica.

74 ROTHBLUM, E.D. Depression among women in medicine. Connecticut medicine, v.45, n.8, aug.198l,
~.502.
5 PAISANO-CUATLE,R, ZÚNIGA-OCEGUERA, v., PÉREZ-TAMAYO,L. Fannacodependencia entre

anestesiologos. Rev. Mex. Anest. México, v.ll, 1988, p.43.
76 MALBOYSSON, E., ALVARO , F.R Algunos riesgos de los professionales de la medicina. SaJud e
Trabajo, Madrid n.6, abro 1977, p.43.
77 WATCHTEL, T.J. et alo Phisician's utilization of health care. Journal of General Internai Medicme, v. 10,
n.5, may.1995, p.264.
78 BALDWIN, P.1., DODD, M., WRATE,RM. Young doctors' health-Il, Health and health behaviour. Social
Science Medicine, v.45, n.l, 1997, p.44. •
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As dependências estão associadas à depressão, e a negação é uma defesa comum; os

médicos parecem não querer acreditar que determinadas substâncias provoquem

dependência, mencionando que poderão parar de usá-las quando quiserem. Manifestam-se

contrários à hospitalização quando indicado."

Há mais dependência química entre anestesiologistas do que qualquer outra especialidade

médica, considerado por alguns como um grupo de elevado risco." Muitos

anestesiologistas sabem do risco profissional decorrente do contato com gases anestésicos,

mas poucos são cientes de que estão expostos à dependência.f As drogas comumente

usadas são cocaína, maconha e drogas endovenosas (principalmente derivados da morfina e

benzodiazepínicos). Os anestesiologistas são propensos ao polivício, com maior abuso das

drogas endovenosas."

A dependência é causada por vulnerabilidade da pessoa e ação ambiental. No caso do

anestesiologista, possíveis fatores desencadeantes se relacionam à auto-estima e falta de

reconhecimento, como a imagem que se faz da anestesiologia como um serviço secundário,

auxiliar'" e do anestesiologista como sendo inferior aos outros médicos; pacientes que não

lembram o nome dos seus anestesiologistas" e ainda profissionais do hospital não saberem

que o anestesiologista tem qualificação médica."

A seriedade desse problema persiste na associação entre dependência em drogas, álcool e

suicídio." O suicídio é mais comum entre médicos que na população em geral. A nível

79 PULLEN,D. et aI. MedicaI care of doctors. The American Journal of Australia. V.162, 1 may. 1995, p.482
80 V1NCENT, M.O. et aI. Physicians as patient: private psychiatric hospital experience. The Canadian
Medicai Association Journa/, v.lOO, n.9, mar. 1969, p. 408.
81 GOLD, N. Doctors get sick, too. Austra/ian Famtly Physician, v.9, may.1980, p.34 1.
82 SPIEGELMAN, Willard G., SAUNDERS, Lisa, MAZZE, Richard 1 Addiction and Anesthesiology.
Anesthesiology, v.60, apr. 1984, p.335-34l.
83 BERRY, AI., KATZ,I.D. Riscos ... p. 110-11 1.
84 ALMEIDA, G.P. O anestesista e o stress. Rev. Bras. Anestesiol., Rio de Janeiro, v.26, n.2, mar.labr. 1976, p. 228.
85 Nesse estudo, 42% dos paciente entrevistados não sabiam o nome do anestesiologista; pagam pelos seus
serviços mas não sabem a quem. Desses, 5% não sabiam o nome do cirurgião. A sugestão é reforçar a relação
médico-paciente. VANEGAS,A et alo Relacion anestesiologo paciente. Revista Colombiana de
Anestesiologia, V. 13, p. 353-360,1985.
86 BERRY, AJ., KATZ,J.D. Riscos ... p.11l.
87 GRA VENSTEIN, J.S., KORY, W.P., MARKS, RG. Drug abuse by anesthesia personneI. Anesth. Analg., V.

62, may. 1983, p.470-47l.
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nacional são escassos dados estatísticos, e destacamos a questão dos sub-registros

relacionados ao suicídio. Atos ou hábitos destrutivos como o abuso do álcool, uso de

drogas, negação do cuidado pessoal e social à saúde, negação de sintomas, trabalho

excessivo, etc. são comportamentos que mascaram a violência cometida pelo indivíduo

contra si mesmo, e não entram nas estatísticas. Entrará nas estatísticas de homicídios ou

outros dados em que o indivíduo foi vítima. 88

Segundo MARTINS, 89 O suicídio entre os médicos é 2 a 3 vezes maior que na população

em geral, e o uso de drogas e álcool está relacionado a 20-50010 dos suicídios médicos. A

taxa é de 38,3 por 100.000 nos homens e 40,5 nas mulheres. Das mortes por suicídio, 28%

são abaixo de 40 anos (essa faixa, na população geral é de 9%). Entre 34-54 anos, ocorrem

50 % dos casos de suicídio, com a média de 48 anos nos homens e 41 nas mulheres.

Entre os médicos, os anestesiologistas são o segundo ou terceiro entre os especialistas.

Superado pelos psiquiatras e, em alguns estudos, por oftalmologistas." A taxa de suicídio é

alarmante. Estudo realizado na Inglaterra, indicou a proporção 5 suicídios entre residentes

de anestesia em cinco anos( 1978-1983).91 Esse dado implica em 1 suicídio para 500

residentes." comparado com 12 por 100.000 na população geral e 40 para 100.000 para

médicos.93 Uma explicação é decorrente das características do trabalho do anestesiologista

em um indivíduo suscetível, causando sentimento de incapacidade de luta, desespero,

ideação suicida e o ato em si. Outros fatores relacionados são envolvimento em processo

por erro médico, isolamento e falta de apoio dos colegas. 94

88 CASSORLA,RM.S., SMEKE,E.L.M Autodestruição humana Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v.I0 (supl.I), 1994, p. 68.
89 MARTINS,L.AN. Morbidade psicológica e psiquiátrica na população médica. Boletim de Psiquiatria, São
Paulo, v.22-23, dez. 1989/ jan. 1990. P.9-15.
90 BRUCE, D.L. Central nervous system depression: performance decrements, abnonnal behavior, suicide.
IntemationaIAnesthesiologyc/inics. Boston, v.19, n.4,1981, p.128.
91 HELLIWEL, P. J. Suicide amongst anaesthetists-in-training. Anaesthesia. v.38, 1983, p.l097.n .

BERRY, AJ., KATZ,J.D. Riscos ... p.114.
93 RESULTS and implications ofthe AMA-APA physician mortality project. Stage lI..l4M4, v.257, n.21, jun
5, 1987, p.2950.
94 BERRY, AJ., KATZ,J.D. Riscos ... p.114.
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Fatores como inalação crônica de anestésicos; facilidade de acesso a medicações potentes e

tensão decorrente da prática anestésica (não há uma "segunda chance" em caso de

administração errada de medicações no paciente), são também mencionados."

Mencionar que o acesso a drogas é fator de destaque na incidência de suicídio é

questionável, pois farmacêuticos e dentistas têm igual acesso e não apresentam a mesma

tendência.96

Nos estudantes de medicina, a maior causa de morte é acidente, e a segunda, suicídio. Nas

especialidades, o suicídio é maior em psiquiatras, oftalmologistas e anestesiologistas;

menor em pediatras, dermatologistas, cirurgiões e patologistas.

Os sintomas afetam o comportamento social na comunidade e família (afastando-se de

atividades de lazer com família e amigos, comportamento social inapropriado , alteração

no relacionamento com os filhos e esposa), na saúde e estado fisico (acidentes,

deterioração da higiene e queixas de saúde indicando necessidade de atenção médica), e na

esfera profissional, sendo o último a ser afetado (instabilidade de empregos, trabalho de

qualidade baixa,absenteísmo, queixa de pacientes ou colegas). Não são específicos, mas sua

associação com uso de drogas conduz a pensar em dependência química.

Nos Estados Unidos, cada sociedade médica estadual possui comitê de assistência aos

médicos com problemas dessa natureza, contendo serviços confidenciais de atendimento e

informações para médicos, colegas e família. Em alguns deles há especialistas no

tratamento de doenças relacionadas à dependência e recuperação de médicos.

No caso de médicos com depressão, há quem considere a responsabilidade por parte do

próprio departamento onde o mesmo trabalha, e o encaminhamento deve ser feito para o

psiquiatra de outra instituição. O tratamento deve ser precoce e adequado, caso contrário

95 NOC11E, J.R Suicídio entre anestesiologistas: um risco profissional? Rev. Bras. Anestesiol., Rio de
Janeiro, v.30, 0.2, 1980, p.81.
96 HUSSEY, H.H. Suicide among physicians. JAU4, v.228, 0.9, may. 27, 1974, p.1150.
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aumenta a possibilidade de reincidências. A relutância em aceitar ajuda resulta ainda no

acesso aos serviços especializados apenas quando o problema está crônico."

o tratamento inclui uma abordagem multidisciplinar com a presença de um psiquiatra

para diagnosticar possíveis patologias associadas. A psicoterapia de grupo com outros

dependentes também é realizada, inclusive com a presença da família. As recaídas podem

acontecer sem que signifique falha no tratamento, e uma porção significativa dos

dependentes morrem, desaparecem ou não investem no tratamento."

A saúde mental dos médicos deve ser uma questão de prioridade em saúde pública, onde os

beneficiados serão não apenas os próprios médicos, mas a população. Por outro lado, os

administradores devem investir nesse aspecto visando a produtividade e a qualidade dos

serviços prestados em suas instituições, ao mesmo tempo que em respeito à uma ética do

trabalho que necessariamente preserva a saúde de quem trabalha.

Considerando o nosso interesse nos anestesiologista, apresentaremos a seguir o histórico

dessa especialidade, sendo também observados outros relacionados à evolução da medicina

e do centro cirúrgico.

97 VINCENT, M.O. et al, Physicians as patient: private psychiatric hospital experience. The Canadian
Medicai Association Joumal, v.lOO, n.9,p. 403, mar. 1969.
98 SPIEGELMAN, Willard G., SAUNDERS, Lisa, MAZZE, Richard I. Addiction ... p.336-340.
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HISTÓRICO

o hospital, enquanto estabelecimento que oferece internação e proporciona atenção a

pessoas enfermas, feridas e parturientes, é uma instituição existente desde as culturas mais

antigas, apresentando ao longo do tempo modificações e modernizações, adaptando-se às

mudanças sociais, técnicas e científicas. I

A primeira instituição que apropriadamente pode ser chamada hospital data do ano de

293 a.C,2tratando-se de um estabelecimento para onde eram levados os escravos doentes.

Inicialmente de acesso limitado, transformou-se aos poucos em refugio para onde pobres e

enfermos se dirigiam, não se tratando nessa fase de hospitais de caridade.

Entre os séculos I de antes e depois de Cristo, instalaram-se em Roma instituições médicas

dedicadas ao abrigo e tratamento de feridos; surgiam os hospitais militares de campanha

com o objetivo de cuidar de soldados enfermos e feridos.3

Essas instituições de abrigo e tratamento ganharam maior importância na Idade Média,

mantidos pela caridade cristã e aumentando em número e tamanho até os séculos XII e

Xlll; sua característica básica era o caráter piedoso e a hospitalidade com os doentes.

Até antes do século XVIII havia uma função de assistência, segregação e exclusão nessas

instituições, sem aparecer ainda a função médica. Eram lugares de internação onde se

colocavam mendigos, imigrantes, vadios, loucos e portadores de doença transmissível. A

própria disposição dos leitos facilitava o contágio entre os pacientes e o índice de

mortalidade era alto nesses hospitais. Tratava-se na verdade de um lugar para morrer." O

personagem principal do hospital não era o doente que precisava curar mas o pobre que,

I ORTIZ, Guillermo Fajardo. Teoria y Práctica de la Admimstraaon de la atencion medica y de hospitales.
México: La Prensa Médica Mexicana, 1978, p. 74.
2 HAGGARD, Howard W. EI médico en la historia; 5. ed. Buenos Aires: Editorial Sudarnericana, 1962, p.
90-91.
3 ANTUNES, José L. F. Hospital: Instituição e História Social. São Paulo: Editora Letras & Letras, 1991,
p.33.
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além de não ter assistência, era portador de doença com possibilidade de contaminar as

demais pessoas. O hospital acolhe esses doentes para proteger os sadios do perigo em

potencial representado por esse contato.

As instituições de atenção às doenças e o implemento da medicina se desenvolviam até

então de forma independente, sucedendo uma nova fase com os hospitais cristãos que, aos

poucos, se convertem em instituições públicas para a prestação de assistência social, sendo

mantidos pelos municípios.

Mais tarde os hospitais passam a atrair a atenção dos médicos, servindo também como

centros para estudo e ensino da medicina. Os municípios, por outro lado, passam a

contratar os serviços desses profissionais que, aos poucos, transferem suas atividades para

essas instituições; no fim do século XIX o hospital passa a ser o elemento central da

.prestação de serviços médicos,' tomando-se um lugar onde todos os pacientes (e não

somente os pobres) se dirigem para tratamento que não pode ser realizado em casa.

Até então, a medicina (clínica) era considerada tarefa de nível intelectual superior, sendo a

ela voltada o prestígio da arte de curar.

A EVOLUÇÃO DA CIRURGIA

As atividades crrurgicas, reconhecidas como apenas mars uma tarefa manual eram

desprestigiadas, podendo ser realizadas indistintamente por qualquer pessoa. Desde a Idade

Média, qualquer trabalho que exigisse apenas destreza com as mãos era degradante e

portanto realizada por indivíduos de classes inferiores. Como nesse período eram

freqüentes as lutas, guerras e batalhas, o número de feridos e de enfermidades cirúrgicas

passou a aumentar sensivelmente e seu tratamento exigia basicamente trabalho manual.

Essa função passou a ser direcionada para quem maior habilidade possuía com a navalha:

os barbeiros, sendo mais precisamente conhecidos como barbeiros-cirurgiões.6

4 FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder. 10.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1992, p.101-103.
5 ANTUNES, J.L.F. Hospital: Instituição ... p. 137-140.
6 RUTKOW, Ira M. Surgery : an illustrated history. St. Louis : Mosby- Year Book, 1993. p. 110-111.
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Com o renascimento surgem os pintores e escultores, indivíduos que apesar de excercerem

tarefas manuais são acompanhados, respeitados e admirados por outros de classes

superiores. O trabalho manual passa a não mais ser tão vergonhoso e os barbeiros-

cirurgiões vão gradativamente conseguindo mais respeito.

As universidades são fundadas mas a cirurgia não é, inicialmente, considerada digna de ser

ensinada nesses lugares - exceto nas universidades italianas, onde surgem inicialmente

cirurgiões com formação diferenciada e bem mais cultos que os barbeiros.
7

Os avanços obtidos com a prática de dissecção de cadáveres, descobertas em anatomia,

hemostasia e fios cirúrgicos'' vão consolidando cada vez mais os conhecimentos na área;

surgem os primeiros livros e sua prática passa a ser efetivamente ensinada. Os barbeiros-

cirurgiões vão diminuindo o tempo dedicado à barbearia e passam a trabalhar

exclusivamente com a cirurgia. Esses barbeiros-cirurgiões vão desaparecendo aos poucos

até sua extinção por completo, que ocorre no início do século XVIII. Como a cirurgia

estava se tomando mais respeitável, seus responsáveis são finalmente aceitos para ensinar

nas Universidades." A partir daí, desaparece a figura do barbeiro-cirurgião e só haverá o

cirurgião. A principal característica deste é a velocidade e habilidade com que realiza os .

procedimentos.10

Na passagem do século, a cirurgia alcança mais prestígio nos hospitais devido às suas

técnicas mais precisas, ultrapassando a medicina clínica e tomando-se a especialidade

dominante nos hospitais. O Colégio Americano de Cirurgiões é um dos responsáveis pela

7 URIBURU, Julio V. Ambrosio Pare y los barberos eirujanos. Boletín de laAcademia Nacional de Medicina
de BuenosAires, Buenos Aires, v. 63, n. 2,jul./dic. 1985, p. 659~1.
8 FAGUNDES, Djalma J., KHARMANDAY AN, Paulo. O fio cirúrgico. Acta Cirúrgica Brasileira, São
Paulo, v. 6, n. 4, out/nov./dez. 1991, p. 177-180.
9 THOMPSON, John D., GOLDIN, Grace. The Hospital: A social and architectural history. London: Vale
University Press, 1975, p.94-95.
lO BREWER, S. et aloAlIo la salle? lei le bloc! Soins Infirmiers, Beme, n. 25, mars 1983, p. 18-19.
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melhoria do padrão dos hospitais. Fixa exigências rigorosas para associação através de sua

lista de requisitos de staff, registros e instalações, refazendo várias instituições. II

Apesar do impulso tomado a partir dessa fase, havia três fatores limitantes para a evolução

da cirurgia: a hemorragia, a infecção e a dor.

1- O CONTROLE DA HEMORRAGIA

Com os avanços em anatomia, desenvolvimento de fios e aprimoramento de técnicas

cirúrgicas, os limites impostos pelo sangramento foram sendo contornados, principalmente

com a descoberta da circulação, infusão de líquidos e, posteriormente, de hemoderivados.

Os avanços na área de bacteriologia, anti-sepsia e posterior descoberta de antibióticos

continua a ser um desafio, mas de proporções incomparáveis com a fase inicial. O terceiro

fator limitante para o desenvolvimento da cirurgia era a dor.

Antes da anestesia, as operações precisavam ser rápidas devido à dor e ao movimento do

paciente. Por conta desses limites, os procedimentos cirúrgicos eram reservados para casos

em que havia risco de vida como gangrena e outras infecções graves de extremidades.

Limitava-se a abordagens superficiais e tratamento de fraturas, amputações e remoção de

cálculos. Era incentivada a "falta de piedade" como característica do cirurgião, tomando-se

"insensível" à agonia dos pacientes. 12

Os procedimentos eram habitualmente realizados no próprio leito do paciente. Aos poucos

foram sendo deslocados para os anfiteatros cirúrgicos.Y tomando-se grandes eventos

públicos para divulgar a fama de alguns cirurgiões.

Esses anfiteatros evoluíram para as atuais salas de cirurgia, mas lá também eram realizadas

11 PERROW, Charles. Hospitais: tecnologia, estrutura e objetivos.São Paulo: EAESPIFGV, out, 1975. p.84-
88 (mimeo).
12 CALVERLEY, R.K. A anestesia como especialidade: passado, presente e futuro. In: BARASH, P.G.,
CULLEN, F.B., STOELTING, R.K. (eds.) Tratado de anestesiologia clínica. São Paulo: Manole, 1993,
cap.l, p.4.
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as dissecações de cadáveres e leituras. Apesar de haver uma proposta educacional, servia

também como entretenimento para o público em geral, sendo os procedimentos

considerados verdadeiros espetáculos. Além das más condições de higiene, não havia

sistema de aquecimento, ventilação ou encanamento; a iluminação era precária e as pessoas

freqüentemente desmaiavam. Quando foram incorporadas aos hospitais, as salas de cirurgia

(ou anfiteatros) se localizavam nos cantos para receber iluminação dos dois lados, além de

serem inicialmente separados como sala de cirurgia masculina e feminina.14

2- O COMBATE À INFECÇÃO

A partir do século XIX, há grande progresso na área da bacteriologia com avanços na

assepsia e antissepsia. O uso da luva cirúrgica passa a ser recomendado'< e as cirurgias se

tomaram cada vez mais restritas ao público em geral, limitando-se apenas para observação

dos estudantes. Gradativamente as capas e gorros foram incorporados ao vestuário, até que

no início deste século ocorre o desenvolvimento de máscaras completando o traje

cirúrgico.16 De todos esses elementos, a luva cirúrgica foi a que despertou maior resistência

ao uso e um dos argumentos utilizados foi a conseqüente diminuição na sensibilidade

manual.

Pasteur e Joubert reconheceram em 1877 que os microorganismos, apesar de causarem

doenças também tinham ação terapêutica. Bactérias não patogênicas foram administradas

para tratar infecções com relativo sucesso. Enquanto descobertas ocorriam em laboratórios

da Europa, a quimioterapia dava seus primeiros passos. Em 1929, Alexander Fleming

observou que o caldo de cultura de um fungo inibia o crescimento de bactérias. A

substância descoberta foi denominada penicilina e introduzida na prática clínica a partir de

1942. A 11Guerra Mundial impulsiona outros estudos e inicia-se a era dos antibióticos. Sua

introdução causou grande impacto na prática médica em geral e na cirúrgica em

13 STROMBERG, Brent V. The operating room: an historieal perspective. The Journal of the South Carolina
MedicaI Association, Greenville , v. 81 , n.l,jan. 1985, p. 31-32.
14 THOMPSON, John D., GOLDIN, Grace. The Hospital ... p. 94-96.
15 MILLER, Joseph M .. William Stewart Halsted and the use of the surgical rubber glove. Surgery, St. Louis,
v. 92, n. 3, sept. 1982, p. 542.
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particular.17

3- A LUTA CONTRA A DOR

Para aliviar a dor, vários métodos e substâncias foram empregados, mas de forma

esporádica ao longo dos séculos. Os egípcios usavam narcóticos não identificados e os

chineses o cânhamo; os gregos tentaram vários alcalóides, bem como a mandrágora e outras

plantas. A estrangulação foi usada pelos assírios. A asfixia e posterior perda de consciência

diminuíam a dor no momento da intervenção, facilitando o trabalho do cirurgião. Outra

técnica utilizada para perder a consciência era golpear a cabeça do paciente com um pedaço

de madeira.18

E relatado o uso de esponjas embebidas com substâncias soporíferas; 19 morfina,

escopolamina e bebidas alcóolicas eram administrados em quantidade suficiente para

chegar ao estupor, depois do qual o cirurgião atuava. O emprego de doses tóxicas de álcool

ou nicotina era usado a fim de relaxar a musculatura antes das manobras cirúrgicas," além

do mesmerismo."

O paciente era muitas vezes sedado com álcool ou ópio e sua esperança era desmaiar no

início do procedimento ou ter amigos fortes para segurá-Io/2 às vezes a cirurgia era

realizada mesmo sem anestesia." Outras tentativas foram com o uso da hipnose ou com a

corrente elétrica;" amputações indolores com o uso do gelo em campo de batalha"

16 DOBERNECK, Raymond C., KLEINMAN, Russell. The surgical garbo Surgery, St. Louis , v. 95, n. 6, jun.
1984, p. 697.
17 FONSECA, AL. Antibióticos na clinica diária. 2.ed. Rio de Janeiro: EPUME, 1984, p.I-6.
18 COLLINS, Vincent J. Anestesiologia: teórica e práctica. Mexico : Editorial lnteramericana S. A, 1953,

R·17.
9 RUTKOW, Ira M Surgery ... p. 92, 96.

20 THORW ALD, Jürgen, O século dos cirurgiões. São Paulo: Hemus, 1985, p.46-47.
21 Seu autor, Franz Mesmer(1734-1815), criou a teoria do magnetismo animal, em que os indivíduos eram
dotados de fluidos magnéticos transmissíveis aos outros, provocando influências psícossomáticas a ponto de
aliviar a dor. Considerado charlatão, sua teoria inspirou mais tarde o desenvolvimento da hipnose. RUTKOW,
Ira M Surgery ... p. 331.
22 W1LLIAMS, T. G. et alo History of operating theatre rituais. NATNEWS, Derbyshire, v. 26, n. 12, dec.
1989, p. 21.
23 THORW ALD, Jürgen, O século ... p. 32-35.
24 LEE, 1.Alfred, ATKINSON, R S. Manual de anestesiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 1976, p. 527-531
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também são descritas.

Posteriores tentativas com o uso do éter, clorofórmio e gases como óxido nitroso foram

empregados.i" mas caíram em descrédito (essas substâncias e outras mais tarde passariam a

ser largamente utilizadas na anestesia. Algumas o são até os dias atuais. Se não houve êxito

nessas primeiras tentativas, foi tão somente pelo desconhecimento de suas propriedades

farmacológicas e por não saber qual a melhor forma de administrá-las).

Antes do uso como anestésicos, o éter e o óxido nitroso eram usados pelos jovens da época

em ocasiões sociais, decorrente da sensação de bem estar provocado pela inalação dos

mesmos.27 O óxido nitroso é também conhecido como gás hilariante por seu efeito

eufórico.28

Somente em 1846, mais precisamente a 16 de outubro e após vários casos de anestesia com

éter," Morton (então dentista e estudante de medícinar'" realizou a primeira demonstração

pública em procedimento cirúrgico com analgesia. O êxito foi repetido em outro

procedimento, também realizado no Massachusetts General Hospital.

A palavra anestesia é sugerida a Morton por Olivier Wendell Holmes, então professor de

anatomia e fisiologia da escola de medicina de Harvard. Proposta por significar

insensibilidade, particularmente ao tato." Esse termo, porém, já havia sido usado antes por

Platão em 400 a.C. para descrever a ausência de sensações em termos filosóficos e por

Dioscorides no século I d.C. descrevendo a ausência de sensação fisica.32 Apesar da

expressão ter sido bem aceita, nos primeiros anos foi muito usada a expressão

25 LEE, 1. A Manual ... p. 16.
26 LYONS, Albert S., PETRUCELLI, R Joseph. Medicine: an illustrated history. New York: Abrams, 1987,
616p.
27 RUTKOW, Ira M Surgery p.334.
28 LYONS, Albert S. Medicine p. 528.
29 WESTHORPE, Rod. William Morton and the first successful demonstration of anaesthesia. Anaesthesia
and lntensive Care, v. 24, n. 5, p. 529, oct. 1996.
30 CARMICHAEL, AG., RATZAN, R.M. (eds.). Medicine: a treasury of art and literature. NewYork :
Beaux arts editions, 1991, p.155-157.
31 COLLINS, Vincent 1.Anestesiologia ... p. 17-19.
32 LEE, 1. A Manual ... p. 6.
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"eterização"."

Além do éter, o clorofórmio também passou a ser usado como anestésico, mas provocou

várias mortes ao longo do seu uso, sendo necessário muito cuidado e experiência no seu

uso. O éter, por outro lado, não apresentava efeitos tão intensos e era facilmente

administrado por qualquer pessoa.

Essa duas substâncias passaram a ser utilizadas através de vapor em máscaras, onde os

pacientes inalavam o ar embebido no anestésico até a perda da consciência e

insensibilidade à dor, momento em que havia a incisão cirúrgica.

A anestesia era de responsabilidade do cirurgião que operava e comandava ao mesmo

tempo.i" mas qualquer pessoa era chamada para "anestesiar". Inicialmente, as anestesias

eram realizadas, em todo o mundo, por estudantes, enfermeiros, médicos recém-formados,

especialistas em outras áreas, farmacêuticos, irmãs de caridade e qualquer outra pessoa

leiga menos credenciada.Y Quando o sangue do paciente se tomava "escuro" a máscara

com anestésico era retirada, o ato cirúrgico interrompido e esperava-se normalizar a

situação para posterior reinício. Esse ciclo se repetia várias vezes até o término da

cirurgia. 36

Apesar da inegável vantagem proporcionada pela anestesia, os cirurgiões no início

depositavam pouca confiança. Os métodos empíricos e improvisados, a pouca segurança e

os resultados estatísticos desanimavam intervenções de maior porte. Esperava-se sempre

acidentes graves e por vezes fatais, bem como seqüelas neurológicas.

Os equipamentos eram rudimentares e havia vazamento de anestésicos; a pessoa que

33 RUSHMAN, G.B.,DAVIES, N.J.H.,ATK.INSON,RS. A short history of anaesthesia: the first 150 years.
Oxford: Buttenvorth Heinemann, 1996. p 9-18.
34 Ver entrevista com cirurgiã que também praticava anestesia em: SCHRAIBER., Lilia B. Medicina
tecnológica e prática profissional contemporânea: novos desafios, outros dilemas. São Paulo :
USP/Disciplina Medicina Preventiva, 1997. (Tese, Professor Livre-Docência), p.74.
3S MEIRA, Deyler Goulart. Origens e evolução da anestesiologia brasileira. Rio de Janeiro: Sociedade
Brasileira de Anestesiologia, 1981. p.65.
36 MEIRA, Deyler Goulart. Origens... p.24-25,65-66.
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exercia a tarefa de anestesiar se posicionava ao lado da cabeça do paciente segurando a

máscara. Dessa forma também inalava parte do anestésico.

Há um relato de caso em que anestesia ficava a cargo de um boticário que inicia sua tarefa

e, antes da cirurgia, já dormia sob a mesa. A esposa do cirurgião foi rapidamente solicitada

para continuar a anestesia mas tomando o cuidado de olhar para trás e não receber os

vapores do éter para não lhe acontecer o mesmo."

Outros agentes (principalmente os venosos a partir da primeira metade do século XX),

técnicas e equipamentos são desenvolvidos e empregados com sucesso ( a invenção da

seringa se deu em 1853)38. Como o grau de complexidade e as opções eram cada vez

maiores, tomou-se necessário maior conhecimento e exclusividade nessa área. Enfermeiras

são treinadas para essa função e predominam durante algum tempo, mesmo posteriormente,

quando já existiam médicos especializados em anestesia.l'Dentre os fatores que

contribuíram para isso destacam-se o financeiro( médicos eram mais caros), a perícia (as

enfermeiras eram treinadas para trabalhar o dia todo), a escassez de médicos habilitados

convivendo com a alta demanda imposta pelas guerras deste século.40

A EMERGÊNCIA DA ANESTESIOLOGIA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA

A introdução de novos agentes e técnicas exige maior conhecimento na área de fisiologia e

farmacologia. O tratamento das intercorrências exigia saber de ordem médica, e um

técnico não é suficiente para arcar com a responsabilidade da anestesia. Por outro lado, a

associação da anestesia com técnicas de anti-sepsia permitiu o desenvolvimento de

cirurgias prolongadas e delicadas; todos esses fatores associados impulsionaram a anestesia

a se tomar uma disciplina com seu próprio especialista, dominando as técnicas e

substâncias utilizadas. O cirurgião também se envolve no desenvolvimento de

procedimentos cada vez mais complexos, e para o exercício da anestesia são necessários

37 MEIRA, Deyler Goulart. Origens... p.90-91.
38 GUZMÁN, RA V. La anestesiología y el anestesiólogo. Revista de sanidad militar, México, v.46, n, 1,
ene./feb. 1992, p.36.
39 LYONS, Albert S. Medicine ... p. 531.
40 CALVERLEY, RK. A anestesia ... p.38.
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conhecimentos da área médica e, portanto, passa a ser realizado por um especialista. John

Snow (1813-1858) foi o primeiro anestesiologista britânico, e publicou em 1847 um texto

a respeito dos estágios da anestesia com éter.41

Em 1935, Frank Hoeffer McMechan afirma: "A segurança do paciente exige que o

anestesista esteja habilitado a tratar as complicações que podem surgir do própria

anestésico através do uso de métodos de tratamento indicados. O anestesista médico pode

fazer isso, o técnico, não. ,,42 Mesmo assim, até meados dos anos 40 deste século, hospitais

de reputação ainda empregavam mais enfermeiras anestesistas que médicos especializados.

A anestesia se transforma em especialidade médica inicialmente na Inglaterra e América,

espalhando-se para o resto da Europa e demais continentes; surgem os programas de

treinamento na especialidade." Aos poucos são publicados os primeiros livros sobre

agentes como éter, clorofórmio, óxido nitroso le posteriormente outros mais extensos sobre

anestesia.

O valor anestésico da cocaína é descoberto, mas já havia referência do seu uso entre os

Incas; esses mascavam a folha e colocavam a saliva encharcada com o princípio ativo da

planta sobre suas feridas, provocando um bom efeito analgésico." Seu uso passa a ser

testado com êxito como anestésico local, útil em bloqueios periféricos e em regiões da

medula espinhal. É mais um avanço da anestesiologia, dessa vez na área dos bloqueios

surgindo a anestesia peridural e raquídea.

O domínio sobre as técnicas, agentes e o sofisticado equipamento incorporado na prática

anestésica afasta o anestesiologista da relação de submissão ao cirurgião. Nem todos

aceitaram essa situação e por muito tempo alguns cirurgiões ainda impunham e decidiam

quais anestésicos e técnicas deveriam ser usados em seus pacientes. Ainda se veria escrito

41 VANDAM. L.D. History of anesthetic practice. In: : .MILLER, Ronald D. Anesthesia. 4.ed. New York :
Churchill Livingstone, 1994. 2v. capo 2, P 12.
42 LYONS, AS., PETRUCELLI, R J. Medicine: an illustrated. .. p.53 1.
43 RUSHMAN, G.B.,DA VIES, N.J.H.,ATKINSON,RS. A short ... P 20-34.
44 KITZ, RJ., VANDAM. L.D. Histórico e objetivos da prática anestésica. In: .MILLER, Ronald D.
Tratado ... capo 1, p. 6.
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por muito tempo em livros de alguns centros cirúrgicos: "livro de ocorrência dos médicos,

anestesistas e das enfermeiras". Também estão registradas situações em que o cirurgião

determinava qual a técnica e os anestésicos a serem utilizados.Y

Com a existência dos primeiros médicos especialistas, são fundadas as Sociedades de

Anestesiologia bem como seus departamentos nos hospitais, escolas de medicina e

universidades. Aumenta o número de médicos dedicados à especialidade com treinamento

formal e surgem os primeiros periódicos e outras publicações na área, consolidando a

anestesiologia como especialidade médica. Somente em língua inglesa, o número de

periódicos evoluiu de 6 em 1922 para 98 em 1992, abrangendo as mais diversas temas e

sub-especialidades de anestesiologia em todo o mundo.46

Na América, a Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) é fundada a partir de

1905 com algumas mudanças de nome. Em 1914 o Jornal Americano de Cirurgia passa a

publicar suplemento contendo trabalhos de anestesia, resultado de persuasão da ASA. A

partir de 1940 a anestesiologia é aceita na hierarquia da Associação Médica Americana.47

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) foi fundada em 1948, destinada

a divulgar entre os leigos os propósitos e normas da anestesiologia, além de "... reunir

médicos interessados em fomentar o progresso, o aperfeiçoamento e a difusão da

anestesiologia, além de estimular a produção científica e desenvolver o aprimoramento

profissional de seus associados.,.48 A nível regional, existem as Sociedades Estaduais com

função idêntica.

A SBA confere o Título de Especialista em Anestesiologia (TEA) e o Título Superior em

Anestesiologia (TSA); esse último após exames.

45 MEIRA, Deyler Goulart. Origens... p. 127-129.
46 GREENE, Nicholas M. Anesthesiology joumals. Anesthesia &Analgesia, v.74, n.I, jan. 1992, p. 116-117.
47 VANDAM, L.D. History of ... p.15-17.
48 POSSO, Irimar de P. Responsabilidade ética e legal do anestesiologista. A sociedade brasileira de
anestesiologia. In: ORTENZI, Av., TARDELLI, MA (coords.). Anestesiologia: SAESP . São Paulo:
Editor Atheneu, 1996. Cap 2, p. 19.
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A especialização em anestesia no Brasil pode ser realizada nos Centros de Ensino e

Treinamento (CET) reconhecidos pela SBA. Os médicos em especialização são

denominados aspirantes e tomam-se membros ativos da Sociedade após conclusão da

especialização. Profissionais que exerçam anestesia sem especialização em CET são sócios

adjuntos e podem passar a ativos após aprovação em prova escrita e oral.

A diretoria é eleita com mandato de um ano pela Assembléia' dos Representantes,

constituída pela diretoria, pelo presidente do Conselho Superior e pelos representantes das

regionais; esses últimos são indicados proporcionalmente ao número de associados de cada

regional. 49

As atividades da Sociedade são publicadas no Boletim Anestesia e as publicações

científicas, na Revista Brasileira de Anestesiologia.

O anestesiologista é um profissional graduado em medicina, com especialização na área de

anestesiologia e duração variável entre dois e quatro anos. A maioria absoluta desses

profissionais trabalha em hospitais, mais precisamente no centro cirúrgico'? com as funções

de anestesiar e acompanhar os pacientes no pós-operatório imediato (realizado na sala de

recuperação pós anestésica)." As características relacionadas a esse ambiente de trabalho,

serão apresentadas a seguir.

49 POSSO, Irimar de P. Responsabilidade... p. 19-21.
50 Vamos considerar indistintamente o centro cirúrgico como local para realização de procedimentos gerais e
das diversas especialidades, incluindo obstetrícia
51 Trata-se de uma sala localizada no próprio centro cirúrgico e com todo o equipamento necessário para
prestar assistência de emergência aos pacientes. Tem a função de observar e acompanhar o completo
despertar do paciente para encaminhá-lo posteríormente à unidade de internação. FEELEY, Thomas W. A
sala de recuperação. In: MILLER, Ronald D. Tratado de anestesia. 2.ed. São Paulo: Manole, 1989, cap. 3,
p.1985-20 11.
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o CENTRO CmÚRGICO

o centro cirúrgico é uma unidade hospitalar destinada à prestação de cuidados médico-

cirúrgicos e pós-operatórios imediatos dos pacientes. Sua àrea fisica é variável,

comporta basicamente salas de cirurgia, corredores, àrea para recuperação anestésica,

depósito para materiais e equipamentos, lavabos, vestiários, secretarias, I área para

limpeza de material cirúrgico e conforto para funcionários (durante os plantões os SOIaS

e colchonetes servem de 'cama' para os profissionais do CC); há modificações de

acordo com o hospital. Recomenda-se que as salas sejam amplas o suficiente para

permitir o livre movimento do pessoal, bem como o adequado posicionamento dos

elementos necessàrios para o ato cirúrgico (mesa operatória e de instrumental, aparelho

de anestesia, monitores, etc.).'

É organizado de forma complexa, caracterizando-se por elevada especialização. Nesse

ambiente é desenvolvido um trabalho em equipe, mas se expõe a um alto grau de risco o

paciente e a equipe multi profissional. Composto por indivíduos de diferentes

habilidades, cada membro deve atuar com determinadas responsabilidades funcionais

para a execução dos procedimentos. Cada pessoa trabalha com expectativas próprias e

do seu grupo. Suas funções são organizadas estabelecendo relações cooperativas e'

interdependentes, orientando suas atividades para as metas estabelecidas e usando seus

conhecimentos e técnicas para executar as tarefas. J

Os profissionais envolvidos encontram-se em vários estágios de suas vidas, possuindo

suas próprias metas, opiniões, grupos de referência e ideologias; posicionam-se em

variados graus de estima e poder, conferindo ao ambiente de trabalho uma significação

diferenciada.

1 REGULAMENTAÇÃO do Ministério da Saúde: porto GM 1884/94 - centro cirúrgico e obstétrico.
Anestesia em revista. Rio de Janeiro, v.56, n.2I3, mar./jun. 1996, p. 8-9. '
2 UROSA, Rafael E. Bermudez et aloAl'gunasconsideraciones sobre la unidad quirurgica. Revista de la
Sociedad Médico-Quirúrgico dei Hospital de Emergencia Pérez de Leôn, Caracas. V. 18, n. 3 ,1983.

P'!~LAR, M.C.Q., JOUCLAS, V.M.G. Centro cirúrgico: sistema sócio-técnico-estruturado. R. Hosp.
Adm. Saúde, V. 13,n4. out./dez. 1989,p.154.
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o trabalho realizado no CC é metaforicamente associado com uma máquina.

destacando a importância da segurança, precisão e responsabilidade de seus membros.

Essa visão mecanicista e técnica, como toda metáfora, é unilateral e não se refere nem

destaca o aspecto humano que modula essa ação."

Outra metáfora relacionada ao CC é compará-lo a um teatro. Existem as estrelas, os

vilões, heróis ou ingênuos. Cada pessoa desempenha seu papel previamente definido, e

a mudança nas funções exige adequado treinamento, o que demanda tempo. O ato

cirúrgico é o espetáculo (lembrar do histórico do CC)~e como tal, pode ser suspenso ou

atrasar. O script é muitas vezes velho conhecido: "vou. começar"; "está sangrando

muito"; "preciso do fio"; "passe a gaze", etc. O astro pode ser o cirurgião, o

anestesiologista ou a enfermeira, depende do enfoque e do momento em análise. Sempre

há os que trabalham nos bastidores, sem que sejam vistos ou de conhecimento do

público. O estilo do espetáculo varia. Pode ser um musical dependendo dos hábitos da

equipe e do tipo de cirurgia, chegando às vezes a um drama.5

É fisicamente separado de outras áreas do hospital por razões de anti-sepsia e de

controle de tráfego." A entrada nessa unidade exige mudança de roupa e respeito a

determinadas normas. Provavelmente esses motivos limitam a ação direta, o controle, e

a presença contínua da administração;7 as enfermeiras do CC é que são habitualmente

designadas para funções administrativas nesse setor.

O centro cirúrgico é também considerado um espaço confinado por apresentar poucas

vias de entrada e saída, ventilação natural desfavorável e dificil evacuação em situações

de emergência. Outros lugares também denominados confinados são: grutas,

refrigeradores, 'túneis, esgotos, tanques, minas e porões de navios.8

4 MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996, p. 37-41. :.
5 BEUNO,D.J. The operating room as a theater - a relevant metaphor. AORN Joumal, v.58, n.2, p.396-
397, aug. 1993.
6 MILES,B.F. The operating theatre problems of hospital isolation. The New Zealand Nursing Joumal,
aug.1977 ,p.20- 21.
7 GRIGSBY, E.J., CUCClllARA, R.F. Operating room management. In : MILLER, R.D. Anesthesia.
4.ed. New York: Churehill Lívingstone, 1994. Cap. 82, p. 2609.
8 GREENBERG,S.R. The confined space. The American Joumal of Forensic Medieine and Pathology.
v.lO, n.l, 1989, p.31-35.
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A ventilação limitada com sistema de renovação de ar de qualidade questionável,

dificulta a liberação de produtos nocivos, expondo os trabalhadores desse lugares a

essas condições e ainda a combustão, explosão e eletrocussão.. Por conta do seu design,

a temperatura se eleva visivelmente quando há falha no sistema de resfriamento."

A principal atividade executada nesta unidade consiste no ato anestésico-cirúrgico, em

que são envolvidos direta e indiretamente um grande número de profissionais para

viabilizar sua realização. As cirurgias podem ocorrer de forma programada (eletiva) ou

de urgência, sendo o centro cirúrgico um dos setores do hospital que funciona sem

interrupções, com plantão noturno, de fim de semana e rodízio de funcionários

(médicos, enfermeiras, auxiliares ou técnicos de enfermagem e pessoal de nível básico).

Cada grupo tem sua própria forma de organização, e está relacionado com as relações

sociais de trabalho e com acordo realizado entre os próprios membros. Quer seja de

forma inovadora ou através de mecanismos já tradicionalmente implantados no hospital.

Outros profissionais como engenheiros, arquitetos, funcionários para conservação e

manutenção de equipamentos também freqüentam essa unidade bem como diversas

outras no complexo hospitalar, mas não exercem suas atividades exclusivamente neste

local.

A natureza do trabalho desenvolvido no centro cirúrgico é considerada como fonte de

tensão para todos os integrantes da equipe, destacando-se: 10

• Tensões decorrentes de aspectos ambientais - induzidos por agentes fisicos,

químicos, biológicos;

• Sensação de isolamento e contato limitado com pessoas de outros departamentos;

• Ambiente fechado onde é rigoroso o cuidado com esterilizações, além de muitas

paredes e escassez de janelas. A ausência de janelas provoca nas pessoas sensação

de clausura, principalmente em lugares pequenos, restritos e com situação estática

ou monótona. Pode haver queda da percepção visual e vigilância auditiva.

9 GREENBERG,S.R The confined ... p.33.
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Associado à ventilação e luminosidade artificial e inadequada, provoca mais

facilmente a fadiga e diminui o ritmo do trabalho. 11

• Equipamento que não funciona;

• A alta tecnologia 12 utilizada requer constante investimento pessoal e com relação

aos equipamentos e máquinas utilizadas; para o anestesiologista, o treinamento é

fundamental para uma prática segura. 13

• Material que não é encontrado quando solicitado pela equipe;

• Elevado ritmo de trabalho;

• Trabalho fisicamente cansativo; a equipe cirúrgica trabalha de forma contínua em

pé, sem pausa ou condições para descanso. Há dificuldades em postura e realizar

movimentos em geral. Esforço fisico é habitual considerando a necessidade de

afastar estruturas anatômicas, agravado mais ainda pela dificuldade de acesso em

alguns procedimentos, destacando-se casos onde o campo operatório está limitado a

ser acessado por apenas uma pessoa, como nas cirurgias de ouvido.

• A questão da imprevisibilidade quanto à ocorrência de emergências e a exigência de

reações e raciocínio rápidos nessas situações de emergência;

• Contato limitado com o paciente;

• Responsabilidade em lidar com vidas humanas;

• Grande responsabilidade na tomada de decisões; ações que raramente permitem

retomo, o que exige precisão técnica e intelectual, além do potencial risco de

processos legais relacionado à prática cirúrgica e anestésica

• Situações que exigem do profissional mais habilidade ou conhecimento do que
,

aquelas para as quais ele está preparado; considerar ainda a cobrança por parte do

grupo e muitas vezes dele mesmo;

• A enfermagem às vezes precisa atender mais de uma solicitação simultaneamente

(cirurgião, anestesiologista, auxiliares, enfermeiros);

\O HEWITI, Donna W. OR stress: how to get it, how to keep it, how to lose it. Today 's OR nurse.
Thorofare, v. 2, n8, p.9-11, oct. 1980.
\I KEEP, P.J. Stimulus deprivation in windowless rooms. Anaesthesia, London, v. 32, p. 598-602,
jul.laug. 1977.
12 Consideramos aqui tecnologia como sendo "uma técnica ou complexo de técnicas usadas para
alterarem materiais (humanos ou não, fisicos ou mentais) de um modo previsto, sendo o equipamento um
instrumento da tecnologia". PERROW, Charles. Hospitais: tecnologia. estrutura e objetivos. São Paulo:
EAESPIFGV,out. 1975,p.Il-14 (mimeo.).
\3 GABA,D.M. Human work environment and simulators, In M1LLER.RD. Anesthesia ... cap.85, p. 2636
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• o procedimento anestésico-cirúrgico, apesar de necessário para o tratamento e

completo bem estar do paciente, confere uma certa agressividade que gera tensão a

nível consciente ou inconsciente, uma vez que aquela situação específica do

paciente pode ocorrer em qualquer indivíduo da equipe ou em pessoas próximas;

• A insegurança dos mais novos quando não há treinamento com o material utilizado

e na dificuldade de adaptação;

• Contato fisico muito próximo com outras pessoas da equipe;

• Problemas pessoais;

• Desgaste na relação interpessoal com outros membros da equipe. Cirurgia é uma

atividade delicada e complicações podem surgir; os profissionais podem se tornar

tensos e palavras ásperas podem ser pronunciadas. A irritação em um membro deve

ser contornada pelo outro para evitar atritos. Momentos stressantes podem conduzir

a decisões erradas ou tardias, resultando em desastre; 14

• Problemas de comunicação na equipe. O campo visual entre os membros se limita

em regiões acima do tórax (inclusive), o que limita a comunicação não verbal ainda

agravada pelo uso de máscaras e gorro; a comunicação se estabelece a partir do

olhar e da voz. Esse limite visual ocorre tendo em vista que toda a equipe está em

torno da mesa cirúrgica;

• Lidar com a morte gera sentimento de frustração e falência da profissão médica

enquanto função de preservar a vida;

• Pacientes para os quais há ordens de ~ão ressuscitar" e doadores de órgãos;

Os procedimentos realizados no centro cirúrgico são extremamente invasivos, com

cirurgias programadas (eletivas) ou de urgência. As cirurgias eletivas ocorrem a partir

das 07:00 h, continuando no período da tarde ou à noite (alguns hospitais particulares,

para maximizar o uso das salas cirúrgicas, reduzem o valor da taxa de ocupação nesses

horários, estimulando seu uso quando há menor movimento). As cirurgias de urgência

podem acontecer a qualquer momento.

14 DRIPPS, R.D., ECKENHOFF, J.E. lntroduction to anesthesia: the principIes of safe practice. 5.ed.
PhiladeIphia: W. B. Saunders Company, 1977. p.7-8.
15 AsSW1tode discussão ampla. São pacientes debilitados e/ou de mau prognóstico que se submeterão a
uma cirurgia. Questiona-se com os responsáveis se o mesmo será reanimado em caso de parada cardíaca,
considerando, entre outros fatores, sua qualidade de vida. WALKER,R.M. DNR in the OR.
JAM4,v.266,n.17,nov.6,1991,p. 2407-2412; YOUNGNER,S.J., CASCORBI, H.F., SHUCK,J.M. DNR in
the operating room. JAM4, V. 266, n. 17, novo6, 1991, p.2433-2434; CRAIG, D.B. Do not ressuscitate
orders in tre operatingroom. CanoJ Anaesth., v.43, n.8, p.840-851, 1996.
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As cirurgias eletivas são marcadas pelo cirurgião ou representante que contacta o

hospital e agenda o procedimento. É reservado o quarto para o paciente e a sala

cirúrgica para o horário determinado, considerando ainda o tempo previsto para a

realização da operação. Diariamente a enfermeira chefe escreve em local determinado o

mapa cirúrgico (em alguns hospitais encontram-se na entrada do CC um quadro

contendo o horário dos procedimentos, a respectiva sala, o cirurgião, o anestesiologista

e o pessoal de enfermagem escalado). Cabe à enfermagem do CC distribuir as salas para

as cirurgias agendadas, considerando o tamanho da sala necessário, a especialidades, o

tempo previsto de cirurgia, o equipamento a ser utilizado, etc. À enfermeira chefe cabe

ainda distribuir os auxiliares e técnicos para esses procedimentos.

A equipe médica (cirurgião, auxiliares e anestesiologista) pode ser do próprio hospital

ou de fora, estando nesse sentido classificados em: hospital fechado (que não aceita

equipe externa, só trabalhando os funcionários do próprio hospital) e hospital aberto

(permite que equipes de fora realizem procedimentos sem restrições). Hospitais

fechados são os públicos em geral e alguns privados de medicina de grupo,

cooperativas, etc. A grande maioria dos hospitais privados estão entre os denominados

"abertos".

o CC e mais precisamente a sala de operações é o ponto central na prática do

anestesiologista." Ele passa mais tempo no centro cirúrgico do que qualquer outro

especialista médico, trabalhando em condições peculiares a essa unidade.

Independente da complexidade do centro cirúrgico, há riscos para os funcionários em

maior ou menor grau. Eles contribuem em parte para manifestações de irritação e perda

de controle na equipe.!" Esses riscos são de natureza fisica, química, biológica e

decorrentes do ruído, podendo interferir no desempenho dos profissionais. 18

16 MILLER Jr., E.D.,MILLER, RD. Scope of modem anesthetic practice. In: MILLER, Ronald D.
Anesthesia. Capo 1, p, 3.
17 LAUFMAN, H. Surgical hazard control: efect of architecture and engineering. Arch. surg., v.107,
oct.1973, p.552-553.
18 BIEBUYCK,J.F., PIDL,D. Ergonomic and human factors a:ffecting anesthetic vigilance and monitoring
performance in the operating room environment. Anesthesiology, v.73, n.5, nov.1990, p.998-1004.
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Risco é a possibilidade de perigo, incerto mas previsível, que ameaça de dano a pessoa

ou a coisa." Do ponto de vista jurídico, risco é a possibilidade, ou proximidade de

perigo, por acontecimento eventual incerto, que ameaça de dano a pessoa ou a coisa. 20

Os dois conceitos se referem ao possível perigo causado por determinado fator a

alguém, que será o nosso interesse. O risco é exterior e na maioria das vezes, é inerente

ao trabalho.é' Do ponto de vista epidemiológico, o risco, com o efeito sobre a saúde a

partir da exposição a agentes considerados agressores, pode ser calculado a partir do

número de casos de doenças manifestas ou da mortalidade, mas não aprofundaremos

essa abordagem.F

RISCOS QUÍMICOS E FÍSICOS

Os riscos fisicos são representados por radiações (ionizantes ou nãoi3, iluminação,

umidade, calor e ar condicionado. Esse último provoca a Síndrome dos Edifícios

Doentes, caracterizada pela poluição e poeiras acumuladas no ar condicionado,

colocando no ambiente de trabalho bactéria, fungos, protozoários e alergenos. Os

sintomas são irritação nos olhos, problemas respiratórios, alergias, letargia, sonolência e

dificuldade de concentração.i"

Os químicos são as névoas, poeiras, fumos, gases, vapores," medicamentos, anti-

sépticos e esterilizantes. Substâncias químicas usadas no CC podem provocar problemas

cutâneos, respiratórios, geniturinários, irritação nos olhos e reações alérgicas." Seja por

contato fisico ou por inalação

Estudando vários centros cirúrgicos, POSSO identificou fontes de riscos fisicos e

químicos capazes de causar acidentes e doenças nos componentes da equipe cirúrgica,

19 MICHAELIS. Dic Michaelis. Nov. 1996. Endereço eletrônico: http://www.dst.com.br.
20 ALcÂNTARA, H.R. O risco de ação processual, penal e civil do anestesiologista. Rev. Bras.
Anestesiol., ano 26, n.2, marJabr. 1976, p.269.
21 DEJOURS, Christophe. A loucura ... p.64.
22 CORRÊA Filho, H.R. Outra contribuição da epidemiologia. In: ROCHA, Lys Esther et ai (Orgs.). Isto
é trabalho de gente?: vida, doença e ttabalho no Brasil. São Paulo: Vozes,1993, cap 29, p.200-211.
23 LOKEN, M.K Physicians'obligations in radiation issues. JAMA, v.258, n.5, aug. 7, 1987, p.673-676.
24 RISCO invisível. Revista Fundacentro, São Paulo, v.I, n.2, p.8-12, set. 1997.
25 SOARES, 0., PEIX:arO,J.c. Graus de riscos a que estão expostos os ttabalhadores em instituições
hospitalares. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 40, n. 2/3, 1987, p. 151.
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independente dos recursos tecnológicos existentes na unidade. Dentre eles estão os

gases anestésicos, desinfetantes, ausência de aventais de chumbo para a equipe e da

proteção nas paredes, passagem manual de pacientes da maca para a mesa operatória ( e

no sentido oposto), focos de luz de altura inadequada podendo atingir as pessoas do

grupo, piso não adequado, uso de laser, calor, som do ar condicionado, número de

tomadas insuficientes, área da sala de cirurgia inadequada, equipamento sem

manutenção preventiva e às vezes mantidas por pessoas sem qualificação.F

Os gases anestésicos se distribuem por todo o CC, aumentando sua concentração à

medida que se aproxima do aparelho de anestesia, mais propriamente à cabeceira do

paciente - onde o anestesiologista ocupa a maior parte do seu tempo. O uso de

determinadas técnicas em anestesia geral reduz a contaminação ambiental. 28 Nem todos

os hospitais possuem sistema de exaustão adequado, tomando o ambiente mais

insalubre." Foram detectados vestígios de anestésicos em diversas partes do CC,

estando presente nos vestiários, nas secretarias e até no ar expirado dos

anestesiologistas." A difusão é pela própria lei dos gases, pela respiração ou

impregnação na roupa e corpo dos funcionários.

Apesar de odor característico, concentrações baixas de anestésico na sala cirúrgica não

são facilmente detectados, sendo inalados mesmo quando não há cirurgia. Ao final de

um dia de trabalho, há queixas de fadiga, cefaléia, sono e mau humor entre os
.I' 31anestesio ogistas.

Efeitos crônicos dos anestésicos sobre o homem são estudados há muito tempo. Os

dados obtidos através de levantamentos epidemiológicos sugerem relações, mas

26 WAKAMATSU, C.T. et al, Riscos de insalubridade para o pessoal de hospital. Revista Brasileira de
Saúde Ocupacional, v. 14, n.53,jan./fev./mar. 1985, p. 54-55.
27 POSSO, Maria Belén Salazar. As fontes potenciais de riscos fisico e químicos incidentes sobre os
membros da equipe cirúrgica. São Paulo: Escola de Enfermagem / Universidade de São Paulo, 1988,86
~. (Tese de Doutorado).
8 FISEROV A-BERGEROV A, V. Biokinetics of inhalation anesthetics. In: CAPODAGLIO,E.,

MAPELLI, A Rischio professionale da anesteüci per inalazione: monitoraggio e prevenzione. Pavia:
Edizioni La Goliardica Pavese, 1988, p.l-40.
29 MORENO, RH., FISCELLA, L.F. Riesgo profesional del anestesiologo. Revista Argentina de
Anestesiologia, v. 45, n. 1, 1987, p.40.
30 MAIA, J.c., GONÇALVES, B. Exposição crônica aos anestésicos inalat6rios, Revista Brasileira de
Anestesiologia, ano 26, n.2, mar./abr. 1976, p. 154-156.
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dificilmente provam associações do tipo causa-efeito entre exposição e doença. Há

estudos com deficiências, resultando em conclusões conflitantes. Entretanto, algumas

evidências estão associadas com o ambiente nas salas de cirurgia.32

A prevalência de aborto é maior em mulheres anestesiologistas que outras médicas que

trabalham fora do cento cirúrgico. Da mesma forma, doenças congênitas foram mais

encontradas em filhos de homens e mulheres anestesiologistas (há provável ação na

formação do espermatozóide) do que no grupo controle de médicos. Também foram

detectadas mais doenças hepáticas em homens anestesiologistas, e os efeitos na

inativação da vitamina 12 com conseqüente redução na fertilidade.f Outros estudos

associaram os anestésicos com repercussões em habilidades intelectuais e motoras.

Apesar de contraditórios e com diferenças metodológicas nesses estudos, admite-se que

há, em maior ou menor grau, alteração de função mental.34

O anestesiologista é um profissional que realiza vários procedimentos invasivos. Para

tal, o uso de agulhas é uma constante e freqüentemente causa lesões percutâneas. Esses

ferimentos existem ao se tentar reencapsular as agulhas, durante as punções ou em

qualquer outro momento da anestesia." Existe portanto o risco de contaminação quando

esse material já entrou em contato com o paciente, passando despercebido algumas

vezes?6

Durante a administração das drogas, pode haver desconexão entre a seringa e agulha;

nessas condições, o conteúdo da seringa pode ser lançado acidentalmente em direção ao

anestesiologista, comprometendo seu trabalho e sua integridade física."

31 MAGALHÃES. E. Risco Profissional do anestesiologista. Revista Brasileira de Anestesiologia, ano 26.
n.z, mar.labr. 1976. p. 137.
32 BERRY. AJ.. KATZ.J.D. Riscos do trabalho na sala de operações. In: BARASH. P.G.• CULLEN,
F.B., STOELTING, R.K. (eds.) Tratado de anestesiologia clínica. São Paulo: Manole, 1993, v.I, capo4,
p.91-95.
33 FISEROVA-BERGEROVA. V. Toxity and threshold for nitrous oxide. In: CAPODAGLIO,E.,
MAPELLI, A Rischio pro.fessionale ... p.4I-59.
34 ARNOLD Ill, W.P. Environmental safety including chemical dependency. In: MILLER, R.D.
Anesthesia ...Cap. 86. p.2681-2683.
35 GREENE, E.S. Percutaneous injuries in anesthesia personnel. Anesthesia and analgesia, V. 83, aug.
1996, p.275-277.
36 BERRY, AJ. Injury prevention in anesthesiology. Surgical Climcs of North America. V.75, n.6, dec.
1995. p.1l23-1l32.
37 TABBOUSH,Z.S. Accidental prolonged mydriasis in anesthesiologists. Anesthesia and Analgesia,
v.81, n.6, dec. 1997,p. 1312-1313.
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Devido a problemas de funcionamento na parte elétrica da sala de cirurgia,

equipamentos provocam choque elétrico com arritmias ou ainda queimaduras, fogo,

explosão e interferência em outros equipamentos, causando danos no paciente e

membros da equipe. 38 As queimaduras podem ser provocadas ainda por equipamento

ligado ao bisturi elétrico." Por manusear diretamente vários equipamentos da sala de

cirurgia, o anestesiologista é o alvo imediato nas deficiências de manutenção da rede

elétrica." Instalações elétricas deficientes em tomo do anestesiologista e piso molhado

propiciam condições para eletrocussão; esse profissional deve conhecer esses riscos e

sua profilaxia para proteção pessoal e do paciente."

o perigo de incêndio existe devido à presença de substâncias inflamáveis (roupas, anti-

sépticos, plásticos, cabelo), mecanismos de ignição e oxigênio.42 As fontes de ignição

são oriundas de chamas e faíscas elétricas dos interruptores, das conexões, laser ou dos

próprios equipamentos elétricos utilizados na área cirúrgica. 43

As radiações são outras exposições do anestesiologista e demais. funcionários do Cc.

Quer seja ionizante ou não (laser). Procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou ainda

determinadas especialidades usam regularmente os raios-x. As salas devem ter proteção

nas paredes; a equipe deve usar avental de chumbo e outros equipamentos indicados.

Sua ação provoca malignização e má formação congênita, 44 com repercussões a nível do

tecido sangúíneo, gastro-intestinal e pele."

Os lasers também são muito usados em determinadas especialidades. Sua ação

compromete o olho dos trabalhadores com lesão em retina, córnea e nervos. Por outro

38 LITI,L. Eletrical safety in the operating room. In: MILLER, RD. Anesthesia ... capo84, p.2625-2630
39 SPIEGEL,P. Complicações devidas ao uso de monitores eletrônicos. Revista Brasi/eira de
Anestesiologia., ano 26,0.2, marJabr,1976, p. 181-186.
40 ALMEIDA, G.P. Morbidade e mortalidade entre anestesistas. Revista Brasileira de Anestesiologia, ano
26, n.2, marJabr. 1976, p. 247.
41 SPIEGEL, P. Segurança e anestesia Revista Brasileira de Anestesiologia, Rio de Janeiro,. v.32, n.4,
1982, p.277-278.
42 PODNOS,Y.D., WILLIAMS, R.A Fires in the operating room. Bulletin of lhe American College of
Surgeons.v.82, 0.8, aug. 1997, p.15-16.
43 UROSA, Rafael E. Bermudez et aloAlgunas ... p.86.
44 ADELSTEIN, S.l Uncertainty and relative risks of radiation exposure. JAMA, v.258, n.5, aug. 7, 1987,
p.655-657.
45 RIBEIRO, lB. As radiações e o risco profissional do anestesiologista. . Revista Brasi/eira de
Anestesiologia.; ano 26, 0.2, mar.labr. 1976,p. 212-215.
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lado, o vapor produzido durante o seu uso contém substâncias que não são filtradas pela

máscara, destacando-se vírus como o HIV e causando doenças respiratórias." A

exposição à radiação ocorre na própria sala ou em área de diagnóstico por imagem, com

efeitos genéticos e relacionados ao câncer.

A iluminação das salas de cirurgia é voltada para a região operatória, dificultando a

avaliação do paciente pelo anestesiologista;" pode induzir erros como troca de

medicações, dificultar a avaliação do paciente 48 e facilitar a fadiga pela gradação

Iuminosa.Y A intensidade de luz na sala de cirurgia deve ser uniforme com o mínimo de

diferença entre o campo operatório e o restante do ambiente, onde trabalham

anestesiologistas, enfermeiras e auxiliares, 50 caso contrário suscita esforços adicionais e

contribui para a tensão do anestesiologista. O tipo de lâmpada é importante porque pode

provocar queimaduras no paciente e equipe. 51

Reações alérgicas podem surgir oriundas do contato fisico, com manifestações

variáveis. É o caso de sabões, detergentes, agentes anestésicos'" e luva (látex). 53

O calor e a umidade podem interferir no rendimento. Ar condicionado que não funciona

representa um verdadeiro caos no centro cirúrgico, principalmente para o cirurgião e

auxiliares por usarem as roupas padronizadas. A inevitável sudorese redobra a

necessidade de cuidados para evitar contaminação da cirurgia, além de provocar

46ARNOLD m, W.P. Envirorunental... p. 2683-2685.
47 BECK. W., HEIMBURGER, RF. Illumination hazard in the operating room,Arch. Surg., v.107, p.560-
562, oct. 1973.
48 BECK, W., HEIMBURGER, RF. Illumination hazard in the operating ... p.561.
49ALMEIDA, G.P. °anestesista e o stress. Revista Brasileira de Anestesiologia, v.26, n2, mar.labr.
1976,p.228.
50 ILUMINAÇÃO é trabalho de equipe. H - a revista do hospital, SãoPaulo, v.3, n. 9, 1997, p.29-31.
51 °foco cirúrgico possui lâmpadas e é ligado ao teto da sala, com mobilidade necessária para direcionar
a luminosidade de acordo com a necessidade do cirurgião. Deve possuir filtro para absorver calor,
produzindo luz fria (sua ausência causa os danos relatados). DESTRO,M.W.B. et alo Queimaduras
acidentais provocadas por foco de luz do centro cirúrgico. Revista Brasileira de Cirurgia, v.82, n.3,
mai.ljun, 1992, p.121-124.
52 POSSO, I. P. As reações alérgicas e o anestesiologista. Revista Brasileira de Anestesiologia, V. 26, n.2,
mar.labr. 1976, p. 232-235.
53 KONRAD,C.,FlEBER,T.,SCHÜPFER,G. Anaphylatic reaction to latex in health care workers.
Anesthesia and analgesia, v.82, 1996,p.l107.
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sonolência e reduzir a produtividade. A temperatura ideal para o centro cirurgrco

referida pela maioria dos cirurgiões foi de 19°C.; para o anestesiologista, 21,5 °c.54

RUÍDO

Com relação ao ruído, POSSO estudou cinco dos equipamentos regularmente usados no

CC; constatou que o ruído emitido pelos mesmos é suficiente para provocar alterações

fisiológicas e psicológicas nos componentes da equipe cirúrgica e no paciente, podendo

causar redução na capacidade de trabalho e induzir a erros. 55 As fontes de ruído no CC

são inúmeras, como conversas, barulho dos instrumentos cirúrgicos, aspiradores,

monitores e alarmes, movimento de enfermeiros, médicos e auxiliares. Depende ainda

da quantidade de salas no CC e do número de pessoas que se move lá dentro. O ruído é

intenso antes de começar o ato cirúrgico e no seu término, chegando ao caos da

desordem auditiva.

Segundo a autora, as repercussões desses efeitos sobre o indivíduo podem favorecer o

"...desinteresse dos circulantes em permanecerem durante todo o ato anestésico-

cirúrgico na sala de operações, aliado, ainda, à freqüente instabilidade emocional dos

mesmos". 56

A intensidade dos efeitos provocados pelo ruído é individualizada, mas a exposição

contínua a esse agente pode levar à estafa fisica, mental e dificultar a concentração em

tarefas intelectuais, além de provocar cansaço, distração, descontrole emocional e

irritabilidade. Interfere na comunicação entre os indivíduos integrantes da equipe

cirúrgica e desses com o paciente, uma vez que reduz a capacidade de perceber ou

distinguir um som em presença de outro ruído.

O barulho pode provocar distração em períodos críticos e compromete a função da

memória. Meta tarefas que exigem alto nível de percepção e processamento de

54 WYON, D.P., LINDWELL, O'M, WILLIAMS,RE.O. Thermal cornfort during surgical opemtions. J.
Hyg. Camb, v. 66, 1968, p.244-247.
55 POSSO, M B. S. O ruído emitido por aparelhos usados nas salas de operações. Estudo preliminar
sobre alterações fisicas, fisiológicas e psicológicas nos componentes da equipe cirúrgica e paciente. São
Paulo: Escola de Enfennagem I Universidade de São Paulo, 1980. P.69 (Dissertação de Mestrado).
56 POSSO, M B. S. O ruído... p, 70.
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informações. Interfere com a comunicação e provoca irritação. Por outro lado, a música

provoca efeitos benéficos na vigilância. 57

o calor pode provocar sonolência, astenia, interferir no desempenho, provocar

inquietação e mal estar.

RISCOS BIOLÓGICOS

o risco de adquirir infecções no hospital pode ser através do paciente, de outros

profissionais ou de material contaminado. Agentes. infecciosos resistentes e

comprometimento do sistema imunológico do trabalhador agravam a contaminação do

profissional, que pode ser através de partículas produzidas pela tosse, espirro ou fala.

Transmissão através de secreções e sangue ocorrem pelo contato com a pele ou

mucosa. Vírus da hepatite, mv, Herpes, gripe, bactérias (tuberculose), doenças

exantemáticas (rubéola, sarampo), escabiose, meningite 58 e outros estão entre os agentes

comumente encontrados. S9 As conseqüências são não apenas relacionadas à infecção em

si, mas a seus efeitos de provocar câncer e mal- formações congênitas.

É recomendado usar as "precauções universais" para evitar o risco de contágio que,

apesar de baixo, existe. Importante mencionar ainda que esses profissionais do centro

cirúrgico podem ser veículos de contaminação para outros lugares, como a própria

residência.

As precauções universais são condutas preconizadas para proteção dos profissionais de

saúde/" As principais destacam proteção com máscaras, óculos, aventais, botas, luvas,

Não reinserir agulhas nas capas, cuidados com a esterilização do equipamento de

anestesia, evitar contato direto com o paciente na vigência de determinadas lesões no

profissional, cuidados com sangue e secreções além de outras medidas.

57 MURTHY, V. S. S. N. et alo Detrimental effects of noise 00 anaesthetists. Canadian Journa/ of
Anaesthesia, Ontario, v. 42, o. 7,jul. 1995,p. 610.
58 WAKAMATSU, C.T. et aí, Riscos de insalubridade... p. 54.
59 BERRY, AJ., KATZ,J.D. Riscos... p. 102-109.
60 BRAZ, J. R C. , VANE, L. A Risco profissional para o anestesiologista. In: ORTENZI, A v.,
TARDELLI, MA (coords.). Anestesiologia ... capo I, p.6.
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o mv é um dos fatores que mais preocupam por conta da crescente incidência em

nosso meio e por haver manipulação de vários meios de transmissão (sangue -

transfusões ou ferimentos com agulhas e contato com secreções). Qualquer profissional

de saúde está exposto à contaminação por esse vírus ao manipular fontes de contágio de

vários pacientes e de indivíduos sabidamente soro-positivos." Nem sempre sabe-se da

condição do paciente, o que exige cuidado preventivo em todos os casos.

Considera-se que o risco médio de infecção percutânea pelo mv é de cerca de 0,3% em

exposição a sangue infectado. Vários fatores influenciam o risco como a carga víral, o

volume sangüíneo com o qual se manteve contato, a ausência de métodos preventivos e

a profundidade da lesão, dentre outros. 62

Considerando todos os riscos a que estão expostos os funcionários do centro cirúrgico

em geral e o anestesiologista em particular, há sugestões de que a sala de cirurgia não se

apresenta como um ambiente benigno para a saúde dos seus trabalhadores," dentre '

esses o anestesiologista, cujo trabalho será apresentado na seqüência.

61 CUTAIT,R, EVERSON,D. AIDS, mv e o cirurgião. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
v.17, 0.3, maiJjun.1990, p.29-30.
62 CARDO, D.M et alo A case-control study of mv seroconversion in health care work:ers after
~rcut.aneous exposure. TheNew EnglandJoumai ofMedicine. V.337, 0.21, novo 20. 1997, p.1485-1490.
3 PAOLIS, M. V. De, CO'ITRELL, 1. E. MisceUaneous bazards: radiatioo, infectious diseases, chemical

and physical hazards. Internanonal Anesthesiology clinics, Boston, v.19, 0.4,1981, p.I46.
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o TRABALHO DO ANESTESIOLOGISTA

Uma das formas de se reconhecer um processo de trabalho é através da observação direta, 1

seja ela participativa ou não. Três elementos devem ser identificados nessa abordagem: o

objeto sobre o qual o trabalho é aplicado, os meios ou instrumentos utilizados e a atividade

humana em si - o próprio trabalho.' No caso específico do anestesiologista, há

dificuldades de caracterizar seu trabalho porque esse não se limita a uma só tarefa.

Entretanto, nossa análise será direcionada para a função de anestesiar, sendo essa a que

mais caracteriza a prática desse profissional.

Da mesma forma destacaremos a organização do trabalho, tendo em vista que, assim como

as demais atividades no setor terciário,' a organização do trabalho do anestesiologista

permite variações, relacionando-se principalmente com o vinculo empregatício - se formal

ou não, se público ou privado. Por organização do trabalho entendemos "a divisão do

trabalho e sua repartição entre os trabalhadores, isto é, a divisão de homens ..." que recorta o

conteúdo da tarefa e as relações humanas de trabalho. Por trás disso tudo, há na verdade a

vontade "de dominar, de controlar, de explorar ao máximo a força de trabalho". 4

o campo de ação da anestesiologia ampliou-se. Antes limitado ao centro cirúrgico,

atualmente se estende por: cuidados pré e pós operatórios; Unidade de Terapia Intensiva e

sala de recuperação pós-anestésica; clínicas de dor; atividades de pesquisa e pós graduação;

departamentos de reanimação, emergência e de farmacologia; transporte inter hospitalar de

pacientes graves; atendimento pré-hospitalar; assistência em procedimentos cardiológicos e

1 GONÇALVES, Ricardo B. M Tecnologia e organização social das práticas de saúde: características
tecnológicas de processo de trabalho na rede estadual de centros de saúde de São Paulo. São Paulo : Hucitec,
1994. p.128-132.
2 FLEURY, Afonso C.C. Organização do trabalho na indústria: recolocando a questão nos anos 80. In:
FLEURY, M.T.L., FISCHER, RM. (coords.) Processo e relações do trabalho no Brasil. São Paulo: Atlas,
1985,p.67-70.
3 COHN, Amélia, MARSIGLIA,RG. Processo e organização do trabalho. In: ROCHA, Lys Esther et al
(Orgs.).lsto é trabalho degente?: vida, doença e trabalho no Brasil São Paulo: Vozes, 1993, cap 4, p. 66-67.
4 DEJOURS, Christophe. A carga psíquica do trabalho. In: DEJOURS, C, ABOOUCHELI. E. JAYET, C.
Psicodinãmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e
trabalho. São Paulo: Atlas. 1994,p.26-27.
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em medicina por imagem (tomografia, ressonância magnética, etc);s trabalho com

bioengenharia (participando de projetos dos equipamentos a serem utilizados nas salas de

cirurgia); atividade conjunta com arquitetos no planejamento dos setores cirúrgicos e ainda

coordenação de centro cirúrgico (é o médico que mais tempo permanece no CCe que

melhor se relaciona com todas as equipes cirúrgicas)."

o seu trabalho tem início antes da realização do ato anestésico-cirúrgico; mais

precisamente no momento da visita pré-anestésica.

AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA

A visita ou consulta pré-anestésica é uma atividade que pode ser desenvolvida em

consultórios ou no próprio hospital. Consiste em familiarizar-se com o paciente para

conhecer sua história médica, de anestesia, medicações e exames laboratoriais, realizando-

se a entrevista com exame fisico e avaliação do estado do paciente. Nessa ocasião deve ser

discutido com o paciente ou responsável o plano anestésico a ser realizado, bem como

informar e esclarecer todas as dúvidas que surgirem referentes ao ato anestésico.

Após esse contato, se estabelece uma relação mútua de confiança, dispensando muitas

vezes o uso de medicação ansiolítica antes da anestesia." O objetivo primordial dessa

consulta é tomar o paciente o mais adequado possível para se submeter ao ato anestésico-

cirúrgico.

Quando realizado em consultórios, o paciente é encaminhado pelo cirurgião e o

anestesiologista estuda o prontuário, analisa os exames e, a partir do porte cirúrgico,

patologias, estado geral e demais indicações de ordem médica, são solicitados outros

exames se necessário. É realizado o exame físico adequado e se faz a entrevista com o

5 MILLER Jr., E.D.,MILLER., RD. Scope of modem anesthetic practice. In: MILLER., R D. Anesthesia.
4.00. New York: Churchill Livingstone, 1994. Capo 1, p. 4-7.
6 GRlGSBY, E.I, CUCCHIARA, RF. Operating room management. In : MILLER., RD. Anesthesia ... cap82,
p. 2603-2604.
7 MOYERS, J.R Medicação pré-anestésica. In: BARASH, P.G., CULLEN, F.H., STOELTING, RK. (eds.)
Tratado de anestesiologia clínica. São Paulo: Manole, 1993, v. 1,... p.587-609.
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paciente, questionando história médica completa e demais assuntos relevantes para a

anestesia.

Se a consulta for realizada a nível hospitalar, pode ser efetivada na noite anterior ao

procedimento. O anestesiologista segue em direção à unidade de internação, estuda o

prontuário do paciente, dirige-se ao quarto, identifica-se e dá prosseguimento à atividade já

mencionada. Outras vezes a visita é realizada no dia da cirurgia, ou na sala operatória

imediatamente antes da realização do procedimento. A análise do prontuário, conversa com

o paciente, checagem dos exames, etc. é feito conforme já descrito.

PLANEJAMENTO, PREPARAÇÃO E INÍCIO DA ANESTESIA

A anestesia é um trabalho complexo; viabiliza a realização de procedimentos cirúrgicos e

diagnósticos com segurança, sem dor e desconforto para o paciente. Não é viável sua

realização com apenas uma substância e todos os efeitos desejados. São administradas

medicações de diferentes tipos e efeitos para obter os resultados desejados.

A potência dos anestésicos é de tal magnitude que pode alterar as funções fisiológicas a

níveis críticos, provocando relaxamento muscular com paralisia respiratória. Em nenhuma

outra especialidade médica se altera tanto a fisiologia do ser humano como na

anestesiologia."

O estado de anestesia geral é a ausência de percepção de sensações induzida por

medicamentos. Seus componentes incluem analgesia, inconsciência, amnésia, ação

ansiolítica e ausência de movimentos em resposta a um estímulo nocivo, mantidos através

de rigoroso controle dos sinais vitais. O grau de profundidade anestésica necessária para a

realização de cirurgias pode ser obtido com várias substâncias administradas por diferentes

vias, sendo preferidas a venosa e a inalatória."

8 VANDAM,L.D., DESAI.S.P. Avaliação do paciente e preparo pré-operatório. In: BARASH... capo 15,
~ft . .

MARSHALL, Bryan E., WOLLMAN, Harry, AnestéSICOSgerais. In: In: GILMAN, Alfred Goodman.
GOODMAN, Louis S., GILMAN, Alfred. As bases Farmacolôgicas da Terapêutica, vol. 1, 6.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1983, capo14, p.246.
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Habitualmente, quando nos referimos à anestesia, usamos a expressão "sob anestesia", que

reflete a comum associação entre anestesia e algo que deprime, coloca para baixo,

afetando tanto a visão do anestesiologista a respeito do seu trabalho como a do público

referente à anestesia. Esse sentido é baseado na experiência humana, que considera a

consciência como algo positivo e "para cima", sendo associado a algo bom; no lado oposto

está o sono, a inconsciência, o coma; movimento para baixo e de certa forma, indesejável. lO

Nos próprios anúncios de anestésicos se percebe a associação entre fim da anestesia e

gráficos ou expressões que mencionam a "emergência da anestesia", saída, movimento para

fora.

\'

Na sala operatória, após se identificar para o paciente, é realizada a monitorização. O uso

de gorro, máscara e demais elementos da indumentária cirúrgica dificulta o reconhecimento

do médico por parte do paciente, principalmente na vigência de sedação com medicamentos

que provocam amnésia (não é raro o paciente perguntar quem o operou por não lembrar o

momento em que foi conduzido à sala operatória).

A monitorização consiste na obtenção de dados do paciente a partir de equipamento

sofisticado. As informações detectadas são necessárias para aperfeiçoar a administração da

anestesia proporcionando segurança durante o uso dos agentes e fornecendo condições para

detectar efeitos adversos precocemente. Os dados também podem ser coletados

manualmente (verificar pulso) ou ainda pelos sentidos (cor do paciente, sangramento

operatório ).11

Os equipamento elétricos de monitorização são escassos em alguns serviços. Por outro

lado, podem ser sub-utilizados, como constatado por ANDRADE. Estudando vários centros

obstétricos da rede pública e privada, a autora conclui que "... embora os equipamentos

básicos de monitorização estejam disponíveis na maioria dos hospitais públicos e privados,

existe uma tendência à sua sub-utilização, contrariando as recomendações para uso

10 SHAFER, Audrey. Methafor and anesthesia. Anesthesiology, v.83, n.6, dec. 1995, p.1333.
11 BLITI, C.D. Monitorizando o paciente anestesiado. In: BARASH. .. p.679.
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obrigatório de alguns desses equipamentos em nosso meio". 12

o uso de equipamentos para a coleta de dados foi introduzido com grande aceitação porque

pode ser regulado para coletar resultados a intervalo de tempo regular. Antes de seu uso, a

monitorização era exclusivamente manual," o que implicava na repetitividade de tarefas

para a obtenção desses informes. Com isso, o anestesiologista fica com mais tempo livre

para interpretar os valores obtidos e acompanhar o procedimento.

o passo seguinte é verificar todos os dados obtidos a partir da monitorização e checar o

aparelho de anestesia. Esse consiste em um complexo equipamento contendo elementos

interligados através dos quais serão administrados os gases anestésicos e oxigênio para o

paciente. Possui vários dispositivos de segurança e alarmes que são acionados

automaticamente quando há falhas em qualquer parte do sistema.14

Os alarmes são dispositivos existentes nos monitores que emitem sons e/ou smais

luminosos quando os dados coletados do paciente estão fora de um intervalo considerado

aceitável. As respostas são mais rápidas ao alarme sonoro do que ao luminoso.P Se o

anestesiologista considera suportável para determinado paciente uma faixa de freqüência

cardíaca (FC) entre 50 e 110 batimentos por minuto, ele colocará o monitor registrado para

essa faixa. Se a FC diminuir para valores abaixo de 50 ou acima de 110, o alarme será

acionado automaticamente e se ouvirá um barulho despertando a atenção para aquele

monitor. O sucesso do alarme depende do grau com que ele atrai a atenção do operador .

Com o aumento do número e variedade de monitores eletrônicos, atualmente vários deles

são utilizados no centro cirúrgico, e cada um possui um alarme com características

diferentes, quer seja pelo som com intensidade às vezes regulável, quer pela duração ou

pela forma (contínua ou intermitente). Ao ouvi-lo, o anestesiologista deve identificá-lo,

12 ANDRADE, Márcia P. Organização de serviços de anestesia obstétrica na cidade de São Pau/o. São Paulo
: USPI Faculdade de Medicina, 1994. (Dissertação, Mestrado, Anestesiologia), p, 109,80-90.
13 RUSHMAN ... p. 154-160. .
14 ANDREWS, 1.I. Sistemas de anestesia. In: BARASH ... p.611-655.
15 MORRlS, RW., MONTANO, S.R Response times to visual and auditory alarms during anaesthesia.
Anaesthesia lntensive Core, v. 24. n.6,dec. 1996, p.684.
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associar ao monitor que o emitiu, checar no paciente se os dados são compatíveis e intervir

da forma mais indicada se necessário.

Há dificuldades de identificar a fonte do alarme no ambiente clínico. Uma das razões é que

alarmes de diferentes monitores têm sons semelhantes, o que pode causar confusão na hora

de fazer o diagnóstico preciso da situação. Vários anestesiologistas não conseguem

identificar corretamente todos os sons, e sabe-se que há uma relação direta entre o volume

do som e o reconhecimento, sendo a identificação facilitada por indicadores visuais no

monitor.16

Outros fatores que dificultam a associação som do alarme - monitor são: barulho

característico na sala de cirurgia com vozes, ar condicionado, bisturi elétrico, aspiradores,

material cirúrgico, BIP's que tocam, celulares, alarmes dos demais monitores que se

misturam com os utilizados pela cirurgia, disparo simultâneo de mais de um deles, etc.

Muitas vezes o funcionamento de outros equipamentos pode interferir nos monitores e

acionar o alarme; sua importância se manifesta em períodos que diminuem a vigilância do

operador.17

Quando muito barulhentos, seus sons incomodam a equipe e não poucas vezes são

desativados pelos anestesíologistas."

Na verdade, há limites humanos em diferenciar estímulos múltiplos. Para haver essa

diferenciação, o número de estímulos (alarmes) deve ser reduzido para seis." É necessário

ainda a padronização de sons, onde alarmes com funções semelhantes, deverão ter sons

semelhantes. Se por um lado observamos monitores diferentes com alarmes semelhantes,

há também o oposto, onde monitores com a mesma finalidade mas de fabricantes diferentes

possuem sons também diferentes. Isso acarreta maior dificuldade em associar som com

16 LOEB, Robert et al. Recognition Accuracy of current operating room alarms. Anesthesia and analgesia.
v.75, 1992 p. 499-505.
17 ALARMS in the operating room. Editorial. Canadian Journal of Anaesthesia, v.38 n.8. 1991 p.95 1.
18 FINLEY, G A, COHEN, A J Perceived urgency and the anesthetist: response to common operating room
monitor alarms. Cano J. Anaesth., v.38, n.8, 1991, p. 958-964.
19 LOEB, Robert et al. Recognition ... p.502.
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monitor. Este aspecto merece ser apreciado quando se considera a fadiga mental do

anestesiologista, que poderá prejudicar a adequada percepção, distinção e interpretação

destes sons.

Após checagem do aparelho de anestesia, é revisado o equipamento utilizado em anestesia

geral (laringoscópio, sondas, cânulas) e indicada a anestesia mais adequada para o

procedimento. O laringoscópio é um instrumento utilizado que contém um cabo e uma

lâmina curva. A conexão entre os dois se dá em um ângulo de 90°. A mão do

anestesiologista envolve o cabo e direciona a lâmina para a cavidade oral. Essa lâmina

possui uma lâmpada para iluminar as estruturas anatômicas da boca até a traquéia, local

onde será introduzida uma sonda para melhor controle da respiração do paciente submetido

à anestesia geral.

A escolha dos agentes anestésicos bem como a técnica a ser utilizada (geral, bloqueio,

local, etc.) é produto das combinações entre os conhecimentos do anestesiologista, sua

experiência e treinamento. A situação do paciente (doença atual e outras condições

concomitantes, suas condições fisicas e medicações que está tornando); bem como a

exigência da cirurgia (local e tipo da intervenção); a habilidade, o treinamento, a

necessidade do cirurgião'" e a escolha do próprio paciente também são fatores relevantes na

indicação da anestesia. O planejamento anestésico envolve ainda recursos tecnológicos

disponíveis. 21

Serão escolhidos os agentes seguindo os critérios mencionados. Determinadas medicações

são contra-indicadas ou menos indicadas em determinadas patologias, principalmente nas

doenças pouco freqüentes, onde pode haver conseqüências drásticas se não existir indicação

precisa para o procedimento.P O grau do domínio do anestesiologista na fisiologia e

farmacologia se reflete também nesse instante. Alterações complexas podem surgir nesse

momento ou ainda após a anestesia, manifestando-se por demora prolongada em acordar;

20 GREENE, Nicholas M. Anestesia In: SCHW ARTZ, Seymour I. (ed.). Princípios de cirurgia. 4. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan S.A, capo 11 ,p.487-508.
21 GABA.,D.M. Human work: enviromnent and simulators. In MILLER, RD .... p. 2640.
22 DIEROORF,S.F. Doenças raras e coexistentes. In BARASH ... p.531-554.
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síndromes de deficiência enzimática somente podem ser questionadas nessas ocasiões. 23

Certos agentes anestésicos aumentam a freqüência cardíaca (FC) e outros diminuem; a

pressão arterial (PA) pode diminuir além do esperado bem como diversas outras

repercussões.

Todos esses fatores são considerados na escolha dos anestésicos, além do fato de que certas

patologias (cardíacas principalmente, idosos) não admitem alteração importante de FC ou

PA. Em suma: há uma série de peculiaridades técnicas que exigem do profissional amplo

domínio clínico, indicando os anestésicos adequados para cada caso e ainda identificar,

saber a causa e tratar de forma adequada todas as intercorrências que surgirem no

procedimento.

Além de aspectos inerentes ao cirurgião, anestesiologista e paciente, há de se considerar os

relacionados ao procedimento cirúrgico em si. A evolução da medicina impôs a

necessidade de especialização, tanto na área cirúrgica quanto na anestesiologia. Cada sub-

especialidade cirúrgica apresenta peculiaridades e o anestesiologista deve estar atento a

detalhes importantes para o bom andamento da operação. Deve haver domínio de todas as

áreas da medicina, como oftalmologia, urologia, pneumologia, neurologia, etc. Necessidade

essa constatada a partir dos livros texto de anestesiologia.f"

No próximo momento são escolhidas e diluídas as drogas anestésicas (algumas vêm

concentradas, sendo necessária a diluição com água destilada ou outros líquidos estéreis

indicados). Nesse momento, em função da rapidez ou desatenção, os anestésicos podem ser

diluidos com outras substâncias e hão água destilada( ex: solução de potássio, que pode

provocar parada cardíaca).

É puncionada uma veia e colocada uma solução indicada pelo anestesiologista. Como soro

fisiológico, p. ex. As medicações anestésicas são administradas através de dispositivos

23 Para que sejam eliminadas do organismo, as medicações são metabolizadas. As enzimas são substâncias
responsáveis por essa função. Ver: ROSENBERG, H., SEITMAN, David Fannacogenética. In: BARASH ...
r,.555-585.
4 MILLER, Ronald D. Anesthesia. 4.00. New York: Churchill Livingstone, 1994. 2v.
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existentes na extremidade do equipo(material que une o soro ao paciente). Não são raros os

momentos em que há obstrução do equipo por coágulo do sangue do paciente. Na tentativa

de desobstruir pode respingar soro, sangue e/ou medicações na face do anestesiologista.

De acordo com o porte cirúrgico, deve-se ter um acesso venoso calibroso para infundir

líquidos de forma rápida (sangramentos, diminuição de PA). Ao diluir medicações pode

ocorrer ferimentos com as agulhas e abertura das ampolas, bem como contaminação com o

sangue dos pacientes. Situações de emergência, que exigem ação rápida predispõem a

ferimentos com maior freqüência, aumentando as chances de contaminação do

anestesiologista, principalmente doenças transmitidas pelo sangue como a AIDS. Esses

ferimentos não são protegidos por luvas.2s

Algumas ampolas são semelhantes, diferindo no conteúdo e no rótulo que é geralmente

pequeno e dificultando a leitura. Para evitar troca de medicações, é recomendada a leitura

dos rótulos várias vezes antes de sua administração ao paciente. Também é preconizado que

as seringas sejam identificadas com os nomes das substâncias colocadas em seu interior.

Essa questão de troca de ampolas já foi mencionada, devendo ser lembrado que em

situações de emergência, as ampolas podem ser facilmente confundidas, quer seja pela

semelhança, ou por estarem guardadas em localização próxima; a exigência de uma solução

rápida não permite conferir o rótulo muitas vezes.

Os psicotrópicos (agentes anestésicos causadores em potencial de dependência) são

normalmente guardados pela enfermagem do CC, sendo entregue ao anestesiologista na

sala onde irá trabalhar. Todas as medicações usadas são controladas através de prescrição

realizada pelo próprio médico, sendo devolvida à enfermagem as ampolas vazias desses

agentes. Esse controle sobre medicações não é exercido da mesma forma nos diversos

hospitais. Algumas vezes desaparecem ampolas ou são extraviadas. O controle deve ser

rígido por parte da farmácia.

As demais medicações não anestésicas são colocadas em um dos móveis existentes na sala
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de cirurgia. Pode ser na bancada fixa na parede, na gaveta do aparelho de anestesia ou outro

móvel qualquer. São adicionadas várias divisórias na gaveta (verticais e horizontais),

formando quadrados. Em cada sub-divisão dessas é colocado o nome de uma medicação e

suas respectivas ampolas. O resultado final é que eventualmente, pode haver confusão, e

resultar na troca de medicações administradas, fato relatado também em outros estudos."

A importância disso se reflete na necessidade de ler insistentemente os rótulos das ampolas

antes de administrá-las. Nessas gavetas há antibióticos, diuréticos (medicação para

estimular a função renal), drogas que aumentam a freqüência cardíaca ou que a diminuem,

outras para o coração, para alterar a pressão arterial, a coagulação sanguínea, etc. Cada

uma com efeito diverso e, se administrada de forma inadequada, pode causar danos

importantes.

Até esse momento, o anestesiologista geralmente está sozinho. Eventualmente há um

auxiliar de enfermagem ou um técnico em anestesia para ajudá-lo, mas não é um

profissional habilitado para diluir drogas nem realizar procedimentos mais invasivos sem

autorização do médico responsável. Para lidar com intercorrências e trabalhando sozinho, o

anestesiologista já dilui medicações que podem ser usadas em caráter de emergência

(drogas para aumentar FC, PA, etc.). Quando se trabalha em grupos e há disponibilidade,

algum colega ajuda nessa fase; espontaneamente ou se solicitado (casos mais complexos

podem exigir mais de um anestesiologista mas nem sempre há disponibilidade de pessoal

livre, estando os demais do grupo também envolvidos em suas respectivas anestesias).

Raramente se recebe ajuda de cirurgião nesse momento. Esse profissional, se não estiver se

paramentando (lavando mãos ou colocando roupa cirúrgica), está fora da sala cuidando de

outras atividades ou do material a ser usado no procedimento.

Uma adequada comunicação entre os integrantes da equipe são aqui destacadas como forma

de cooperação, fundamental à segurança dos procedimentos.

25 MAS,S., LYONS,G. Needlestick injuries in anaesthetists. Anaesthesia. London, v.45, a8, aug.1990,p.677-
678.
26 COOPER, J.B. et alo Preventable anesthesia mishaps: a study of human factors. AnesthesioJogy, v.49,
dec.1978, p.401-406.
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A auxiliar de enfermagem ajuda o anestesiologista e o cirurgião ao mesmo tempo (nos

hospitais em que só há um auxiliar de enfermagem por sala, é uma sobrecarga para esse

funcionário que exerce múltiplas funções: prepara soro, abre material, pega equipamento

em outra sala, ajuda anestesiologista, monta o bisturi, sonda o paciente, etc.).

A indução (início) da anestesia é um momento delicado. Apesar de se conhecer em teoria a

ação dos anestésicos e seus efeitos colaterais, deve ser lembrado que cada paciente reage de

uma forma peculiar e tudo vai depender da sensibilidade pessoal. Em linhas gerais: tudo

pode acontecer nesse momento. A FC pode diminuir muito e exigir a administração de

outra droga que a aumente, equilibrando novamente o indivíduo. Manifestações

semelhantes podem surgir com relação à PA. São acompanhados os sinais que indicam

inconsciência e os movimentos respiratórios, devendo ser identificando o momento em que

há uma alteração significativa com necessidade de intervenção. O plano anestésico é

dinâmico e pode mudar a qualquer instante. Se o paciente apresenta diminuição acentuada

na freqüência cardíaca, é interrompida a administração de drogas que possam reduzi-la

mais ainda, trocando de imediato por outra que possua efeito oposto. A velocidade de

detecção da complicação, raciocínio, tomada de decisão e ação são fundamentais nessas

circunstâncias. Um agravante se constata quando não há, no momento, medicações

necessárias para corrigir essas intercorrências... Se a pressão diminui muito, o alarme do

monitor dispara. A freqüência cardíaca pode aumentar em excesso. Novo alarme é

acionado. É preciso identificar o que aconteceu primeiro: a pressão diminuiu ou a

freqüência aumentou? Por quê? Que fazer na hora? Aumentar a pressão ou diminuir a

freqüência? Qual corrigir primeiro? A quantidade de oxigênio no sangue está diminuindo.

Mais um alarme é acionado. Nos monitores muitas luzes piscando e barulho dos alarmes.

Todos na sala se voltam para o anestesiologista e geralmente só observam. É necessário

colocar a sonda na traquéia. O laringoscópio não acende a luz. O paciente continua sem

respirar. O nivel de oxigênio está caindo. Deve haver algo errado com a tubulação. A

circulante não sabe o que fazer e o anestesiologista grita: "chama outro anestesiologista".

Essa situação é dramática e mas pode ser real.
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Quando falamos para o paciente, no início da anestesia, expressões do tipo: "agora você vai

dormir um pouco" ou "vai ter um sonho agradável" ou algo de gênero, há uma boa razão:

expressar o desconhecido (anestesia) usando uma experiência familiar (sono), na tentativa

de confortar o paciente. Essa tentativa de tranqüilizar deve estar consciente no

anestesiologista, uma vez que os efeitos observados podem não ser os esperados. Isso se

justifica porque o sono descreve apenas um dos componentes da anestesia; o paciente sabe

que não é um simples sono que o deixará sem dor durante a cirurgia; também sabe que não

acordará sozinho após o procedimento, devendo ser assistido por alguém habilitado."

Dessa forma, anestesia é percebido pelo paciente como algo bem mais intenso que um

simples sono.

Ao longo do procedimento, são administradas medicações potentes e o anestesiologista

deve estar atento a tudo o que ocorre, diagnosticando e tratando as intercorrências se

necessário. Dependendo das características do procedimento (duração, localização, etc.), o

anestesiologista indica a intubação traqueal, que consiste em colocar uma sonda até a

traquéia, viabilizando a entrada e saída de ar nos pulmões. É através do material citado

anteriormente que se realiza a introdução da sonda. O oxigênio e anestésicos inalatórios são

administrados através dessa sonda." As reações alérgicas podem surgir nessa fase, bem

como a dificuldade técnica nessa introdução, principalmente em pacientes obesos, com

dificuldade de abertura de boca e outras peculiaridades anatômicas. Nesse momento se

exige grande habilidade técnica e experiência, pois algumas vezes não se visualizam as

estruturas anatômicas e o trabalho é dificultado. Durante o tempo de introdução dessa

sonda o paciente está sem respirar, podendo permanecer nessa situação por tempo limitado.

Se a dificuldade persistir, a tentativa é suspensa para fornecer oxigênio ao paciente; não

sendo possível a realização dessa manobra, o procedimento cirúrgico pode ser suspenso.

Outro problema que pode surgir nessa ocasião é ferimento de lábios e danos na arcada

dentária. Nesses casos, é possível implicações de ordem jurídica.

27 SHAFER, Audrey. Methafor ... p.1333-1334.
28 Em linhas gerais é essa a seqüência básica da anestesia geral. Retornaremos a esse ponto posteriormente.
Ver STEIll..ING, L.C. Manuseio das vias aéreas. In: BARASH ... p.657-678.
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Mesmo que a anestesia seja local ou bloqueio (peridural ou raquídeo), o material usado em

anestesia geral deve ser regularmente checado pois complicações podem caracterizar

situação de emergência, exigindo o uso desse equipamento. Sua ausência ou falha de

funcionamento nesses momentos pode ser fatal. Na anestesia geral são administrados

anestésicos através da respiração e pela veia. Na peridural e na raque, os anestésicos são

introduzidos através da coluna vertebral, próximo às fibras nervosas. Importante destacar a

importância da administração no sentido de manutenção preventiva desses equipamentos.

Algumas vezes o anestesiologista precisa fornecer oxigênio ao paciente, observar os

monitores e administrar as drogas simultaneamente e sem ajuda. Nessas circunstâncias, se

as drogas forem inoculadas de forma rápida, podem produzir reações indesejáveis. Da

mesma forma, observamos que o acesso venoso pode ser perdido nesse momento; quando

isso ocorre, a indução da anestesia toma-se dramática. A PA se altera e mesmo o

anestesiologista conhecendo o mecanismo, tem ação limitada porque não há via para

infusão de medicação adequada para tratar.

Outra situação preocupante é a anestesia em pacientes de emergência (ferimentos por arma

de fogo, p. ex.). Nada se sabe a respeito dos antecedentes médicos desse paciente e a

anestesia é realizada com possibilidade de ocorrerem todas as complicações possíveis.

Agravado por outros fatores como a intensa perda de sangue, a anestesia deve ser iniciada o

mais rápido possível. Algumas vezes, enquanto são injetados alguns anestésicos, o

cirurgião já está fazendo a anti-sepsia.

Outro fator de tensão é a possibilidade de aspiração. Os pacientes de emergência

geralmente vêm sem preparo adequado para cirurgias, contendo provavelmente resíduos

alimentares no estômago. Na indução anestésica pode haver saída desse conteúdo gástrico

para os pulmões, provocando conseqüências graves.

A responsabilidade de todas as medidas tomadas são do próprio anestesiologista, que

responderá legalmente por uma omissão ou ação praticada, que provoque lesão ou morte.

Quer seja por razões de ordem técnica ou por falta de cuidado ou cautela, desatenção e

72



atitude intempestiva. As condutas devem ter bom fundamento técnico, pois a culpa

imputada ao anestesiologista é baseada em prova documental, testemunhal ou pericial.29

Essas atividades exigem portanto grande auto-controle emocional desse médico, além das

condições psicofisiológicas indispensáveis aos desempenhos em que intelecto e ação

precisam articular-se de modo ágil..

Terminada a fase da indução da anestesia, o paciente deve ser posicionado para a cirurgia.

Geralmente fica na posição deitada, mas varia de acordo com o procedimento e o local da

intervenção cirúrgica. O anestesiologista deve supervisionar e acompanhar todo o processo

para evitar complicações como diminuição na PA, lesão de nervos, compressão de

estruturas com surgimento de lesões, compressão do olho e outras possíveis

complicações.3~uitas vezes o anestesiologista é quem posiciona o paciente.

Se a indicação anestésica for para bloqueio (peridural ou subaracnóidea/raquídea)," a

técnica muda e o anestesiologista deve posicionar o paciente para realizar a punção (para

esse tipo de anestesia é nas costas). É colocado luva estéril, aspirado o anestésico, realizada

anti-sepsia no local, a punção e administrado o anestésico.

Convém mencionar que na realização desses bloqueios, pode haver complicações

neurológicas com repercussões importantes. O próprio anestésico e a contaminação das

seringas com anti-sépticos e detergentes pode agir sobre os nervos provocando lesões

locais, meningite ou paraplegia.32

Recentemente, 47 pacientes em 19 cidades do Brasil apresentaram sinais de meningite.

Todos haviam se submetido a anestesia raquídea, sendo o problema atribuído ao anestésico

utilizado. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia designou uma comissão para averiguar

29 NEGREIROS, AAF., NEGREIROS,C.C. Verificação de culpa do anestesiologista. Rev. Bras. Anestesiol.
Rio de Janeiro, v.43, 0.5, set.lout. 1993, p.341.
30 MARTIN, J.T. Posicionamento do paciente. In: BARASH ... p. 777-796.
31 COVINO,B.G., LAMBERT, O.H. Anestesia peridurale subaracnóidea. In BARASH ... p.905-943.
32 GANEM.E.M., VIANNA,P.T.G. Complicações neurológicas da anestesia subaracnóidea. In: VIANNA,
P.T.G, FEREZ, O. (eds.) Atualização em anestesioiogia, vol. III. São Paulo : Âmbito Editores, 1997, p. 42-
49.
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o caso trabalhando com Secretarias Estaduais de Saúde.33 Os lotes contendo os anestésicos

suspeitos de contaminação foram recolhidos para análise, mas nada foi detectado de

alteração nas demais ampolas." Permaneceu, porém, forte associação com o tipo de

anestésico utilizado. Problemas de contaminação de agentes anestésicos e equipamentos em

geral podem surgir na prática do anestesiologista.

Uma vez indicada como técnica anestésica o bloqueio de nervo periférico." o

procedimento é semelhante ao anterior. É identificado o local onde será feita, a anestesia,

realiza a anti-sepsia e a punção com uma agulha no local, administrando o anestésico

próximo às raízes nervosas. Para essa atividade é necessário bom domínio técnico e de

anatomia.

CONDUçÃO E TÉRMINO DA ANESTESIA

Durante as cirurgias, o anestesiologista deve proporcionar alívio da dor aos pacientes e

condições adequadas para a realização do procedimento." O paciente é constantemente

reavaliado através dos dados obtidos com os monitores, a observação clínica e a vigilância

contínua. Para isso, é necessário que o anestesiologista seja um médico competente e um

bom clínico, com conhecimento em cirurgia e habilidade para interpretar as informações

obtidas durante o ato anestésico-cirúrgico.

Além da vigilância contínua voltada para o paciente, monitores e cirurgia, esse profissional

administra agentes anestésicos de acordo com a necessidade. Potentes substâncias com

ação no sistema nervoso, coração, vasos sangüíneos, rins, respiração, pulmão, figado,

músculos e demais sistemas também são usadas. Cada uma com possíveis efeitos

colaterais.

33 SOCIEDADE BRASILEIRA de ANESTESIOLOGIA Comunicado 287/97. Rio de Janeiro, jan. 1997. 2 p.
34 SOCIEDADE BRASILEIRA de ANESTESIOLOGIA Comunicado 2515/97. Rio de Janeiro, jun. 1997.
31p. Contém em anexo relatórios referente à análise das ampolas, parecer de laboratórios, Secretaria de
Saúde, etc.
35 MULROY,M.F. Bloqueio de nervos periféricos. In: BARASH ... p.945-982.
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Com a diversidade de medicamentos existente no mercado, aumenta a probabilidade de

interação com efeitos adversos, exigindo considerável atenção uma vez que esses podem

ser letais." Apesar de muitas dessas interações serem conhecidas, o anestesiologista deve

sempre trabalhar com a imprevisibilidade. As reações provocadas pelos medicamentos

diferem entre si na natureza, grau, severidade clínica e velocidade de manifestação.

A atenção é uma das maiores exigências impostas ao anestesiologista no seu trabalho. A

memória e outras funções mentais também são exigidas: Durante a anestesia, os monitores

fornecem informações que precisam ser checados pelo anestesiologista. Tanto com relação

a uma imediata intervenção, como para diagnosticar se houve falha na coleta do resultado

por parte do monitor. Nesse último caso trata-se da interferência entre os vários

equipamentos elétricos da sala.

o anestesiologista também é responsável pela reposição de fluidos durante a operação e

pela administração de drogas quando necessário. Os conhecimentos adquiridos na área de

transfusões" durante as guerras são hoje amplamente utilizados, cabendo ao

anestesiologista calcular e repor a perda de sangue e derivados. Consultas entre o cirurgião

e o anestesiologista são essenciais ao longo do procedimento, bem como observação

contínua no campo operatório.i"

Por se tratar de uma equipe, o relacionamento com o cirurgião deve ser amigável. O grupo

cirúrgico deve conversar a respeito do procedimento antes da cirurgia, bem como se

informar da situação do paciente. Como o conhecimento do cirurgião acerca dos agentes e

técnicas anestésicas é limitado, deverá ficar sob responsabilidade do anestesiologista a

técnica a ser utilizada. A interrupção do procedimento cirúrgico pode ser necessária quando

as condições do paciente se deterioram rapidamente. Fato que deve ser acatado pelo

36 CAMPORESI, E. M Anestbesia. In: SABINSTON, David C. Jr, Textbook of surgery: the biological basis
ofmodem surgical prnctice. 14. ed. Philadelpbia: W.B.Saunders Compmy, 1991,cap. 9, p.148-163.
37 WATKINS, John, Anaesthetic reactions, In: WATK.INS, John, LEVY, C. 1. (eds.) Guide to Immediate
Anaesthetic Reactions. London: Butterworths & co. Ltd. 1988, p. 13-31.
38 COLLINS, Vincent J.Anestesiologia: teórica e práctica. Mexico : Editorial Interamericana S.A 1953, p.20
39 Campo operatório se refere ao local do COIpO onde está sendo realizada a intervenção cirúrgica, WONG,
David H.W. (1997). Watch your surgeon. Canadian Joumal of Anaesthesia, 44(6), p.679.
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cirurgião/" o cirurgião está envolvido com a técnica cirúrgica, mas que observa o paciente

como um todo é o anestesiologista, através das várias fontes de monitorização. Se a pressão

arterial está diminuindo muito e não há fatores evidentes, o anestesiologista comunica o

fato ao cirurgião, pois deve estar ocorrendo um sangramento não identificado, além de

compressão de órgãos, vasos, etc. É uma ação integrada:

Ao longo de todo o procedimento, o anestesiologista permanece ao lado do paciente

observando os monitores e detectando eventuais alterações. Intervém quando necessário,

infunde líquidos, avalia a perda sangüínea, solicita exames laboratoriais, etc. Nessa

localização, ele continua também próximo do aparelho de anestesia, recebendo

considerável quantidade de gases anestésicos que saem do sistema paciente-aparelho.

A vigilância mantida durante a anestesia é necessária mas torna a atividade monótona e

repetitiva. Seu desempenho é melhorado com os alarmes e monitores, mas é alterado pela

fadiga e distúrbios do sono. O aparelho de anestesia, com todos os monitores acoplados não

acompanhou, do ponto de vista ergonômico, adequação ao uso pelo anestesiologista. A.
atenção direcionada para os monitores e demais elementos do aparelho de anestesia, obriga

a contínua mudança do campo visual. A intensidade de luz variável dos monitores antecipa

a fadiga, diminui o tempo de atenção voltada para o campo operatório e reduz capacidade

de concentração."

Funções relacionadas aos sentidos são evocadas: A visão para verificar a cor do paciente; a

palpação do pulso e da pele para detectar umidade, sudorese e temperatura; audição para

identificar sons pulmonares e cardíacos; o odor existente em determinados procedimentos

se faz perceber a partir do momento em que se abre a cavidade do paciente (infecções

graves, perfurações intestinais).

Durante o ato anestésico, as condições do paciente apresentam insignificantes oscilações.

Os valores mostrados pelos monitores indicam pequenas alterações. Costuma-se dizer que

40 DRIPPS, Robert D., ECKENHOFF, James E. lntroduction to anesthesia: the principles of safe practice.
5.ed. PhiladeIphia: W. B. Saunders Compmy, 1977, p.7.
41 BERRY, AJ., KATZ,J.D. Riscos ... p. 99-100.
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o paciente ou a anestesia se encontra "estável", sem alterações importantes.

Algumas vezes há troca de anestesiologistas em um mesmo procedimento, que pode ser

temporário ou não. Procedimentos muito longos tonam-se cansativos exigindo pequenas

pausas. Autores defendem a troca do pessoal da anestesia nesses casos. O revezamento

pode ser benéfico, pois outro anestesiologista pode fazer observações não detectadas pelo

primeiro.42

Essa situação de tranqüilidade nem sempre ocorre, mas geralmente surge e por um período

de tempo variável. Quando está tudo "sob controle", observamos que são realizadas outras

atividades 'paralelas, como conversas na equipe ou com o colega da sala ao lado, leituras,

etc. Quando nada disso é possível, cabe ao anestesiologista permanecer isolado no "outro

lado do pano", em uma constante espera. Seja pelo término da cirurgia ou para que

aconteça algo de novo no procedimento, exigindo intervenção. Nesse momento, o que se

faz é manter o paciente com o mínimo de alterações; são observados os monitores, o

paciente e a cirurgia.

Recentemente foi publicada uma série de artigos traduzidos do Anesthesia Patient Safety

Foundation a respeito de leitura em sala de cirurgia.V Várias considerações foram citadas

com relação ao assunto. A leitura em sala de cirurgia foi condenada por alguns,

apresentando como justificativas: ser uma possível causa de negligência, não se

percebendo eventos importantes; não se ouvir solicitações da equipe cirúrgica; foi relatado

um caso em que o anestesiologista se distraiu e permaneceu com o paciente anestesiado

enquanto lia; há uma imagem negativa a respeito do anestesiologista por parte dos

cirurgiões e da enfermagem, sugerindo falta de interesse no procedimento cirúrgico e no

paciente. Quanto a esse aspecto, também há o oposto, em que se menciona o

anestesiologista como alguém que "lê muito" ou se "atualiza" e informações semelhantes

que valorizam as conseqüências dessa conduta.

42 GRIGSBY, E.J., CUCClDARA. RF. Operating room management. In : MILLER, RD. Anesthesia ...
cap82, p. 2611.
43 É CORRETO ler na sala de cirurgia? Anestesia em revista. Rio de Janeiro, v.56, 0.5, set./out.1997, p.22-27.
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Por outro lado, foi considerada uma prática aceitável porque: a presença de alarmes a

viabiliza; realizar atividades não relacionadas à anestesia reduzem a susceptibilidade ao

enfado, fadiga e extinção sensorial; mesmo levando livros para a sala, nem todos

conseguem se concentrar na leitura; a baixa carga de trabalho que existe em alguns

momentos pode levar a um baixo estado de alerta e prejudicar o desempenho do

especialista e dividir a atenção com outras tarefas pode ser benéfico.

Na verdade, há variações individuais que devem ser respeitadas. O efeito da leitura sobre a

vigilância não pode ser generalizado; as conversas com cirurgiões e enfermeiras sobre o

cotidiano e ouvir música também foram referidas como freqüentes mas inevitáveis e

necessárias, de forma que cada anestesiologista deve conhecer seus próprios limites e agir

de forma a não prejudicar o resultado do trabalho.

Ouvir música durante o procedimento é eventual, pois depende de consenso no grupo.

Estudos relatam que essa prática não constitui um problema, embora nas dificuldades

anestésicas possa atrapalhar. Não foi detectado nenhum efeito da música na performance

psicomotora dos anestesiologistas."

Para a realização da cirurgia, é feita a anti-sepsia do local a ser abordado e colocados os

campos operatórios. Essa seqüência segue um ritual com características técnicas e

científicas. Outros rituais ocorrem ao longo da cirurgia; o início da anestesia é marcada por

tensão e silêncio, o mesmo ocorre durante a incisão cirúrgica. No período intra operatório, a

tensão aumenta para o cirurgião, que deve identificar as estruturas e realizar o

procedimento no órgão. Nessa fase não deve haver distrações. No momento posterior, o

cirurgião realiza a sutura (fecha através de pontos com fios cirúrgicos) das estruturas. Nessa

fase há mais descontração e ocorrem as conversas na sala de cirurgia entre os membros da

equipe." As variações existem mas essa é a seqüência básica dos rituais.

44 HAWKSWQRTH, C.RE., ASBURY, AJ. The effect on music on anaesthetist's psycomotor performance.
Anaesthesia, Oxford., feb.1998, p.195-197
45 KATZ, PEARL. Ritual in the operating room. Etnology, v.201, 1981, p.335-350.
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No início da cirurgia, após colocação dos campos estéreis, o anestesiologista fica de um

lado à cabeceira do paciente e junto ao equipamento de anestesia. Do outro, lado, está a

equipe cirúrgica. Um campo cirúrgico é posto no sentido vertical separando os dois lados.

Alguns cirurgiões mencionam que esse campo é para "separar a ciência da arte", onde a

arte é a técnica, a cirurgia ...

Ainda nessa fase, o que geralmente se faz é registrar em ficha específica, todas as condutas,

intercorrências e medicações utilizadas ao longo do procedimento.

A ficha da anestesia é uma parte integrante da prática diária, constituindo mais um

documento a ser incorporado ao prontuário do paciente. Pode ser usada com várias

finalidades como: referência para procedimentos anestésicos posteriores, fonte de pesquisa

para coleta de dados ou eventuais complicações e servindo ainda para proteger o

anestesiologista de ações legais fortuitas que possam surgir.

Deve conter informações fáceis de entender e sem sentido ambíguo, incluindo data, dados

do paciente, tipo de procedimento, duração, monitorização empregada, perda e reposição de

líquidos ocorridos (inclusive hemoderivados), tipo e quantidade de fluidos administrados,

anestesia realizada, medicações utilizadas com a dosagem, via de administração e horário,

intercorrências que surgirem durante o procedimento, exames solicitados (especificar com

o horário da coleta e resultados) e sinais vitais do paciente obtidos a intervalos de tempo

regulares.

A duração da cirurgia é variável e está relacionada com as condições do paciente,

complicações técnicas cirúrgicas e anestésicas, habilidade do cirurgião e aspectos inerentes

à própria patologia. Em hospitais escola, considerando a prioridade no processo de

aprendizado, o tempo cirúrgico é mais prolongado, predispondo a fadiga, o que é agravado

pelo horário em que é realizada. O grau de complexidade do procedimento e o número de

anestesiologistas envolvidos para ajudar são outros fatores relevantes.

O intervalo entre os procedimento não é constante, depende da agenda a cumprir. Ao
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término das operações é realizada limpeza da sala para outra cirurgia iniciar. Pode haver

pressão dos mais diversos membros da equipe; o cirurgião quer operar para ir ao

consultório, a enfermeira quer liberar a sala para o procedimento da tarde e há também o

interesse na produtividade.

Com o término da cirurgia, os anestésicos são desligados e se aguarda a reversão dos seus

efeitos. Nessa fase o paciente volta às condições prévias à anestesia. São usados, quando

necessário, agentes para essa finalidade; são aspiradas as secreções existentes e retira-se a

sonda da traquéia no momento indicado. Esse é outro momento crítico: a emergência da

anestesia. O paciente pode manifestar condutas agressivas como agitação ou ainda

desenvolver várias complicações de ordem sistêmica.

O paciente é transportado da mesa operatória para a maca (muitas vezes pelo próprio

anestesiologista) e conduzido à sala de recuperação pós-anestésica. Permanece nesse local

até que se recuperar melhor do ato anestésico-cirúrgico. Posteriormente, sob supervisão do

anestesiologista, será encaminhado para a unidade de internação com as funções vitais

adequadas.

O anestesiologista é um médico e não é contratado para transportar pacientes. Como seus

cuidados com o paciente continuam até que o mesmo se recupere da anestesia, esse

acompanhamento é inevitável. O transporte do paciente pode ser conseqüência da falta de

pessoal ou por uma ação solidária com a enfermagem, mas não é função médica, sendo

certamente, quando ocorre, fator que aumenta a carga de trabalho e, portanto, a fadiga.

O trabalho do anestesiologista é complexo e dinâmico. As decisões tomadas são

interrelacionadas com as do cirurgião. O paciente anestesiado apresenta alterações

fisiológicas imprevisíveis, bem como sua reação às drogas administradas. Intercorrências

cirúrgicas são inevitáveis (ex: sangramento), e podem ser de dificil controle, exigindo

contínua atenção e intervenção do anestesiologista. Os múltiplos objetivos simultâneos

(manter estabilidade hemodinâmica, fornecer condições adequadas para o cirurgião,

fornecer inconsciência e analgesia para o paciente, resolver rápido as intercorrências), são
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complementares, mas exige bastante de um profissional. A necessidade de uma tomada de

decisão rápida é reflexo dos riscos inerentes à anestesia, não sendo sempre fácil calcular o

balanço risco/beneficio de um procedimento. O domínio do anestesiologista envolve

múltiplos objetivos, habilidades e limitações; em algumas circunstâncias as interações

interpessoais são fundamentais no ambiente de trabalho para resolver eventuais

dificuldades. 46

Ao longo de todo o procedimento, o processo cognitivo segue a seqüência: observação,

raciocínio, decisão, ação e reavaliação." A observação consiste em administrar todas as

fontes de informação. O campo operatório, as compressas e aspiradores (contendo sangue

ou outros líquidos), os monitores, os sentidos, dados referidos pelo cirurgião, prontuário do

paciente com exames, estabilidade do paciente sob ação da anestesia e exames solicitados

durante o procedimento.

Todas essas informações são verificadas e reconhecidas, momento em que determinada

situação é caracterizada como um problema ou não. Com base em seus conhecimentos,

habilidades e experiência, as informações são checadas (alarmes podem disparar por

interferência), sugerem prognóstico (sangramento intenso provoca queda de pressão

arterial) e induzem a decisão e a ação (puncionar veia mais calibrosa e/ou administrar

sangue). A memória do anestesiologista tem que ser freqüentemente acionada. Tanto a

memória para os fatos próximos referentes à ocasião, quanto a evocação de conhecimentos

específicos e experiências anteriores. A reavaliação vem a seguir para direcionar a próxima

conduta. Continuar as medidas de suporte, interrompê-las ou mudá-las.

O bom desempenho nessas atividades pode estar relacionado a características pessoais do

especialista. Estudos identificaram anestesiologistas com elevado grau de satisfação no

trabalho, caracterizando-os como sendo sensíveis, tolerantes, independentes e tensos."

Outras características encontradas foram: reservados, sérios, inteligentes, conscientes,

46 GABA,D.M Human work: environment and simulators. In: MILLER, RD .... p. 2639.
47 GABA,D.M. Human work ... In: Mll..LER, RD .... p. 2651-2655.
48 CLARKE et ai. Personality factors and the practice of anaesthesia: a psychometric evaluation. Cano J.
Anaesth, Toronto, v.41, 5ptl, p.396.
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pouco sociáveis e auto-suficientes."

RELAÇÓES SOCUUSDE TRABALHO

As relações de trabalho consistem na forma de relacionamento entre os agentes sociais que

ocupam papéis opostos e complementares no processo de produção: os trabalhadores e os

empregadores. 50 Os primeiros detêm a força de trabalho, prestando cuidados às pessoas; os

empregadores detêm os meios para realizar esses cuidados.

Na análise dessas relações também devem ser "contempladas "as práticas invisíveis", que

no cotidiano reconstroem as classes em relação, os mecanismos de dominação e de

resistência, as transições que gestam a mudança social, os discursos aparentemente

"incompetentes" que expressam a vontade dos homens"."

Os anestesiologistas, como os demais médicos, podem possuir vínculos empregatícios com

instituições do serviço público e privado. Esses serviços prestados podem ser

individualmente por cada profissional ou através de grupos.

No serviço público, os contratos de trabalho entre as duas partes (empregado/empregador),

seguem as normas da Consolidação das Leis do Trabalh052 ou os estatutos da instituição

empregadora 53. Nas duas formas de contrato, constam os direitos, deveres, promoções e

outras informações de interesse do funcionário. O médico pode ter dois cargos públicos

desde que haja compatibilidade de horários. 54 A forma de ingresso é por concurso público.

Eventualmente, pode haver contrato por tempo limitado, renovável ou não e depende de

quem contrata. Nesse caso, o ingresso pode ser por -indicação e/ou entrevista com um

49 REEVE, P.E. Persooality cbaracteristics of a sample of anaesthetists. Anaesthesia, v.35, p.559-568,
jun.1980.
50 FISCHER, RM. "Pondo os pingos nos is" sobre as relações do trabalho e políticas de administração de
recursos humanos. In: FLEURY, M.T.L., FISCHER,RM. Processo e relações do trabalho no Brasil. São
Paulo: Atlas, 1987,p.19.
51 FISCHER, RM. "Pondo ... p.28.
52 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. 22.00. São Paulo : Saraiva, 1997. 917 p. (Série legislação
brasileira).
53 SÃO PAULO (Estado), Estatuto dos Funcionários do Mumcipio de São Paulo. São Paulo, Saraíva, 1979.
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representante do contratante.

Os concursos são publicados em diário oficial, mas geralmente os membros do hospital

divulgam entre os colegas de outras instituições a respeito da seleção. Eventualmente há

entrevista após o exame técnico, mas não se costuma explicar os motivos muito menos os

critérios que serão utilizados no processo de seleção. Os concursos sem entrevista estão

mais próximos de uma seleção meritocrática.

Outro autor menciona a inadequada postura existente em concursos, onde podem ser

selecionados profissionais inadequados para o cargo.ss

Esses empregos podem ser na esfera municipal, estadual ou federal. A carga horária

semanal a cumprir é de 12, 24, 30 ou 40 horas e cada serviço, através de ajustes internos,

faz a distribuição dos contratados ao longo dos dias da semana, incluindo os plantões

noturnos e os de fim de semana. Esses últimos ainda podem ser fixos ou em forma de

rodízio entre todos os anestesiologistas. Os horários a cumprir podem ser feitos de forma

concentrada em plantões e/ou divididos ao longo da rotina. Está na dependência das

exigências institucionais e dos acordos internos firmados.

O número de anestesiologistas deve ser suficiente para dar cobertura durante todos os dias

da semana, considerando ainda a cobertura de férias. Está relacionado também com a

quantidade de salas cirúrgicas existentes no hospital e os lugares que necessitam de

anestesiologistas (RX, centro obstétrico, emergências e outros).

Os grupos que prestam serviços podem ser formados a partir de cooperativas, sociedades

civis ou grupos informais.

As cooperativas são entidades sem fins lucrativos formadas por médicos e seguem um

54 BRASIL.Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro
de 1988. São Paulo, IMESP, 1988. Cap, VII- Da Admini.st:ração Pública, Seção 1- Disposições Gerais, p.13.
55 VIEIRA, Z.E.G. O anestesiologista na comunidade hospitalar. Rev. Bras. Anestesiol.; v.33, n.5, 1983,
p.360.
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padrão definido por lei,56 mas cada uma pOSSUInormas próprias. Presta serviços nos

hospitais públicos através de concorrência pública com processo de licitação. Nos hospitais

particulares, geralmente há contrato formal entre os dois lados, contendo cláusulas com

direitos e deveres de ambos os lados. Para que determinado grupo preste serviços nos

hospitais, é necessário haver convite ou indicação. O diretor do hospital é amigo de alguém

e o convida para assumir o serviço de anestesia naquela entidade. O grupo mensalmente

paga um certo valor para a administração.

As sociedades civis são grupos com fins lucrativos que se formam a partir de duas pessoas

da mesma profissão; são as firmas.57 Os sócios fazem um contrato social de que estão

abrindo uma firma com registro em Cartório, Prefeitura e outras instâncias relevantes.

Nesse contrato, já pode definir quem são os sócios, a divisão de cotas, previsão de retiradas

e uma série de normas que vão reger a firma.

Para trabalhar nos hospitais, essas firmas o fazem através de um contrato de prestação de

serviços. A participação nos diversos hospitais também segue o critério das cooperativas, e

é por laços de amizade entre o chefe do grupo e o diretor do hospital. Muitos hospitais

tradicionais têm seu grupo fixo há muito tempo. Há grupos que prestam serviços

informalmente, sem contrato formal. A formação desses grupos também segue critérios de

informalidade e amizade. Um médico amigo do diretor é convidado a trabalhar no hospital.

Passa a convidar outros amigos e conhecidos; forma-se o grupo com a escala de rotina e

plantões. A renda líquida é dividida entre os integrantes a partir de uma das seguintes

formas: proporcional ao número de horas trabalhadas por cada membro ou influenciado

pelo tempo de serviço de cada profissional no grupo. Quanto mais velho no grupo, mais

ganha e menos trabalha. Há de ser mencionado que existem grupos também com normas

próprias ditadas pelos mais antigos. O critério de divisão normalmente privilegia a eles

próprios em detrimento dos demais. Essas firmas repassam cerca de 30-40% da renda

obtida para o hospital, designada "taxa administrativa".

56 PINHO,Diva B (org.). Manual de cooperativismo. São Paulo: CNPq.. 1982, 4v.
57 RUSSO, F., OLIVEIRA,N. Manual prático de constituição de empresas. 5.ed. São Paulo: Atlas. 1996,
417p.
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Não é raro encontrar médicos trabalhando para esses grupos com salário fixo. Quando

grandes e tradicionais, esses grupos contratam (formalmente ou não) outros médicos para

prestação de serviços. Esses profissionais contratados realizam plantões ou trabalham na

rotina, mas não recebem proporcionalmente à produção final. Eventualmente são

convidados posteriormente para participar do próprio grupo, mas o critério e tempo para

inclusão são absolutamente variáveis e individualizados, não obedecendo a critério formal

nem sendo exposto aos membros.

Em todos esses casos, o número de anestesiologistas contratados é proporcional ao

movimento cirúrgico (número de salas de cirurgia, equipes cirúrgicas, procedimentos

obstétricos e em outras unidades do hospital), cabendo a cada equipe se programar para

atender a toda essa demanda. Normalmente os grupos possuem número fixo de

profissionais por dia, mas quando necessário solicitam o comparecimento de outro que fica

de "cobertura".

o chefe do grupo é também o intermediário frente à administração, e indica um

coordenador para cada dia com a função de organizar a distribuição dos profissionais

disponíveis. Diariamente há uma escala contendo os procedimentos a serem realizados com

os respectivos horários e salas. Os anestesiologistas são distribuídos de acordo com sua

preferência, por solicitação de cirurgiões ou por critério subjetivo do coordenador, que faz

a escolha arbitrariamente. Esses coordenadores são indicados pelo chefe do grupo e nem

sempre é de escolha da equipe do dia. Da mesma forma, os chefes são indicados pela

direção e não necessariamente eleitos. Nas cooperativas há eleição.

Com o Plano de Assistência à Saúde (sobre o qual falaremos mais adiante), implementado

pela Prefeitura de São Paulo, aumentou o número de cooperativas médicas na cidade.

Após realizados os procedimentos, os anestesiologistas são liberados gradativamente,

dependendo do movimento do dia até que somente o(s) plantonista(s) permaneça(m) no

hospital. Outros coordenadores, por critérios pessoais, não permitem a liberação gradual da

equipe, e mantém todos no hospital até o fim da jornada, mesmo sem atividades. A
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liberação de algum profissional fica a cargo do próprio coordenador, necessitando uma

perfeita integração da equipe para evitar abusos e tendências a privilegiamentos; esse fato é

freqüentemente constatado na prática.

As atividades no hospital são continuadas pelos plantonistas que se dividem entre dar

continuidade às anestesias que estão ocorrendo e realizar as visitas pré-anestésicas para os

procedimentos do dia seguinte. Quando há troca de anestesiologista, esse toma

conhecimento do "caso" com tudo o que diz respeito ao procedimento, paciente, alterações,

etc.

Os plantões são noturnos e de fim de semana, com duração de 12 ou 24 horas.

Freqüentemente há liberdade de trocas nos grupos, podendo haver anestesiologistas de

sobreaviso que são acionados caso o movimento cirúrgico ultrapasse o número de

plantonistas.

As jornadas de trabalho dos anestesiologistas estão na dependência da carga horária a

cumprir, do número de vínculos empregatícios e da exigência de cada vínculo. A escolha

dos locais de trabalho estão relacionadas não só às condições e a questões de ordem

salarial, mas também à localização do hospital, para evitar longos deslocamentos pela

cidade.

O controle do horário é muito variado, sendo exercido pelo próprio grupo ou através de

livros de ponto, catracas eletrônicas, sistemas de cartão, etc.

Necessário destacar que há os hospitais abertos (permitem profissionais de fora do hospital)

e fechados (só aceitam profissionais do lugar). Nos fechados, os cirurgiões trabalham com

os anestesiologistas "da casa", ou dos grupos montados. Nos hospitais abertos, cada

cirurgião pode trabalhar com anestesiologista do hospital ou com um anestesiologista com

quem está acostumado a trabalhar. Esse anestesiologista é o "free-lancer' ou que trabalha

com 'BIP'.
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Nessa modalidade de prestação de serviços, há uma perda do controle sobre o trabalho,

porque o anestesiologista lida sempre com a imprevisibilidade dos procedimentos, do local

e da hora com que o mesmo é realizado. Acrescente-se a isso o caráter informal da relação

de trabalho com o cirurgião, que em nada caracteriza um vínculo trabalhista entre esses

dois profissionais. Como não há contrato formal, não há direitos, muito menos férias. Caso

resolva viajar, o anestesiologista "passa" o 'BIP' para um colega, não havendo renda

durante aquele período. Posteriormente a situação se inverte entre os dois colegas.

Como ficou consagrado no meio médico se referir a essa modalidade como "trabalho com o

BIP", é assim que será referido ao longo deste estudo. O profissional que trabalha nessas

condições, o faz sozinho ou participa de uma equipe. Geralmente presta serviços para um

cirurgião ou um grupo de cirurgiões. Quando realiza as anestesias, geralmente está sozinho

com a equipe em um hospital denominado "aberto" - entenda-se, trata-se de um hospital que

tem sua própria equipe de anestesiologistas trabalhando. Trabalhar sozinho tem

inconvenientes como necessitar de ajuda técnica ou uma eventual saída da sala.

Trabalhando em grupo, sempre há a possibilidade do rodízio entre anestesiologistas e

cobertura quando necessário, além de poder contar com a ajuda de outros colegas. Se

necessário, é solicitada ajuda, mas ela dependerá dos demais colegas do hospita.

O anestesiologista que trabalha com 'BIP' está exposto à situação descrita, com

conseguinte dificuldade de organizar sua jornada. Para trabalhar com um cirurgião ou um

grupo de cirurgiões, o ingresso também é por convite ou indicação. Funciona a partir de

uma relação pessoal com o cirurgião muitas vezes iniciada na universidade ou na

residência. Um anestesiologista ou um grupo presta serviços para um cirurgião ou um

grupo deles. Quando há mais de um anestesiologista, pode ser regularizada uma firma ou

não. Como nessa relação predomina a informalidade, geralmente não há firmas e a relação

está assegurada pelos laçccos de amizade entre as partes.

Com exceção dos serviços públicos, que tem salário é fixo, em todas as demais formas

relação de trabalho, o ganho é por produtividade. O que não quer dizer que todos os

médicos que trabalham dessa forma ganham proporcionalmente ao trabalho. Há os grupos
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que contratam anestesiologistas com salário fixo.

o que se observa é que dificilmente há anestesiologistas que trabalham com uma das

modalidades descritas. Na grande maioria existe mais de uma opção em cada profissional.

A produção assistencial em saúde, é descrita por SCHRAIBER, como uma engrenagem,

com vários componentes e peças, na qual, as medicinas de grupo, ou os seguros saúde são

representantes típicos de intermediários financeiros.58 E ainda, os médicos possuem

múltiplas redes de empresas ou financiadoras, o que caracteriza a sua prática. Os

anestesiologistas, assim como os médicos de consultório, mantêm suas ''redes''

financiadoras de seu trabalho através dessas empresas mas também de instituições públicas,

fato muito presente nas nossas entrevistas, sendo atribuído a esse patrão, a garantia de

alguma segurança.

Ao longo de suas atividades laborais, aspectos peculiares à comunicação na equipe

cirúrgica merecem ser destacados; direcionados, porém, ao que diz respeito aos

anestesiologistas. É o assunto na seqüência.

58 SCHRAIBER, Lilia B. Mediana ... p.141-148
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COMUNICAÇÃO

Neste estudo, consideramos necessário destacar a questão da comunicação no trabalho do

anestesiologista. Nosso enfoque não será realizado sob o prisma da lingüística ou da

psicanálise, mas da sociologia.

Tendo em vista que o procedimento anestésico-cirúrgico é um trabalho em equipe, o êxito

nos procedimentos também depende de uma boa relação entre os componentes do grupo.

Comunicar deve ser entendido não apenas como forma de transmitir informações, I mas

também como interação entre os membros de uma equipe, através de mecanismos verbais e

não verbais. Cirurgião, anestesiologista e demais auxiliares, atuam de forma complementar

e contínua, trocando informações e interagindo ao longo do procedimento cirúrgico. Os

fatos relevantes que surgem ao longo do procedimento devem ser mencionados.

Grupos especializados apresentam uma linguagem técnica peculiar ao seu meio. As

expressões utilizadas pelo anestesiologista se referem a condutas, equipamento, técnicas,

patologias e a outras características peculiares ao trabalho desenvolvido no centro cirúrgico.

Os jargões e vícios de linguagem serão aqui referidos, sem os quais poderá haver

dificuldades de compreensão ao longo deste estudo.

Outro aspecto de interesse relacionado ao tema, diz respeito ao contato com a

administração do hospital. As linhas de acesso à administração do hospital devem existir e

serem divulgadas entre os médicos, com o objetivo de relatar as dificuldades e solicitações

das equipes.

o pessoal de uma equipe cirúrgica constitui um dos mais fortes exemplos de trabalho em

equipe. Cada integrante deve ter confiança e ajudar os demais em direção aos objetivos

propostos.' O cirurgião, o anestesiologista, auxiliares e enfermeiros possuem funções

1 CHANLAT, Jean-François (org.). O Indivíduo na Organização: dimensões esquecidas, v.III. São Paulo:
Atlas, 1996. O ser humano, um ser de palavra, p.20.
2 QUICK, T.L. Como desenvolver equipes bem-sucedidas. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.VII.
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especializadas com habilidade técnica específica; cada integrante sabe que há uma

interdependência no grupo para atingir como objetivo o bem-estar do paciente.'

Provavelmente por conta dessa interdependência, a relação do cirurgião com a enfermagem

tende a ser mais informal e amigável do que em outros setores do hospital. 4

Muitas informações são passadas informalmente no hospital, com elevado gasto de tempo e

custo, sendo notória a existência dos boatos;' uma das razões para isso é a facilidade com

que as interações fisicas ocorrem. Na realização das tarefas diárias, considerável locomoção

é realizada; quer seja entre os andares ou entre áreas de um mesmo andar, além dos

constantes contatos via telefone entre os setores.

Os boatos são um clássico exemplo de comunicação informal. Não é um meio de

comunicação confiável, pois não se pode precisar a direção exata que segue, muito menos a

velocidade ou conteúdo da mensagem transmitida. Seus detalhes podem ser reduzidos,

ampliados ou suprimidos dependendo do interesse e necessidade de seus propagadores."

Decisões administrativas no hospital ou intercorrências que surgirem em vários setores do

hospital são antecipadas às demais unidades por essa via, podendo inclusive assumir forma

distorcida.

Dentro do próprio CC, existem sistemas que comunicam as salas de cirurgia com a central

de enfermagem cirúrgica, permitindo solicitação de material ou de pessoal." Há também

disponível sistemas de luzes na entrada das salas, onde a verde indica pronta para o uso; a

vermelha, sala em uso e a amarela, sala sendo preparada para novo procedimento. Outras

dependências como o conforto médico possuem dispositivos que, quando acionados

indicam solicitação de cirurgião ou anestesiologista para determinada sala, evitando que a

enfermagem ocupe parte do seu tempo procurando por esses profissionais.

3 GRUENDEMANN, B.I. Social structure ofhospital operating rooms. AORN Journal, may, 1970, p.46.
4 YOUNG, Stanley. CommwúcatioDS,AORN Journal. Jan. 1967, p.64.
5 YOUNG, Stanley. Communicatíons ... p.62.
6 REDFlELD, CE. Comunicações administrativas. 4.ed. Rio de Janeiro: Editora de Fundação Getúlio Vargas,
1980, p.1l-12.
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o acesso à administração por linhas de comunicação eficazes é necessário, uma vez que no

CC são utilizados equipamentos de alta tecnologia a um custo elevado e tanto sua

manutenção quanto aquisição são decorrentes de solicitações por parte do time cirúrgico.

As políticas seguidas pela administração terão seus efeitos refletidos nos funcionários em

geral e no CC em particular, destacando a importância no regular emprego dessas vias. Por

outro lado, o próprio time deve ter um comportamento que estimule um bom

relacionamento e acessibilidade entre seus integrantes, visando não apenas as

determinações da administração mas principalmente o bem estar do paciente e da própria

equipe, que passa a trabalhar em um ambiente mais amistoso."

As informações podem ser transmitidas em reuniões com os chefes e desses para os

subordinados. Como o cargo e as características individuais podem afetar essa

comunicação (denominada funcional), o uso de instrumentos escritos deve ser considerado.

Tem a vantagem de servir como referência, ter boa aceitação e parecer mais imperioso.

Como desvantagem está a exposição de medidas que a administração não tem interesse em

divulgar, dificuldade de expressar situações imprevisíveis e se tornar frustrante com o

tempo por gerar acúmulo de papéis." A combinação criteriosa entre informações orais e

escritas parece ser a mais prudente.

É necessário que as normas no CC sejam comunicadas formalmente a todos os

funcionários, e que os procedimentos sejam explicados aos integrantes da equipe. Dessa

forma se obterá uma melhor performance de todo o grupo, principalmente em casos de

emergência, onde não há tempo para explicações.

A existência de comitês envolvendo membros do time cirúrgico e a administração são uma

das formas de fortalecer o contato entre os integrantes da equipe; medidas de suporte social

7 HOOLEY, H. Steele. Operating room communication system. Anesthesia and Analgesia, v. 62, n. 4, p. 454-
456,1983.
8 As comunicações aqui referidas são no sentido: administração-centro cirúrgico.administração-médicos,
administração-equipe de enfermagem, médicos-médicos, médicos-enfermagem, enfermagem-enfermagem,
lembrando que não deve haver sentido único nessa linhas. Para que os obietivos do grupo sejam atingidos é
necessário uma via dupla de contato, com retomo inclusive (bem como disponibilidade em ouvir por parte de
quem envia as determinações ou comunicados).
9 REDFlELD, C.E. Comunicações ... p.8-11,63-71.
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como encontros, conversas na hora do café ou na comemoração de aniversários são também

relevantes.

Por se tratar de um local isolado, o CC não participa intensamente na vida do hospital, uma

vez que o contato com o exterior é ocasional e intermitente. As ocorrências que surgem lá

fora não são direcionadas ao CC com a velocidade com que se espalham pelo resto do

hospital.

Os indivíduos usam os colegas e o próprio grupo como referência para sua auto-avaliação e

formação de atitudes, além de reforçar padrões de condutas, de crenças e servir como

padrão de comparação.10 Nomeiam cirurgiões baseados em uma variedade de aspectos

como simpatia, acessibilidade, aparência, competência e outras." Em conversas informais

são relatadas as realizações de determinados profissionais, o que vem a identificar os heróis

e vilões do Cc.

As relações no trabalho são fortes nesse setor, definidas por DEJOURS como sendo

aquelas com a hierarquia, chefias, supervisão e com os outros trabalhadores. Podem ser

desagradáveis e o chefe geralmente utiliza repreensões e favoritismos para dividir os

trabalhadores. Pode haver uma discriminação com relação a alguns. No setor terciário, pode

haver manipulação das pessoas para obter informações através de atitudes paternalistas e

benevolentes. Essas informações são usadas ativando ou reativando conflitos e rivalidades

entre empregados. O foco do conflito (vertical) se desloca para entre os próprios

funcionários (horizontalj.F Essa situação não é rara no CC, e pode ser reflexo de uma falta

de comunicação no grupo, por vezes estimulado pela chefia.

Uma das expressões da comunicação no trabalho é através da forma de tratamento entre os

integrantes do grupo." Às vezes um anestesiologista trata uma enfermeira por "Cris"

lO YOUNG, Stanley. Communications p.63.
li YOUNG, Staníey, Communications p.67.
12 Ver DEJOURS, C. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5.ed. São Paulo: Cortez,
1992, p.75-77.
13 KEELAN, IA, STOKOE, S.l. Taking the stress out of OR communication. AORN joumal, v. 37, n. 5,
apr. 1983, p.847.
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(informalmente) e ela responde para "Dr. X"(formal). Essa diferença de tratamento

desgasta e reflete uma situação não rara, onde as pessoas não estão em sincronia no mesmo

canal de comunicação, despertando margem a várias interpretações por parte dos dois

lados: intimidade não permitida (referido pela enfermeira), tentativa de amabilidade mau

sucedida (do anestesiologista) ou ainda um mau dia ( da enfermeira).

Fatores afetam a interpretação das frases, como a escolha dos termos, a entonação da voz, a

repetição de palavras-chave, expressões agressivas de palavras ou' idéias," além da

comunicação não verbal." Acessos de cólera podem se manifestar;" além de conflitos

entre os profissionais.17 A própria máscara é uma fonte limitante na comunicação, quer seja

por limitar a audição ou por reduzir a área de expressão do não verbal. As mensagens são

compreendidas pelo que se consegue ouvir, pelo tom de voz e pela expressão do olhar,

agravado ainda pelo barulho no CC que interfere em todo o processo.18

Barreiras existentes à comunicação no trabalho referem-se a questões culturais e

decorrentes da tendência que possuímos em julgar e avaliar a opinião dos outros no grupo.

Apesar de ser difícil eliminar esses sentimentos, é importante que seja reconhecida sua

influência em afetar a compreensão das atitudes e palavras dos outros. Existem ainda

problemas inerentes a aspectos étnicos, de classes sociais e econômicas, e a padrões de

comportamento.!" Existem barreiras relacionadas às diferenças entre o nível de educação e

treinamento dos membros de uma mesma equipe, havendo desacordo na assistência, bem

como situações de trabalho desgastantes.

Pessoas que não estão familiarizadas com um procedimento ficarão mais tempo tentando

fazê-lo, podendo ainda desenvolvê-lo de forma inadequada se ocorrer pressão por parte dos

demais membros da equipe. A dificuldade de comunicação entre os integrantes da equipe

14 LARSON, B.A, MARTINSON,D.J. Words can hurt. AORN Journal, v.52, n.6, dec. 1990, p.1238-1241.
15 SILVA, M. J.P. da, Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações interpessoais em saúde. São
Paulo: Editora Gente, 1996, p.14-20, 45-52.
16 DA VlDHIZAR,R, ESHLEMAN,J. Anger in the operating room, Today 's o.R. Nurse, apr. 1991, p.33-34.
17 BUSHY,A, FURLOW,L. Conflict in the operating room. Nursing Management, v.20, n.4, apr. 1989, p.72
A-72 H.
18 DUNN, D. G., DUNN, H. C. Combating stress in the OR: part 11. Today 's OR Nurse. Thorofare, V. 8, n. 4,
jul. 1986, p.18.
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pode não permitir que tal dificuldade seja mencionada, ainda mais quando se trata de um

ambiente onde prevalece o tecnicismo e a especialização. Isso pode causar insatisfação no

émprego, manifestando-se por atrasos, aumento no absenteismo." na rotatividade e queda

na produtividade.21

Acrescente-se a isso as fontes de tensão do CC e os problemas pessoais existentes em cada

indivíduo, principalmente os que ocupam posição de status inferior e com tendência à

introspecção, sendo necessário estimulá-las para que exponham suas opiniões." Algumas

pessoas querem demonstrar brilhantismo e receptividade às informações fornecidas; para

evitar situações embaraçosas, se omitem de fazer perguntas ou concordam com o que foi

determinado, gerando inevitáveis problemas posteriormente,

KOERNER enumera os seguintes fatores como responsáveis pela dificuldade de

comunicação entre os membros da equipe cirúrgica:23

Apesar de ser claro que a atenção ao paciente é prioritária no atendimento médico em

geral, nas intervenções cirúrgicas em particular a preservação do estado de consciência

do paciente inibe a comunicação clara e espontânea entre os membros da equipe. Essa

situação se manifesta quando os integrantes da equipe precisam discutir determinada

conduta durante o procedimento e o estado vigil do paciente pode provocar essas

inibições;

o pessoal do CC é mais direcionado para tarefas do que para as pessoas. Essa ação

predominante sobre as questões técnicas pode resultar em dificuldades e desconforto ao

lidar com pacientes conscientes.

19 McWILLIAMS, Rose Marie. Communication in the OR - know tourself, AORN Joumal, sept. 1972, P 74. .
20 BOWEN, Margaret, DAVIDIllZAR, Ruth. Let's talk about it: communication in the OR Today's. O.R.
Nurse, v 13, n. 1, p. 11-15,jan. 1991.
21 DUNN, D. G., DUNN, H. C. Combating stress in the OR Today's OR Nurse. Thorofare, v. 8, n. 3, jun.
1986, p.7-9.
22 KOERNER, Melissa, GATCH, Gayle, TAYLOR, Cheryl. Communicating in the OR: part 11 AORN
Joumal, v. 40, n. 6, p. 858-866, dec. 1984.
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o elevado nível de tensão e stress existente no CC se reflete na ansiedade observada em

algumas pessoas, podendo diminuir a habilidade em manter a calma e uma postura

equilibrada quando necessário, situação essa exigida na vigência de eventuais conflitos

ou desentendimentos na unidade;

As situações de emergência no ato cirúrgico e anestésico exigem decisões rápidas,

precisas e de dificil ou impossível reversão, de forma que as atitudes tomadas são

realizadas instantaneamente, sem espaço para negociação e muitas vezes sem tempo

suficiente para obtenção de dados mais esclarecedores;

A diversidade de formação e educação entre as pessoas do time cirúrgico, somados àt.
especificidade e variedade dos conhecimentos necessários à realização das tarefas,

resulta em diferentes graus de atenção (exercido pelos próprios membros em um

mesmo procedimento). Um profissional que está concentrado em determinada tarefa

não será muito receptivo ao acréscimo de outras naquele determinado momento, nem

tem condições de acompanhar as ações de outros membros; porém, como existe uma

ação integradora e contínua, ele será,em maior ou menor grau, afetado pela

performance dos outros membros da equipe;

A roupa cirúrgica padronizada, com o uso de gorros, máscaras, aventais, etc. provocam

uma sensação de perda de identidade onde as pessoas se tomam únicas e sem

características pessoais que as define, como a forma de vestir;

A forma primária de comunicação no CC é a oral, a despeito do predomínio exercido

pela não-verbal em outras circunstâncias;

A separação imediata da equipe após a realização dos procedimentos pode dificultar a

resolução de eventuais desentendimentos, comprometendo a longo prazo a integração,

harmonia e o trabalho do grupo;

23 KOERNER, Melissa, GATCH, Gayle, TAYLOR, Cheryl. Communicating in the OR: part 1 AORN
Journal, v. 39, n. 7, p. 1158-1162, dec. 1984.
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A hierarquia existente no centro cirúrgico (médicos - enfermagem - nível básico) pode

criar barreiras à comunicação entre os membros da equipe.

SILVA acrescenta barreiras pessoais como: linguagem (termos técnicos, palavras

relacionadas a preconceito, impaciência, mensagem incompleta), impedimento fisico

(diminuição da acuidade auditiva ou surdez), fatores psicológicos (personalidade,

emoções), diferenças educacionais ( formação profissional e cultural). 24

Fatores decorrentes dos estereótipos criados são outras dificuldades encontradas, uma vez

que padroniza idéias e nos conduz a um conhecimento deformado dos indivíduosf o

cirurgião como chefe absoluto" e "capitão do navio"; 27 anestesia como método

complementar e secundárior'" enfermagem com papel de submissão.

Na realização do procedimento cirúrgico há necessidade da cooperação de todos, e cada

integrante se volta com atenção para a atividade com a qual está lidando ou é responsável;

qualquer ato diferente pode distrair os demais membros e interromper o bom andamento da

cirurgia. É importante uma boa integração e familiaridade entre os componentes do grupo,

tornando habitual comentários prévios a respeito do procedimento a ser realizado. Deve ser

lembrado que cada pessoa tem seus próprios objetivos, interesses, desejos e necessidades a

serem satisfeitas dentro e fora do ambiente de trabalho. Esperar que os demais integrantes

do grupo percebam instintivamente esses aspectos nos outros pode ser demorado. O próprio

ato de socialização no CC proporciona condições para que essas questões sejam abordadas

com maior tranqüilidade.

24 SILVA, M. J.P. da, Comunicação ... p.16.
25 BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 15.ed. São Paulo: Ática, 1997, p.51-53.
26 MAMMONI,C.A, MAMMONI, G.c., MAMMONI,O.H. Acto medico en trabajo de equipo. Revista
Argentina de cirurgia, v.56,n.3-4,mar.labr.1989,p.134-135.
27 SIMONAITIS, J.E. Has the surgeon been demoted from "captain of the ship" status? JAMA, v. 229, n.2,
p.205ju1y 8, 1974.
28 sÁNCHEZ, E.LB. La obligacion de prudencia Y diligencia del anestesiologo. Revista Argentina de
Anestesiologia, v.43, n.3,1985, p.197.
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o centro cirúrgico concentra profissionais com elevado grau de especialização. A

especialização aprofunda conhecimentos em determinado assunto e reafirma a

interdependência entre os executantes de uma tarefa. Uma das conseqüências apresentadas

por ela no trabalho em equipe reside no âmbito da linguagem.

Estabelecer uma linguagem comum para dialogar e partilhar responsabilidades pode ser

dificil entre profissionais, já que conceitos e noções especializadas nem sempre são de

domínio de toda a equipe. Segundo SCHRAIBER, 29 algumas vezes a linguagem é uma

forma de distanciamento, preservando a identidade profissional e coesão entre os médicos.

Outras vezes, faz parte da cultura médica o uso de expressões especializadas. Para os

médico, comunicar no sentido de transmitir informações e auxiliar a interação entre as

pessoas tem sido problemático.

JARGÕES E VÍCIOS DE LINGUAGEM

A nível de centro cirúrgico, mais especificamente no que se refere à especialidade

anestesiologia, percebemos características peculiares à linguagem usada no cotidiano de

trabalho. Quer seja para acelerar a transmissão de informações ou por características

inerentes a trabalhos estressantes, os anestesiologistas desenvolveram recursos que

caracterizam sua prática, destacando-se inicialmente os jargões.

A proliferação do jargão na especialidade pode ser vista como uma deterioração no uso da

linguagem.l'' e seu surgimento aumenta com a especialização de uma determinada

disciplina." Os jargões e gírias usados nem sempre são claros e podem manifestar

imprecisão de pensamento, ambigüidade ou imagem não profissional; seu uso é tão

difundido na especialidade que se reflete na linguagem escrita através das publicações

seriadas.

t.

29 SCHRAIBER, Lilia B. Medicina tecnológica e prática profissional contemporânea: novos desafios, outros
dilemas. São Paulo: USP/Disciplina Medicina Preventiva, 1997. (Tese, Professor Livre-Docente), p.162-165.
30 ZAUDER, H.L. Medicaljargon- a few lines about "lines".Anesthesiology, v.53, n.3, sept. 1980, p.271.
31 GREENE, N.M. Anesthesiology journals. Anesth. Analg., Baltimore, v.74, n.1, jan. 1992, p. 116-117.
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Considerado por outro lado, como um mal necessário.F os jargões caracterizam uma

linguagem própria, especializada e dificil de entender para os novos no grupo. Para os que

trabalham na unidade, a compreensão se faz sem dificuldade, sendo necessário passar aos

demais seu significado.

As metonímias são utilizadas com freqüência para se referir aos pacientes, sendo muitas

vezes representado pela cirurgia ( "a hérnia está esperando os exames "), por parte do

corpo a ser operado ("o tórax tomou café") ou ainda pela doença ("a úlcera vai para a

UT!"). Percebe-se que não há nessas atitudes intenção pejorativa, tratando-se de uma forma

muito abreviada de se expressar. Essas caracteristicas prevalecem em situações de elevado

stress como anestesia e medicina de urgência, onde o objetivo é passar as informações

rapidamente. Nesse contexto, merece mencionar que o nome do paciente nem sempre é

lembrado, pois não trará nenhuma informação adicional ao "caso" que se submeterá à

cirurgia.33

Essas expressões desumanizam e despersonalizam o paciente; se usadas em outro ambiente

como fora do hospital ou se presenciadas por pessoas alheias a esse meio, seriam

expressões ininteligíveis e imprecisas, quando não forem mal interpretadas. Em menor

grau, essa característica da despersonalização e anonimato se reflete às vezes entre os

próprios integrantes da equipe no relacionamento diário: "anestesista, suba a mesa",

"enfermeira, abra a luva" ou "cirurgião, qual o antibiótico? ".

Com a freqüência no seu uso, expressões como essas são repetidas além do ambiente de

trabalho, onde são observadas expressões ambíguas como: "hoje tive duas úlceras" (

referido por um cirurgião que realizou dois procedimentos para tratamento de úlcera em

dois pacientes diferentes; não foi o cirurgião que desenvolveu duas úlceras); "ganhei do

chefe um tumor no crânio" ( mencionado por um residente que realizará um procedimento

de retirada de tumor no crânio). Se pronunciada entre os pares será facilmente entendido,

não acontecendo o mesmo quando se trata de pessoas alheias a esse ambiente.

32 REDFIELD, C.E. Comunicações administrativas. 4.ed. Rio de Janeiro: Editora de Fundação Getúlio
Vargas, 1980, p.28.
33 SHAFER, Audrey. Metaphor and anesthesia. Anesthesiology, , V. 83, 0.6, 1995, p.1333.
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Uma mesma expressão pode ter diferentes significados como por exemplo ao se pronunciar

"Kelly". Trata-se de um nome de pessoa mas também de uma pinça cirúrgica." "Allis"

pode ser confundido com Alice (nome próprio) ou um instrumental cirúrgico. Por outro

lado, ao se falar "sutura" durante a realização de um procedimento, poderá ser associado a

um determinado fio de sutura que, por sua vez, pode ser de vários tipos e de vários

diâmetros. E ainda: "Onde foi parar o Cícero?", sendo que "Cícero" é o nome de um

aparelho de anestesia de última geração... Se além desses exemplos colocamos outros

termos e expressões regularmente utilizados no CC, a probabilidade de distorção se

multiplica, ainda mais quando se acrescentam os jargões, abreviaturas e gmas. É

importante que no processo de aprendizado desse profissionais haja familiaridade com

esses termos (que inevitavelmente ocorrerá com a experiência, mas fará diferença nas

situações de emergência).

Os jargões grosseiros deverão cair no desuso, mas há outros que participarão do nosso

cotidiano por questões de conveniência, preferência, precisão e eficiência.35

As abreviaturas são também muito usadas e decorrem da familiaridade e freqüência com

que as expressões são usadas. Diferentes lugares podem usar formas diferentes em tempos

também diferentes, dependendo ainda da instituição em que se está trabalhando. Esse

hábito pode dificultar a interpretação dos registros, gerando ambigüidade ou tomando-os

obscuros, ainda mais quando se usam novos conhecimentos com equipamentos,

medicações e técnicas, em que uma mesma abreviatura pode significar muitas coisas.36

As metáforas são outros recursos comumente utilizados para se referir à anestesia, quer seja

informalmente entre os pares ou direcionado aos pacientes, residentes e estudantes em

"

34 McWll..LIAMS, Rose Marie. Communication in the OR - know tourself, AORN Joumal, p. 71-76, sept.
1972.
35 LEE, Chingmuh, EGER, Edmond On anesthesiologists' jargon. Anesthesia & Analgesta, v.74, n.5, p. 779-
780, may. 1992.
36 FISCHER, Joseph A et alo On the design of anaesthesia record forms. Canadian Joumal of Anaesthesia,
Toronto, V. 41, n. 10, p. 973-983, oct. 1994.
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geral. Trata-se de um veículo de avaliação subjetiva e carregado de conotações culturais,

sendo necessário que as idéias passadas façam sentido para os seus membros."

o ato anestésico é comparado a um vôo, onde o anestesiologista é o piloto; a anestesia a

máquina; os monitores o cockpit; o curso da anestesia seria o vôo, onde a indução seria a

decolagem, o fim a aterrissagem e o paciente seria o avião. Apesar de desumana, esse

conceito, de forma irônica, induziu à construção de simuladores de anestesia, onde uma

máquina simula o paciente." Essa comparação com o vôo não é realizada apenas no

Brasil. 39

Relacionando o piloto e o anestesiologista, temos que o primeiro conduz o avião em seu

rumo conforme os procedimentos estabelecidos de controle e navegação; prepara e submete

o plano de vôo; assegura que os equipamentos e instrumentos funcionam corretamente;

aplica os conhecimentos técnicos dos princípios e práticas da navegação aérea para

identificar e resolver problemas que surjam no curso do seu trabalho." O anestesiologista

planeja seu procedimento, prepara seu material e medicações, checa a aparelhagem e usa

seus conhecimentos para resolver os problemas que surgirem.

Quando o paciente atinge momento de estabilidade durante a anestesia, com pequenas

oscilações nos valores registrados pelos monitores, há um pouco de descontração. Pode

haver leitura e conversa com outros colegas por parte do anestesiologista. Nessa situação,

costuma-se dizer que o paciente está no "piloto automático", onde o aparelho de anestesia

exerce as funções programadas e o anestesiologista regula a quantidade do anestésico

administrado e outros componentes necessários.

37 VARELA Filho, Vidal. Idioma e dialetos da organização: os aspectos fundamentais da cultura, do poder e
do contrapoder na empresa moderna, revelados pela investigação da linguagem como forma de ação social.
São Paulo: FGV/ Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 1993. (Dissertação, Mestrado,
Organização, Planejamento e Recursos Humanos), p. 34-38.
38 STARTLING encounters with a PC-based body.Anesthesiology Topics, New York, septloct. 1996. p. 7.
39 SHAFER, Audrey. Metaphor ... p.1334.
40 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJo. Classificaaón Internacional Uniforme de ocupaciones :
CIVO- 88. Ginebra: OIT, 1991,p. 106-107.
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A anestesia também é comparada a uma jornada, com início, meio e fim, além de inúmeros

e imprevisíveis acontecimentos ao longo da sua evolução.

Por vezes a metáfora tem raízes afetivas, expressando um conteúdo emotivo. Pretende dizer

algo a respeito da realidade, e depende das experiências subjetivas de quem a elabora.

Apesar disso, a metáfora não se reduz a um fenômeno meramente subjetivo. Ela envolve

uma transmissão de significados entre emissor e receptor, e surge no seio da interação

social; sua compreensão é feita a partir de significados partilhados. Tem origem e encontra

sua referência primária na vida cotidiana, baseada na consciência do senso comum; nos

remete ao mundo da subjetividade mas sobre ela podemos raciocinar independente de quem

a enuncia."

A metáfora nos permite ver e compreender uma realidade de forma específica mas

incompleta, refletindo uma forma parcial de percepção. É um modo de pensar e uma forma

de ver a anestesia. Ela é usada quando buscamos entender um elemento ou parte dele

através de um outro já conhecido. Produz uma visão unilateral e oculta outra não expressa.

Um fenômeno pode ser perfeitamente compreendido a partir das várias metáforas com o

qual é referido, propiciando condições de administrá-lo e planejá-lo de forma até então

impensada.f

A associação da anestesia com determinadas metáforas pode resultar em armadilha para

seus membros. A ênfase em determinada visão pode servir como uma forma direcionada

de enxergar a realidade, resultando em perigo na medida em que é repassada aos seus

membros como uma maneira de agir, não gerando nem estimulando outras formas de ver o

mesmo fato, agravado ainda quando não há questionamentos por parte de seus membros

quanto a essas informações recebidas."

41 ALVES,P.C., RABELO,M.C. Significação e metáforas: aspectos situacionais no discurso da enfermidade.
In: PITIA, AUREA M da R Saúde & Comunicação: visibilidades e silêncios. São Paulo: Hucitec Abrasco,
1995, p. 221-228.
42 MORGAN, Gareth, Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996, p.15-41.
43 MORGAN, Gareth. Imagens ... p.205-210.
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Diversas expressões comumente utilizadas pelos anestesiologistas estão elencadas em

glossário apresentado no final deste estudo.

No próximo tópico, estaremos introduzindo a metodologia utilizada para a realização deste

estudo.

102



METODOLOGIA

Este é um estudo sobre o médico anestesiologista, em que foram abordados um

administrador de hospital e dez anestesiologistas. Trata-se de uma abordagem qualitativa

em que foram utilizadas entrevistas do tipo semi-estruturado, elaboradas de acordo com as

funções desempenhadas pelos entrevistados e contemplando as duas categorias
profissionais relevantes para esta pesquisa.

Optamos pela abordagem qualitativa por buscar a compreensão de uma situação de trabalho

em sua dinâmica psicossocial, e não uma quantificação. É necessário para nós a escuta dos

entrevistados, captando suas observações e vivências subjetivas. Vamos considerar

vivência como sendo a experiência sentida pelo entrevistado. A fala é a formulação do

pensar dos trabalhadores sobre sua própria situação, sendo o material por excelência para se

tomar contato com a subjetividade dos trabalhadores.1 A partir dessa subjetividade é que

identificaremos a repercussão psíquica do seu trabalho, tendo em vista que "o sofrimento e
o prazer são, essencialmente, subjetivos".2

Na pesquisa qualitativa, procuramos compreender os fenômenos a partir da perspectiva dos

participantes da situação em estudo,' no nosso caso, os anestesiologistas. Nessa abordagem,

a palavra tem lugar de destaque tanto na obtenção de dados como na apresentação dos

resultados, interessando todo o processo e não apenas o produto. Interessa verificar como

certo fenômeno se manifesta nas atividades diárias do indivíduo, e seu comportamento é

compreendido a partir do entendimento de todo o contexto no qual está inserido, no qual
esse indivíduo interpreta seus pensamentos, sentimentos e ações."

1 DEJOURS, Christophe. A loucura p.148.
2 DEJOURS, Christophe. A loucura p.155.
3 GODOY, AS. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração de
Empresas, São Paulo, v.35, n.2, marJabr. 1995, p.58.
4 GODOY, AS. Introdução ... p.63.
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Neste estudo não nos limitamos a análise particular de um único sujeito, mas envolvemos

dez anestesiologista, podendo-se falar que utilizamos casos múltiplos,S com enfoque no
trabalho desenvolvido por esses atores.

o interesse em pesquisas qualitativas no campo da Administração de Empresas cresceu a

partir da década de 70, e o estudo de casos individuais contribui por permitir analisar a

natureza das interações entre pessoas que atuam no setor de serviços. Um dos estudos

realizados, investigou como o processo de inovação foi percebido por profissionais de dois

hospitais. A partir dos resultados, os autores desenvolveram recomendações para os que

pretendem introduzir inovações em suas organizações." Esse estudo utilizou, dentre outros
procedimentos, as entrevistas.

As entrevistas podem ser estruturadas, pressupondo perguntas previamente formuladas; não

estruturadas, onde o informante aborda livremente o tema; e ainda semi-estruturadas.

Optamos por essa terceira opção que articula as duas outras modalidades.7

A entrevista é o procedimento mais usual para o trabalho de campo, e através dela,

obtemos dados objetivos e subjetivos. Observa-se o entrevistado no seu ambiente

natural,em interação com outras pessoas, como reage às perguntas e r se essa reação é

coerente com as respostas fornecidas.8

A entrevista pode apresentar falhas decorrentes de preconceitos do entrevistador e falha de

memória do entrevistado. A participação do entrevistado é fundamental, e sua motivação

pode ser por altruísmo (desejo de ajudar outra pessoa), satisfação emocional e intelectual.

Há fatores relacionados à simpatia do entrevistador, experiência anterior do entrevistado

5 GODOY, AS. Pesquisa Qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de Empresas, São Paulo,
v.35, n3, mai./jun. 1995,p.26.
6 GODOY, AS. A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de empresas. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v.35, n.4,jul/ago. 1995,p.67-69. ,
7 MINAYO,M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 2.ed. São Paulo-Rio de
janeiro: Hucitec-Abrasco, 1993,p.105-125.
8 LODI, João B. A entrevista: teoria e prática. São Paulo: Livraria Pioneira Editora. 1971. p.1I-15.
9 LODI, João B.A entrevista '" p.15.
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com esse método de pesquisa, demanda de tempo da entrevista e disponibilidade, assunto e

nível de aprofundamento e percepção de recompensas tangíveis. 10

o levantamento bibiográfico acompanhou todas as etapas desenvolvidas ao longo do estudo

até o momento de sua redação. Usamos as bases de dados MEDLINE e LILACS.

Encontramos dificuldade em localizar artigos relacionados à saúde mental dos médicos, o

que nos conduziu a pesquisar unitermos mais gerais. Com essa estratégia, obtivemos uma

vasta quantidade de referências que precisaram ser selecionadas. As dificuldades em obter

o material a ser consultado foi decorrente do seu extravio nos acervos de bibliotecas.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO ADOTADO

Com o interesse em estudar o trabalho de anestesiologistas, consideramos quatro etapas

para a realização desta pesquisa: a exploração do campo; o trabalho em campo; organização

do material e redação e devolução do material aos entrevistados.

EXPLORAÇÃO DE CAMPO E ELABORAÇÃO DOS ROTEIROS DE ENTREVISTAS

A exploração do campo, se deu a partir da observação e contato com o anestesiologistas nos

hospitais onde trabalhamos. Através de conversas informais com pessoas próximas,

expusemos a natureza e os objetivos do estudo, surgindo os primeiros' interessados em

participar. Elaboramos um roteiro de entrevistas inicial para o pré-teste e o aplicamos em

três médicos; pessoas do relacionamento diário do autor, que realizou e transcreveu as

entrevistas. Os pré-testes foram realizados durante os plantões noturnos em momentos que
não havia cirurgia sendo realizada.

O roteiro de entrevista levou em conta que, para captar o que a pesquisa pretendia, as

questões abordadas deveriam ser amplas para permitir o aprofundamento, privilegiando o
sujeito entrevistado. li

10 LODI. João B. A entrevista '" p.17-31.
II MINAYO,M.C.S. o desafio ... p.99-104.
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Após análise do pré-teste, considerando os objetivos descritos, concluímos que era

necessário modificar o roteiro. As entrevistas não deveriam ser realizadas pelo autor por ser

o mesmo, colega de especialidade dos entrevistados, nem em pessoas de seu
relacionamento pessoal.

Reformulado o roteiro, passamos a contar, para as entrevistas, com a experiência de duas

profissionais que já trabalharam com estudos dessa natureza: uma socióloga e uma
psicóloga.

Após contato com as entrevistadoras foi exposto um histórico do médico anestesiologista

descrevendo suas atividades, bem como outras informações inprescindíveis para a

realização das entrevistas. Foram mencionados os objetivos do estudo e elaboradas as

estratégias para abordar os profissionas visados pela pesquisa.

As entrevistas seguiram um roteiro básico para que fossem abordados aspectos de interesse

para o estudo, mas a orientação inicial foi no sentido de permitir a livre narrativa do

entrevistado, intervindo apenas em casos de prolixidade ou para direcionar o assunto. Os

tópicos principais foram explorados, mas não necessariamente na ordem estabelecida,

seguindo o caminho fornecido pelo entrevistando.

Estratégia e critérios:

Os médicos em geral não se consideram pessoas-comuns, e sua participação em projetos

dessa natureza era esperado como sendo absolutamente dificil e de pouca receptividade.

Com vistas nessas dificuldades, seguimos a estratégia adotada por SCHRAIBER em estudo

sobre a profissão médica,12 e que a mesma designa como o "de maior facilidade de

contacto".13Buscamos, assim, pessoas acessíveis e que, no nosso caso, demonstrassem

interesse e disponibilidade em participar de um estudo dessa natureza.

12 SCHRAIBER, Lilia Blima. Pesquisa qualitativa em saúde: reflexões metodológicas do relato oral e
produção de narrativas em estudo sobre a profissão médica. Revista de Saúde Pública, v.29, n.l, 1995, p.67-
68.
13 SCHRAIBER, Lilia Blima. Pesquisa ... p.66.
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Mantivemos contato com colegas nos hospitais com interesse nas indicações fornecidas por

eles. A partir de então, recebemos as primeiras indicações e selecionamos os médicos para

participar do estudo considerando os seguintes critérios:

- Não ser um profissional que participe das relações pessoais do autor, quer no trabalho ou

fora dele;

- Indicação de alguém próximo e que conhecesse o indicado o suficiente para considerá-lo

de fácil acesso;

-Trabalhar em uma ou mais das seguintes situações: com BIP, cooperativas, em empregos

públicos ou privados.

Para obter boa representatividade do grupo, optamos por pessoas dos dois sexos, com e sem

filhos e com maior e menor experiência em anestesiologia; nesse sentido, consideramos 15

anos de experiência com anestesia como referencial, procurando trabalhar com uma

quantidade homogênea de anestesiologistas das duas faixas profissionais, que trabalham há

mais de 15 anos e os que trabalham a menos de 15 anos na área. Esses dados foram

confirmados a partir do próprio colega que havia realizado a indicação.

A partir dessas indicações, procuramos contactar os entrevistandos por telefone e, após

apresentação, eram mencionados os interesses e objetivos da realização do estudo. Foi

relatado também o caráter sigiloso quanto à identidade do mesmo, além de destacar que as

entrevistas seriam realizadas por pessoas de outras áreas que não médicas. Após a

concordância em participar, novo contato era realizado através da entrevistadora com urna

nova apresentação e finalmente era marcada a entrevista. Considerando a dificuldade de

disponibilidade de horário livre, o critério para marcar data e local foi a partir do próprio

entrevistando, sendo realizado o deslocamento da entrevistadora em horário e para local

combinados.

Muitos indagaram com relação à duração da entrevista. Tendo por base as realizadas no

pré-teste, cuja duração foi de lh15min a lh30min, situamos o intervalo entre 1 e 2 horas

para a conversa. Ressaltamos, porém, que esse tempo poderia ser reduzido ou aumentado,

estando na dependência do próprio entrevistado. Informamos que a metodologia adotada
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era de caráter qualitativo e que as entrevistas eram semi-estruturadas, fazendo rápida
explicação a respeito.

Solicitamos às entrevistadoras que identificassem alterações de comportamento e outras

demonstrações que tomassem mais rica a entrevista em termos de material para análise,

como pausas para reflexões, dúvidas, angústias, e movimentação de pessoal durante a

conversa. Outro detalhe que incorporamos foi a identificação de palavras que não fossem

entendidos pela entrevistadora. Isso foi necessário porque os médicos, como outros

profissionais, desenvolvem sua linguagem própria caracterizando os jargões, de forma que

pessoas de outra área não acompanham as conversas facilmente.

Visando os objetivos do estudo, foram elaborados dois padrões de roteiro: para os

anestesiologistas e para o administrador.

No primeiro caso, o roteiro abordou os seguintes aspectos:

O histórico de vida do entrevistado com origem, expectativas, formação, estado civil,
família.

Formação e trajetória profissional, desde a escolha para medicina e anestesiologia até o

momento atual, incluindo residência médica, organizações em que trabalhou,

atualização técnica e treinamento, empregos atuais e antigos, vantagens e

desvantagens quanto às diferentes modalidades de relações sociais de trabalho.

No terceiro bloco, direcionamos a pesquisa para a atividade em si, processo de trabalho

e elementos da sua organização, jornadas de trabalho, deslocamento entre eles, duplas

jornadas, condições e outras dificuldades no trabalho, repercussões, ritmo de cirurgias,

pausas, pressões, atividades no intra operatório, relacionamento, exigências e

características da especialidade, acidentes, questões relacionadas à saúde própria e dos
colegas, plantões, sono.

Na seqüência, investigamos a respeito do lazer, folgas, tempo disponível e atividades

realizadas nesse período, diversão com amigos e outras atividades de socialização, vida
famíliar na interface com o trabalho.
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Investigando hábitos, procuramos saber a respeito de ingestão de bebidas alcoólicas,

tabagismo, drogas, automedicação e informações relacionadas ao suicídio.

O contato com a administração foi investigado com relação ao acesso à direção e aos
canais de comunicação existentes.

Por último, quais as atuais expectativas, opinião a respeito da entrevista e o que gostaria
de acrescentar com os comentários finais.

Considerando o administrador, buscamos identificar até que ponto o mesmo estava ciente

das dificuldades existentes no trabalho do anestesiologista e se são adotadas algumas

medidas por parte do hospital no sentido de minimizá-las, bem como identificar os canais
de comunicação entre a administração e esses profissionais:

Histórico de vida e de trabalho com experiências na área;

Canais de comunicação entre centro cirúrgico e direção, prioridades para a unidade;

Qual a visão da administração com relação ao anestesiologista, os riscos e o trabalho

desenvolvido, quais as dificuldades enfrentadas pelo profissional, o que pode ser

modificado; qualidade de serviços prestados e como modificá-la por parte da direção e
do anestesiologista;

Formas de comunicação com esses profissionais, reuniões para esse fim, participação
desse especialista nas decisões.

Todos os dados foram registrados através de gravador com o consentimento do

entrevistado, a quem perguntávamos antes da pesquisa se havia de sua parte opção por ser

apresentado por nós à entrevistadora. Houve unanimidade em não considerar necessária
nossa presença na ocasião da entrevista.

TRABALHO EM CAMPO

As entrevistadoras se dirigiram aos locais marcados para a realização das entrevistas que

ocorreram em vários lugares. As conversas ocorreram em grande maioria nos hospitais. As

demais abordagens foram realizadas em residências, hospitais e sala de aula. Houve uma
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entrevista realizada em vestiário do centro cirúrgico, associada igualmente à falta de tempo

da entrevistada. Os entrevistados demonstraram grande interesse pela pesquisa e se

mostraram receptivos. Houve problemas relacionados ao aprofundamento de determinados

assuntos pessoais, que foram evitados por ambas as partes. Por esse motivo, consideramos

a necessidade de que as entrevistas fossem realizadas por profissionais de outra área.

Duas entrevistas foram realizadas nas residências dos médicos. Em uma das quais, a

anestesiologista, com dois filhos, demonstrou o ritmo de vida a que está submetida.

Dificilmente permaneceu tranqüila para conversar. A entrevista foi realizada em vários

cômodos da casa enquanto andava e resolvia atividades domésticas. A entrevistadora

cuidou de um dos filhos enquanto outras funções eram realizadas pela mãe. A pressa e a

variedade de atividades para fazer a caracterizou. A entrevista se prolongou até o carro,

pois também foi necessário acompanhar a médica em suas compras para se obter o registro

das informações; sempre acompanhada dos filhos.

A outra entrevista realizada na residência, foi com um casal de anestesiologistas. Nesse

caso, a dificuldade foi em conciliar um momento no qual os dois estavam disponíveis para

conversar. Também em conseqüência das longas jornadas e por trabalharem em lugares

diferentes, havia dificuldade de marcar com os dois livres do trabalho e simultaneamente.

Houve uma boa interação entre os participantes e a entrevistadora acompanhou os dois até

o hospital, onde um deles permaneceria de plantão.

As três outras entrevistas aconteceram em hospitais. A primeira iniciou no vestiário do

centro cirúrgico, se deslocando para o corredor em anexo por conta do grande movimento

de pessoas, já que se tratava de passagem de plantão.

Outra entrevista foi realizada em um quarto de paciente e a única interferência foi o 'BIP'

do médico que acionou 2 ou 3 vezes ao longo da conversa. A última entrevista ocorreu no

hospital, mais precisamente no centro cirúrgico, em que a entrevistadora se paramentou e

foi conversar com o anestesiologista no conforto médico da unidade. Essa entrevista

ocorreu em duas fases, pois o entrevistado interrompeu a primeira por conta de
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compromissos em outro hospital; no segundo contato, a conversa também foi interrompida

por conta de compromissos familiares do entrevistado, e para obter todas as informações

necessárias, a entrevistadora o acompanhou inclusive na rua. Com exceção desse último

caso, em todos os outros, os dados foram registrados em sessão única. Esses aspectos já

revelam o ritmo intensivo do trabalho dos especialistas pesquisados.

A entrevista com o administrador foi realizada no seu próprio local de trabalho. A

dificuldade encontrada foi por conta das inúmeras atividades pelas quais é responsável. Ao

longo da entrevista, inúmeras interrupções aconteceram em decorrência da natureza do seu

trabalho. Solicitado por inúmeras pessoas que o cercam além de despachos a fazer, a

entrevista transcorreu nessas condições, mas também houve muito boa receptividade de sua

parte, o que contribuiu bastante para o nosso trabalho.

Todos os médicos abordados demonstraram boa receptividade e disponibilidade, o que

superou em muito nossas expectativas considerando as dificuldades inerentes à categoria

profissional em análise. Durante a fase de contato com os entrevistados, houve algumas

recusas em participar, com indagações: "... o quê e quem está por trás disso tudo?"; ou

ainda " ...0 que eu vou ganhar com isso?" ; "quanto vou receber?". Recusas enfatizavam

também falta de tempo, possível demora na entrevista ou simplesmente consideravam o

estudo interessante mas não estavam dispostas a participar.

Houve dificuldade em remarcar entrevista com um dos indicados, com o qual mantivemos

contato três vezes mas o ritmo no cotidiano e problemas familiares impediram sua

participação. Outra indicada havia praticado uma tentativa de suicídio, o que justificou a

dificuldade em acesso que estávamos enfrentando.

ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL, ANÁLISE E REVISÃO

Nessa fase foram organizados os materiais obtidos nas entrevistas. Na verdade, à medida

em que as entrevistas foram sendo realizadas, eram encaminhadas para que outro
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profissional as transcrevesse. A partir de então, era submetida àanàlise. Dessa forma,

entrevista, transcrição e análise ocorriam de forma simultânea em alguns momentos.

Essa conduta nos indicou a fazer algumas solicitações às entrevistadoras. Percebemos que o

aspecto comunicação com o hospital estava surgindo muito pouco em nosso material, sendo

solicitado maior insistência no tópico, bem como nas questões de relações sociais de

trabalho. Percebemos posteriormente que esses pontos são pouco observados por parte dos

médicos, o que se refletiu na escassez do material coletado nesses tópicos.

o material coletado com esse tipo de abordagem costuma ser vasto e foi muito extenso.

Para que se tenha idéia, 11 pessoas foram entrevistadas e obtivemos um total superior a 22

horas de entrevistas, que foram catalogadas, após transcrição, em mais de 250 páginas

digitadas em espaço mínimo e fonte 10.

o tempo de permanência ao lado dos entrevistados não corresponde, com certeza, ao

obtido com a gravação. É necessário uma conversa informal para que as pessoas se

conheçam e haja uma boa interação entrevistador-entrevistado.

Na entrevista com o casal, com gravação de 3h30min, nossa entrevistadora permaneceu 8hs

com os anestesiologistas em suas residências, o que reflete a interação entre as partes. Nas

demais entrevistas não houve tanto contato com o entrevistado, provavelmente por conta do

lugar onde foi realizado. Os hospitais com o constante movimento exigiram interrupções,

limitando o tempo para interação. A Segunda entrevista realizada em casa também facilitou

interação entre as partes, que permaneceram em contato após o término dos registros.

Não houve dificuldade para abordar os assuntos segundo as entrevistadoras, mesmo porque,

os próprios entrevistados se antecipavam muitas vezes em abordar determinados temas. A

forma como a entrevista foi conduzida, abordou todos os assuntos pretendidos. A

disponibilidade em falar foi evidente de tal forma, que a entrevista se tornaria mais

prolongada por parte dos entrevistados.
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A escolha das entrevistadoras e do responsável pela transcrição, foi influenciada por

participação dessas em estudos anteriores, com domínio da atividade e capacidade de

estabelecer com o entrevistado uma relação em que se permita falar de assuntos os mais

variados, desde os pessoais a outros referentes às atividades laborais peculiares à classe

médica.

À medida que o material se tomava disponível, catalogamos por assunto abordado e a

redação foi realizada como exposta neste estudo.

Conversas informais com colegas em ambiente de trabalho foram mantidas ao longo de

todo o estudo, com o objetivo de obter informações relevantes. Também foi usado nossa

própria experiência pessoal de 10 anos na especialidade que, através de observação, não

foram sistemáticas mas complementares.

DEVOLUÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS ENTREVISTADOS

Essa etapa não foi realizada por nossa parte até o momento. Pretendemos fazê-lo· em

decorrência do compromisso pessoal que assumimos com os entrevistados.
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AS ENTREVISTAS: CONTEÚDO E COMENTÁRIOS

A partir do material obtido através das entrevistas, exporemos os principais dados

coletados, procurando articular a discussão pertinente aos mesmos e às interrelações

identificadas. Serão colocadas as falas que consideramos mais relevantes para cada tema

abordado pelos anestesiologistas e pelo administrador. Dessa forma, apresentaremos

inicialmente os motivos pelos quais esses especialistas escolheram a anestesiologia e as

metáforas usadas que utilizam para se referir à especialidade. A seguir são expostos

conteúdos das entrevistas atinentes às situações de trabalho e as respectivas repercussões

em diferentes âmbitos, a partir da esfera biopsicossocial. Nessas articulações, vamos

considerar os vínculos interpessoais de caráter psicoafetivo no centro cirúrgico e na família,

bem como as características dos vínculos (formais e informais) articulados a hospital

público ou privado, a cooperativa, a "grupos de trabalho" e ao 'BIP'. Também serão

enfocados aspectos referentes à comunicação no cotidiano de trabalho e ao reconhecimento

na dinâmica psicossocial, que repercute sobre a vida psíquica e a integração na equipe. As

repercussões psicossociais apresentadas são as que aparecem como derivadas das pressões

originadas simultaneamente por exigências do trabalho e familiares.

Outros aspectos que emergiram das entrevistas merecem ênfase, referindo-se à organização

do trabalho que colocam em risco,' simultaneamente, a saúde do anestesiologista, seu

relacionamento na equipe e a qualidade do desempenho.

Os anestesiologistas entrevistados apresentaram as seguintes características:
)

Dr. Axel - 61 anos; 30 anos de formado; casado, três filhos (adultos jovens, acima de 20

anos); trabalha com cooperativa e em dois grupos distintos. É chefe em dois desses

vínculos.

Ora. Raquel - 45 anos; 20 anos de formada; casada, sem filhos; trabalha em dois empregos

públicos (CLT), e com dois grupos distintos.
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Dr, Adriano - 53 anos; mais de 25 anos de formado; casado (atualmente com Dra. Raquel,

seu segundo casamento), duas filhas do relacionamento anterior (adultas jovens, acima de

20 anos); trabalha em cooperativa, um grupo e um emprego público (CLT).

Dra. Raissa - 33 anos; 8 anos de formada; solteira; trabalha em dois empregos públicos

(CLT), e com um grupo.

Dr. Alexandre - 34 anos; 8 anos de formado; casado, dois filhos (menores de 5 anos);

trabalha com o 'BIP'.

Dra. Luciana - 46 anos; 20 anos de formada; casada, sem filhos; trabalha em uma
cooperativa.

Dra. Daniela - 30 anos; 9 anos de formada; casada, duas filhas (menores de 4 anos);

trabalha em cooperativa, dois empregos públicos (Estatutário e CLT).

Dra. Mônica - 31 anos; 10 anos de formada; solteira; um emprego público (CLT).

Dra. Mariana - 33 anos; 9 anos de formada; casada; 2 filhos (menores de 3 anos); trabalha
com o 'BIP'.

Dr. César - 48 anos; 21anos de formado; casado, duas filhas (adultas jovens, acima de 20

anos); trabalha com um emprego público (CLT), um grupo e com o 'BIP'.

Todos são oriundos da classe média, sendo que dos diferentes estratos da mesma.

A OpçÃO

Foi mencionado que ao longo do curso de graduação, houve pouco contato com a

anestesiologia. O interesse pela área se desenvolveu para a maioria durante as passagens
pelas disciplinas cirúrgicas.
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o Dr. Axel pretendia trabalhar na área cirúrgica. Ao longo da graduação, constatou que os

procedimentos cirúrgicos realizados eram poucos, o que não acontecia com a anestesia.

Considerou ainda a atração exercida por essa prática: "dava uma injeção e daí ele dormia,

depois operava, o doente operado, sem sentir nada, acordava. Eu achava bonito aquilo.

Aí ... e tinha oportunidades, muitas oportunidades ... "

A Dra. Raquel, de família de recursos modestos, enfrentou dificuldades financeiras

agravadas pela morte do pai durante o curso. Trabalhou desde o terceiro ano de medicina e

pretendia seguir ginecologia. A questão financeira ocupou importância fundamental na

escolha da especialidade, mudando para anestesiologia:

"Eu resolvi escolher a anestesia, achava mais rentável... eu preferi fazer anestesia por

problema financeiro". Esse não foi, entretanto, o único motivo: "Eu achava lindo. Eu via

um anestesista, fazia anestesia ... o doente acordar logo depois ... eu achava lindo, você

cronometrar tudo, saber quanto vai dar daquilo, eu ficava interessada, eu achava lindo".

Dr. Adriano tentou residência em cirurgia cardíaca, não ocupando a única vaga disponível.

Por influência de um amigo, fez anestesiologia:

" ... eu sempre trabalhei do outro lado do campo cirúrgico ... ". "Foi assim que eu comecei a

fazer anestesia, comecei e gostei. Realmente eu me dei muito bem, eu acho que é fascinante

a anestesia. É fascinante! ".

Dra. Raissa se interessou por anestesia ao longo do curso médico pela sua dinâmica. Se

sente bem trabalhando em ambientes fechados e considera as roupas usadas no centro
cirúrgico confortáveis.

Dr. Alexandre, de família com bom poder aquisitivo, era de forte formação religiosa e

praticante. Destacou que no final do curso médico e da residência, as relações entre os

colegas vão se modificando em virtude da concorrência que se forma. Inicialmente para o

ingresso na residência médica e posteriormente para o mercado de trabalho. Referiu não ter

muita paciência para acompanhar pacientes no consultório, preferindo área relacionada à

cirurgia pelo imediatismo. Inicialmente pretendia residência em urologia, mas
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reconsiderando o mercado de trabalho, optou por anestesia. Considerou de retomo

financeiro rápido e com "menor batalhapelo campo".

Dra. Luciana se interessou por anestesia a partir do momento em que fez a disciplina de

farmacologia. Já a Dra. Daniela, não sabe precisar o motivo que a levou a optar por

anestesiologia, decidindo no último ano. Dra Mônica fez a opção por considerar a

anestesiologia uma especialidade com muitos procedimentos invasivos, além do limitado

envolvimento com o paciente.

Dra. Mariana demonstrou interesse por trabalho em Unidade de Terapia Intensiva. O

imediatismo existente na anestesia foi um fator decisivo na sua escolha. O Dr. César

pretendia área cirúrgica. No concurso para residência, enfrentou problemas durante a

entrevista (preconceito por ser casado, ter filho e não poder se dedicar à especialização),

desistindo mas foi chamado posteriormente para ocupar uma vaga na anestesiologia.

O "imediatismo" foi uma expressão muito usada pelos entrevistadores, e diz respeito à

velocidade na tomada de decisões, exigindo uma ação integrada entre raciocínio e atividade

motora. Outro sentido esteve ligado ao resultado da ação ao administrar os anestésicos, pois

os efeitos se manifestam em poucos segundos.

METÁFORA

Várias comparações são realizadas com uma anestesia, destacando-se a metáfora do vôo:

"Isso é como voar. Então, na decolagem você tem um risco, lá em cima você põe no

piloto automático, está tudo bem, tudo controlado, só vai tirando as arestas e tal, e a

reversão da anestesia que é o pouso. Então, você pode ter um grau de complicações na

reversão. Vocêpode ter depressão respiratória, você pode ter um espasmo brônquico,

você pode ter complicações. Então, as duas áreas de risco na anestesia, é na indução e

na reversão, é como pouso e decolagem. Se bem que quando o doente é grave, é uma

cirurgia de risco, você pode ter decorrências graves durante. Tiro, facada, queda de

moto, queda do trem. Então, quando o doente vem muito esbagaçado, você tem um risco
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grave, um alto risco durante o procedimento interino. Mas eu estou te dizendo assim, em

geral é mais tranqüilo durante a cirurgia". (Dr. César)

"...Assim que fica mais calmo e tal, não tem mais coisa para fazer. A gente costuma

dizer que, depois que a anestesia atinge altitude de cruzeiro, você põe no piloto

automático. Se o doente está bem e a cirurgia não requer muitos cuidados, tudo vai

muito bem, chega a ser bem monótono ".(Dra. Mariana)

"eu costumo dizer que ela é mais ou menos como pilotagem de avião. No início e no fim,

você toma cuidado porque a coisa pode não se dar bem ... É você induzir uma anestesia,

começar, induzir, e a recuperação do paciente. Então, modula, não é? Quer dizer, é

como se fosse um vôo normal. Agora, para subir e para aterrissar, é preciso tomar

muito cuidado. É muito estressante, ela é muito estressante ". (Dr. Axel)

A anestesia foi comparada também com uma viagem:

"A anestesia é assim, muda muito de paciente para paciente. Tem o início, o meio e o

fim; é o começo, o meio e o fim. Prá gente é uma viagem, toda batidinha. Aquilo ali

muda, então você fica tenso o tempo todo ".(Dra. Raquel)

Ou como um navio:

"... é como num navio, quem estava no leme era o anestesista, e é assim sempre ".(Dra.

Raquel)

Também há alternância entre terror e tédio:

"Dizem que anestesia é duas horas de tédio e dois minutos de pânico ... mas há

cirurgias que são terror todo o tempo". (Dra. Mônica)

A metáfora do vôo foi bem lembrada com referências às dificuldades no início e fim do

procedimento. A maior incidência de complicações e o contato com o imprevisível marcam

essas etapas. Durante o procedimento, a estabilidade aparente se aproxima da monotonia, é

o que se fala no jargão aerovoário como se colocar no "piloto automático". As observações
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voltadas para os monitores e o paciente marcam esses momentos, sem esforço fisico

considerável mas com atenção mantida.

A comparação com uma viagem suscitou que há um conhecimento por parte do executante

do caminho a ser percorrido. No entanto, a tensão marca esse percurso, tendo em vista que,

se existe aparente familiaridade com a trajetória a seguir, não se pode assegurar quais os

obstáculos a enfrentar.

Assumir uma anestesia é como conduzir um naVIO, como especialista no leme e se

responsabilizando pela sua condução. Deve conhecer as águas mais tranqüilas para se

navegar, o que implica em conhecer bem o mar por onde navega, mas também não pode

evitar que as tempestades apareçam no seu caminho.

Essas comparações implicam na última metáfora mencionada, que destaca os momentos de

terror e tédio ao longo do procedimento. O terror que gera tensão e exige mais do

profissional se manifesta durante seu início, nas intercorrências e no final. A manutenção

da anestesia, foi associada a tédio e monotonia já referidas. A imprevisibilidade inerente à

prática da anestesiologia se faz presente.

Encontramos estudo realizado em ambiente simulado, que compara a performance na

tomada de decisões entre os pilotos e anestesiologistas. I O resultado concluiu melhor

performance nos pilotos, sendo atribuído ao seu rigoroso processo de treinamento. Nesse

sentido, são sugeridos para os anestesiologistas prática em simuladores para também

melhorar seu desempenho.'

Os blocos apresentados a seguir seguem uma tentativa de estruturação, reforçando as

dificuldades inerentes à interrelação entre eles. Seguem a partir da situação de trabalho e

posteriormente as relações sociais de trabalho, os múltiplos vínculos, a condição feminina,

1 SCHAEFER, H.G. et al. Do pilots handIe complexity and uncertainty better than anesthesiologists is?
Anesthesiology, Philadelphia, v.8I, 11.3A, sep.1994, p.AI244.
2 STARTLING encounters with a PC-based body. Anesthesiology Topics, New York, v.I5, 11.5, sept./oct.
1996. p. 7.
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a relação familiar, os contatos com a administração, o reconhecimento, as expectativas e a

satisfação com a especialidade.

1 - SITUAÇÃO DE TRABALHO

As situações de trabalho descritas pelos anestesiologistas, evidenciam a. presença de

múltiplas condições desfavoráveis à saúde e ao bom desempenho profissional. Estas

condições dizem respeito, por um lado, a caracteristicas do ambiente em que se

desenvolvem as atividades. Por outro lado, correspondem a exigências de caráter

organizacional, isto é, à organização do trabalho e envolvendo controle, comunicação e

conteúdo das atividades. Relações de poder, vinculadas ou não às relações sociais de

trabalho, são expressas ou perceptíveis a partir das falas. Todos esses aspectos interagem

em uma dinâmica complexa, e se articulam às respostas e iniciativas individuais e coletivas.

É nessa dinâmica que se manifestam as perturbações que afetam os relacionamentos e as

práticas profissionais.

Apesar da dificuldade em categorizá-las por conta das interrelações, apresentamos a seguir

os principais aspectos identificado a partir das entrevistas, iniciando pelas consideradas

situações de trabalho. Para descrever as cargas a que estavam expostos, os entrevistados

usaram as expressões "stress", "desgaste" e "tensão", referindo-se mais à familiaridade dos

termos do que aos seus conceitos.

1.1 - AMBIENTE FÍSICO, QUÍMIco, BIOLÓGICO E O RUÍDO

Questões relacionadas ao ambiente físico de trabalho foram descritas com vivência de

clausura e aprisionamento em um lugar que não tem luz natural, bloqueando por completo a

noção do tempo:

••...é um ambiente fechado. Você não sabe se fez sol, se fez chuva, se está escuro ou se

está claro. Isso deprime muito. As vezes você sai,' 'puxa, eu não sabia nem que tinha

chovido. Que horas choveu, gente? '. Você não sabe. Tanto faz ser dia como noite para

nós lá dentro. A cara é a mesma, a luz é a mesma, a temperatura é a mesma".
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"Vocêfica o dia inteiro com aquela mesma luz, com aquela mesma coisa. Isso eu acho

que leva muito ao tédio também, aquele ambiente fechado. Vocêfica doido para ouvir

um ruído diferente, um barulho de um carro ".(Dra. Raquel)

A ausência de janelas foi relatada como incômoda, causando cansaço mais intenso

principalmente em cirurgias longas. Diversas vezes foi solicitado pelo anestesiologista a

mudança de sala para a realização do procedimento. A música foi referida como forma de
amenizar a tensão:

"Eu escuto música porque quebra a tensão dos monitores e permite a conversa na sala.

As pessoas não podem nem conversar por causa do... Do silêncio, porque está no

silêncio, ninguém se atreve afalar " (Dr. Alexandre)

Nessa última fala, o médico menciona algo específico, não relatado por nenhum outro

entrevistado. Faz alusão ao respeito e concentração impostos pelo ato cirúrgico. Não deve

haver interrupção do cirurgião nem qualquer atitude que provoque distração é permitida.

Essas manifestações ocorrem através do silêncio. Caracterizam parte de um ritual, referido

anteriormente como presente no início e durante as atividades de maior complexidade na

cirurgia. O anestesiologista permanece com atenção voltada para os monitores e paciente,

sem companhia na maioria das vezes.

O centro cirúrgico foi ainda apontado como um lugar monótono de trabalhar, sendo

destacada a importância de um ''vida equilibrada" fora do ambiente de trabalho para

"suportar". Equilíbrio esse "compensatório", manifestando-se através do oposto daquilo

que e é vivenciado no centro cirúrgico: pacientes doentes, tristes, angustiados:

"Não parece, mas naquela coisa fechada, se você tiver meio triste, você vai ficando

muito mais triste. Você vê doente, vocêjá não vê uma coisa, não é ninguém agradável,

vestindo uma roupa bonitinha, é um doente, doente com aquele semblante desesperado,

como quem diz, 'A~ meu Deus! Estou no fim da linha' ... eu chego a conclusão... todo

mundo chega, mas é importante você ter uma vidafora boa, boapara você...isso é muito
importante, é muito importante". (Dra. Raquel)
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Também foi relatado que o centro cirúrgico, por se tratar de ambiente restrito, incomoda

porque o contato com as pessoas é limitado e sempre o mesmo grupo, com menor

possibilidade de "abrir o leque", sendo um impecilho à sociabilidade, limitando as

possibilidades de conhecer outras para o próprio relacionamento. Por outro lado, foi

referido que esse contato se toma verticalizado. O contato diário entre os mesmos

indivíduos predispõe a "intimidades" criadas entre os próprios integrantes da equipe,

direcionadas a aspectos pessoais. Essas informações foram passadas como desagradáveis

por algumas médicas, onde o relacionamento muito próximo foi associado a possíveis

manifestações de falta de respeito, comprometendo a autoridade médica:

"Quando você trabalha em ambiente fechado você lida com menor quando pessoa,

convive com pouca gente, encontra com menos pessoas e há ainda a menos

possibilidade de "abrir leque". Na minha opinião, isso não se reflete em stress. O que

ocorre é uma maior invasão entre as pessoas, nas vidas das pessoas. Como convivermos

com um mesmo grupo durante muito tempo, passamos a falar das vidas das pessoas e

até das nossas mesmo para os outros... isso porque as pessoas falam, falam, falam ...

todo mundo comenta tudo... " (Dra. Mônica)

Percebemos, a partir da fala anterior, como há uma dinâmica entre os vários fatores

relacionados ao trabalho no centro cirúrgico. O ambiente fechado e o próprio trabalho, com

as agressões psíquicas;' tem seus reflexos à sociabilidade e problemas de comunicação no

grupo.

O barulho provocado por conversas e queda de material:

"Osfuncionários falando alto no corredor, derrubando coisa no chão, isso prejudica o

andamento todo da cirurgia...quebra a atenção da cirurgia e diminui o ritmo de

trabalho ".(Dr. Alexandre)

O barulho dos equipamentos é assim vivenciado:

3 Nos referimos à subjetividade agredida pelo contato com a violência, e pode ser inclusive a própria violência
do sofrimento. Diz respeito à violência do trauma de pessoas mutiladas. Isso também se associa a certo
distanciamento do médico, para se afastar dessa "agressão". Situação semelhante acontece com os policiais,
também agredidos pela violência.
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"Irrita, irrita ... A cada medida vai irritando mais, sempre irritou e continua irritando,

irritando mais. Não tenha a menor dúvida ".(Dr. Axel)

Necessário mencionar que nem todos os profissionais se sentiram incomodados com essa

situação de trabalho. Trabalhar no centro cirúrgico implica em aceitar determinadas

condições do ambiente, de forma que saber previamente dessas caracteristicas é importante

para o desempenho das atividades. Exercer atividades em lugares denominados confinados

tem suas conseqüências, e destacamos aqui que a natureza da tarefa desenvolvida pode ser

interessante para quem executa, mas as condições nas quais são realizadas pode evocar

sensações desagradáveis.

A solicitação por parte do cirurgião para desligar o som dos monitores foi relacionada com

anestesiologistas mais jovens e inexperientes. Uma vez realizada sob pressão, essa medida

pode pode gerar conflito intrapsíquico por neutralizar um dispositivo de segurança, e em

outros casos, o anestesiologista diminui o som desses equipamentos:

"...Eles falam assim: 'desliga esse troço '... É. Mas não vou mesmo, o que é isso? Eu não

deixo, mas de jeito maneira ... ".

Sim, tem muito (refere-se à existência de anestesiologistas que cedem à pressão do

cirurgião). Dependendo de como vem a pressão, ele cede. Por isso, na anestesia você

tem que chegar num ponto e parar, por isso que você tem que fazer as coisas certinhas,

porque a pessoa não tem como discutir com você. O que ela vai discutir, que eu estou

errado de estar ligando o aparelho. Você tem que fazer de um modo tal que é certo para

todo mundo. Se teimar, nós vamos parar na justiça, se não bastar, nós vamos parar nem

sei aonde, mas eu vou brigar até o fim , porque eu acho que eu tenho razão. É uma

coisa certa, necessária, nós vamos brigar não sei aonde". (Dra. Raquel)

Quanto a esse pedido, foi também associado à formação do cirurgião, em que os mais

preparados saberiam da importância de manter a sonoridade do bip dos monitores não

solicitando que fossem desligados. A insistência no pedido do cirurgião foi associada à

"stress" durante o ato cirúrgico. Por outro lado, a recusa do anestesiologista em desligar o

som dos monitores está associada a questões de segurança, o que também é do
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entendimento do cirurgião tendo em vista os processos legais existentes contra os médicos.

Houve anestesiologistas que referiram o desligamento desses recursos espontaneamente,

mas preservando os alarmes. O objetivo era reduzir o barulho nas salas de cirurgia.

Apesar do ruído que incomoda em algumas situações, houve referência à música como

forma de relaxar, tomando o ambiente mais saudável.

Os gases anestésicos foram mencionados, mas também foi colocado que há hospitais com

sistema de exaustão adequado, minimizando os efeitos patológicos. Uma das entrevistadas

enfatizou seu afastamento das atividades durante a gravidez, apesar de trabalhar em

hospitais com sistema de exaustão considerado adequado. Também foi destacado que alguns

anestesiologistas trabalham mais com bloqueios, o que reduz a exposição. Atualmente já há

condições de s~ realizar anestesia com técnicas em que predominam o uso de agentes

venosos, sem o uso desses gases.

Exposição a radiação e riscos de explosão foram citadas bem como a existência de poucas

saídas no centro cirúrgico. Casos de colegas que foram afastados por problemas de saúde

foram descritas. As manifestações foram a nível sanguíneo com alteração grave de seus

elementos. A pouca proteção contra exposição à radiação foi também mencionada.

Exposição a agentes biológicos foi enfatizado várias vezes como possibilidade de

contaminação do profissional, que pode adquirir infecções mais graves quando se encontrar

com reserva imunológica diminuída, como na vigência de resfriados. Participar de

procedimentos em pacientes portadores de infecções graves foi mencionado.

A presença de insetos pelo centro cirúrgico foi referida, questionando a manutenção desse

ambiente. Mesmo em se tratando de CC, onde o rigor com a limpeza é prioridade, houve

relatos mencionando insetos nos corredores. Brincadeiras são feitas para disfarçar a

indignação, e alguém na equipe indaga se o "objeto voador está usando gorro, máscaras e

luvas ...". As péssimas condições de alojamento para os médicos foi relatada ainda no

aspecto ambiental.
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1.2 - ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E SUAS REPERCUSSÕES

CARGAS PSICO-AFETIV AS

.Na consulta pré-anestésica, que há o primeiro contato entre o paciente e o anestesiologista.

A dúvida e os medos do paciente são habitualmente referidos nesse momento. O maior

temor é da anestesia, não da cirurgia.

Dra, Raissa destacou o pouco contato com o paciente, atribuindo em parte ao próprio

sistema de saúde, que coloca o médico contra o paciente e sobrecarrega o profissional com

o trabalho. Destaca também como relevante mas pouco utilizada a forma não verbal de

comunicação com o paciente. Também associou sua prática na anestesia com "isolamento"

e "aprisionamento a plantões".

o ritmo de trabalho imposto é de tal proporção que não permite um adequado

relacionamento médico-paciente. Uma das entrevistadas atentou para essa questão e

valorizou o não verbal, como o toque, como uma forma de comunicação. Prolongar jornada

para viabilizar a realização de uma cirurgia foi relatada.

Trabalhar com pessoas em situação de fragilidade provoca às vezes sentimento de culpa. A

realização de cirurgias em fim de expediente é suspensa por questões de tempo, mas o

envolvimento com a situação do paciente estimula o profissional a prolongar sua jornada:

"...eu acho que eu é que sou muito rígido comigo mesmo e eu acabo eu me

pressionando. Eu sou incapaz, assim, de suspender uma cirurgia porque já deu o meu

horário, e eu tenho que ir embora e acabou e eu não tenho nada a ver com a estrutura

do hospital, o paciente que se lixe, eufico com pena do paciente e acabo ficando além

do meu horário, e muito além do meu horário. Isso é freqüente, muitas vezes eu fiz.

Então, eu acho que esse é um problema realmente meu, eu faço muito mais do que

deveriafazer, por minha culpa, eu acabo me dando muito. E, a maior parte das pessoas

realmente nãofazem isso e acabam sepoupando". (Dr. César)
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Lidar com o paciente no momento que antecede a cirurgia é desgastante porque ele está

inseguro com relação ao ato anestésico-cirúrgico, e seu temor é revelado ao

anestesiologista, o que intensifica a auto-exigência:

"Eu acho que é uma responsabilidade muito grande com outro ser humano. Um dos

casos que me marcou mais até hoje, foi o de uma paciente que ia fazer um transplante

de fígado. Ela entrou na sala e disse: 'Olha, eu não posso morrer porque eu tenho uma

filha nova' ... ela acabou morrendo". "Eu era o anestesista. É uma coisa muito

marcante em termos de responsabilidade, sobre toda descendência daquela pessoa,

sobre osfilhos, sobre... para a pessoa que morreu, pouco importa, não é? ... Eu me

senti bastante deprimido, indagando se alguma coisa que eu fiz podia ter causado o

resultado ".

"Passei diversas vezes... a única coisa que eu cheguei a conclusão, eu não achei que

pudesse ter sido algo que eu fiz. Mas a única coisa que podia fazer é estudar mais,

porque se algum dia acontecer de novo, ter certeza de que não era por aquilo que

fiz". (Dr. Alexandre)

A cirurgia realizada - transplante de figado, durou das 16 hs até 11 hs do dia seguinte, sem

revezamento na equipe. Um estado de tensão contínua para o anestesiologista e quem mais

o ajuda nessas circunstâncias.

A dúvida com relação a aspectos técnicos do procedimento é levantada várias vezes, sendo

racionalmente desviada para questões de natureza técnica ou científica.

Racionalmente pode ser formulada uma defesa para o caso acima:

"Eu acho que ofato de eu ser o técnico, outrofaria também. Algum outro poderia estar

no meu lugar... ninguém é insubstituivel e ninguém é o ator principal. Então, às vezes,

vocêfaz uma anestesia para uma pessoa importante, mas se não fosse eu ia ser outro.

Também tanto faz para o paciente ... você tem fazer o serviço bem feito, da melhor

maneirapossivel, mais que o técnico". (Dr. Alexandre)
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A morte do paciente durante uma cirurgia foi racionalmente explicada pela Dra. Raquel

como sendo inevitável em determinadas circunstâncias:

"Não deu, não dá, é incompatível isso, acabou ... mas realmente eu fico chateada. .Às

vezes, você tira a parte médica, pode ser um chefe defamília, sabe lá atrás disso o que é

que tem. Vocêpensa, é lógico, mas... "

Nem todos, porém, enfrentam esses problemas e os resolve a nível de trabalho. Muitas das

situações vivenciadas com o paciente é lembrada pelo médico por longo tempo:

"Quando chega em casa, aí sim que ele sofre ".(Dra. Raquel referindo-se ao Dr.

Adriano)

ASPECTOS TEMPORAIS: DA RAPIDEZ À MONOTONIA

Os aspectos temporais da organização das atividades no centro cirúrgico, originam

intensificação dos vários tipos de esforços (fisicos e mentais), contribuindo assim para

aumentar a carga de trabalho. O ritmo pode tomar-se intenso, tanto no que diz respeito à

sucessão de atos cirúrgicos, quanto no intra-operatório de cada paciente.

As variações do ritmo temporal, incluem os momentos em que a espera substitui a

rapidez, também gerando a monotonia. A questão temporal também se reflete nos esforços

fisicos.

O esforço fisico é realizado pelo anestesiologista durante o procedimento. As constantes

trocas de soluções e hemoderivados a serem infundidos no paciente, a movimentação

contínua em sala exigida em algumas cirurgias se manifestam através de cansaço

principalmente em procedimentos de longa duração. A desconfortável posição adotada pelo

anestesiologista durante períodos mais tranqüilos do procedimento foram descritas,

relacionadas ainda com o espaço disponível nas salas cirúrgicas. Há uma má acomodação

do anestesiologista durante seu trabalho. O seu espaço fica dividido ainda entre materiais,

instrumentos, aparelho de anestesia, fios pelo chão e tubulações de gases que saem da

parede para o aparelho.
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o esforço fisico realizado em procedimentos é lembrado:

"Eu jáfiz cirurgia de 12 horas, com o paciente sangrando ... eu tirei esse paciente vivo

da sala ... Infelizmente ... ele morreu 3 dias depois na uno Tomou 21 litros de sangue

na sala. Eu amanheci com o braço dessa grossura de bombear sangue para dar

bastante pressão; para manter a pressão do paciente ",(Dr. Adriano)

A contínua movimentação existente em determinados momentos do procedimento foi

relatada pelo Dr. Adriano:

"Não é um ambiente como você estar sentado num escritório com uma almofadinha nas

costas, na cirurgia você tem que levantar todo o tempo. Ergonomicamente é muito ruim.

A gente fica sentado num... não tem uma cadeira com encosto, não tem nem um

banquinho para você ficar debruçado sobre o aparelho de anestesia. Eu , por exemplo,

trabalho assim, debruçado, encostado no aparelho de anestesia, escrevendo a minha

ficha de anestesia, olhando. Eu praticamente não preciso por a mão hoje em dia no

paciente depois de começado a anestesia, a não ser na hora de trocar sonda, na hora de

fazer sangue, injetar alguma droga. Eu tenho um monitor que me dá todos os

parâmetros de como está o paciente, mas eu fico muito mal acomodado na sala ".

A velocidade em trabalhar rápido foi comentada como sendo uma exigência de alguns

cirurgiões que, ao finalizarem um procedimento, se dirigem para outras atividades. A

"lerdeza" de alguns colegas foi considerada motivo para que o mesmo fosse excluído de um

grupo de anestesia. Foi enfocada a importância da prudência, não da velocidade no

anestesiologista.

o ganho por produtividade induz a realização de maior número de anestesias; o baixo valor

pago pelos seguros, convênios e instituições públicas, reforça a necessidade de maior

produção para se obter o mínimo pretendido em termos salariais. Deve ser considerado

ainda as glosas realizadas pelos convênios a determinados procedimentos. Em uma das

entrevistas realizadas por SCHRAIBER, há o relato de uma médica auditora que menciona
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como lida com os médicos e convênios e assistência ao paciente, desempenhando o papel

de mediadora algumas vezes.4

Um dos nossos entrevistados mencionou dificuldades em trabalhar com uma empresa que

remunera por procedimentos:

" Ela explora, paga pela metade, vocêprecisa ficar recorrendo. É um convênio como

outro qualquer... " (Dr. César)

o ritmo é intenso nos serviços privados, sendo necessário "impor" intervalos:

"Você é que faz o seu intervalo. Fala, 'calma aí, eu vou comer um pouco que eu estou

comfome. Calma umpouquinho que eu vou no banheiro'. Se você tiver no meio de uma

cirurgia, você tem que pedir para outra pessoa". (Dra. Raquel)

A agenda cirúrgica a cumprir mecaniza a ação do especialista, que tem dificuldades para

regularizar a alimentação. Nem sempre há substitutos para esses momentos. Mesmo

cansados, há necessidade de manter o ritmo para cumprir o programa cirúrgico. Uma das

entrevistadas comentou seu eventual alerta para o grupo, no sentido da possibilidade de

erro por conta da "produção".

o ritmo com ação mecânica:

"Olha...eu entrava no centro cirúrgico, via um paciente e já ia anestesiando. Não

precisava ninguém me chamar". (Dra. Luciana)

o ritmo das cirurgias é às vezes tão intenso que ocupa todos os anestesiologistas do grupo,

não havendo condições de alguém ser substituído por outro para satisfazer necessidades

fisiológicas:

"Aí, vocêfica lá dentro (da sala de cirurgia, caso ninguém possa substituir). A não ser

que vocêfala: 'bom ... não tem maisjeito', e seja o que Deus quiser. Deus que ajude, e

sai c0rr.endo... "(Dra. Raquel)

4 SCHRAIBER, Lilia B. Medicina ... p.90-101
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No caso acima, nos remete à consideração da falta de pessoal no grupo para dar cobertura

em eventuais necessidades. Deficiência qualitativa do pessoal da anestesiologia não foi

mencionada em nenhum momento.

o trabalho na rotina foi considerado em atividade integral, corrido e com cirurgias de

duração variável. O tempo disponível limita a qualidade das refeições:

"De 4 a 5 cirurgias por dia ... de médio porte ".5 "São 12 horas corridas, termina uma,

dá tempo de fazer um lanche, entra na outra e vai assim até o fim da tarde. Quando

encerra as coisas, aí fica o plantonista, o plantonista da cobertura notuma. Fica um

para dar cobertura no hospital. Normalmente, esses hospitais tem cirurgia de rotina só

durante o dia. (Dr. Adriano)

A sobrecarga de trabalho acarretando fadiga e risco de erro foi mencionada de forma

consciente por uma anestesiologista, mas essa percepção esteve perturbada por defesas

psicológicas não conscientes; talvez compensatórias: adesão ao esoterismo, homeopatia,

antroposofia e orações antes da anestesias.

A demora na realização das cirurgias é vivenciada como irritante:

"A outra coisa que irrita mais o anestesista, na medida que a gente vai ficando mais

antigo, mais experimentado, é a demora do cirurgião. Se você está acostumado a

trabalhar com cirurgiões experimentados, que andam mais ou menos rápidos, e todo

esse negócio ... se você pega um camarada que está começando, meio novo, meio lerdo,

isso é um troço que irrita, mas irrita mesmo ... éum cara novo que está começando, ele

tem as suas dificuldadezinhas inerentes de um cara que está começando, não é? A gente

que é mais velho, que está experimentado, que já viu aquilo 200 vezes, entendeu? Aí

esse troço, você sobe nas paredes, mas o que que vai fazer? ''.(Dr. Axel)

E a interferência às vezes é necessária:

" ...quando o indivíduo tem dúvida em alguma coisa que vai atrapalhar o meu trabalho,

eu tenho que advertir o cirurgião. Exemplo: o cara está manipulando, insistindo em

5 Porte médio é considerado aqui como procedimentos de 2-3 horas de duração média
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alguma coisa, se algum reflexo, alguma coisa está alterando, eu digo, 'espera aí, pára,

que é assim, assim, assim', entendeu? Ou então, muitas vezes quando o cara é jovem,

que agente sabe que ele está começando, a gente adverte, 'olha, não é por aí, é mais ou

menos assim', a gente tenta orientar". (Dr. Axel)

Os componentes psicoafetivos e cognitivos se articulam intimamente na carga mental de

trabalho.

A cognição é exigida por igual durante todos os procedimentos, independente da

quantidade realizada e de sua duração. A atenção é necessária mas o cansaço físico e

mental se manifestam ao longo do dia, mas não há como parar a "produção". Há uma

agenda de cirurgias a cumprir:

"Daí você fala, 'bom, eu estou cansada, deixa eu dar uma respirada mais funda '. No

seu intervalo entre uma cirurgia você dá um tempo, vai tomar alguma coisa geladinha,

vai dar uma fumada, vai falar umas bobagens. Você vai se controlando no dia-a-dia".

(Dra. Raquel)

"Eu falo na cara, 'estou morta gente, vou fazer uma besteira já, já'. É assim mesmo ",

(Dra. Raquel)

Diversas vezes o trabalho foi considerado repetitivo e monótono, provocando sono que

também é influenciado pela concentração dos gases anestésicos. Os recursos utilizados para

impedir o sono foram a partir de atividades como conversas, leitura e, por vezes, sair da

sala para um café. O café foi citado por praticamente todos os entrevistados, principalmente

ao longo do dia e durante o trabalho. Houve uma associação nas falas com o seu efeito

estimulante e como distração, sendo um argumento para sair eventualmente da sala. A

monotonia, por outro lado, não é provocadora de mal estar, mas indica que o paciente está
bem mas que o alerta deve ser mantido.

O trabalho foi considerado repetitivo e monótono por diversos entrevistados, com destaque
para o stress:
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"É repetitivo. O stresse. tudo é repetitivo. Eu acho que toda a profissão é repetitiva.

chega uma hora que aquela coisa se repete ".(Dra. Raquel)

Para superar a monotonia foi relatada a leitura, saída da sala para um café, conversas com

circulantes, cirurgiões e colegas das outras salas. As saídas da sala foram relatadas pela

Dra. Mônica como sendo intensificadas quando não há alguém para conversar, momento

em que os anestesiologistas estão sozinhos "no outro lado do pano", sem ter companhia.

A monotonia foi ainda associada a muitas horas de trabalho seguidas e ao sono.

Considerada desejável até certo ponto, pois se presente implica que está tudo bem com o

paciente. Essa monotonia é repousante mas também alerta.

o sono foi referido por vários entrevistados que, para superá-lo, usam os mecanismos

acima:

"Eu estudava durante a cirurgia, anestesia, corrigia coisas que eu escrevia e tal. No

momento eu não estou nem lendo, porque são tantas coisas que eu não consigo ler. Eu

fico conversando com as pessoas para que eu não durma, no momento, não é? Você

leva uma revista, esse tipo de coisa, tem coisas também como, folhetos explicativos de

aparelho, coisas assim para passar o tempo. Mas numa cirurgia curta, eu fico

conversando, basicamente ... atualmente, eu tomo uma quantidade de café brutal

Normalmente, eu não tomo café nunca, mas agora eu tomo em função de dormir muito

pouco e de sentir muito sono. Agora mesmo eu tenho sono, mas eu tenho que continuar

fazendo todas as coisas que eu tenho que fazer ".(Dra. Mariana)

Entre as fontes de "stress" referidas está a gravidade do paciente. Está presente

constantemente, repercutindo na vida pessoal:

"Porque quando está bem, está ótimo, excelente, maravilhoso, alguma coisa mudando

você já fica alerta. Já começa o stress, já começa. Às vezes está tão bem, você fica

assim parada, observando, mas você já está procurando alguma coisa, você nunca está

tranqüila. Porque, a anestesia interfere na minha vida inteirinha, interfere na minha

vida por inteira". (Ora. Raquel)
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"Anestesia é uma especialidade muito estranha, mesmo quando tudo vai bem durante a

anestesia, você fica estressado... É uma tensão constante... você não relaxa

completamente ",(Dr. Adriano)

"Stresse. Stresse a gente é submetido todo dia. De tudo o que eu te falei, dá para

perceber que a gente anda sempre em cima de uma linha, cabe ao sistema emocional de

cada um lidar com tudo isso. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. As

vezes, a gente consegue, às vezes, a gente quer sumir. Quantas vezes no último mês eu

tive vontade de virar as costas e ir embora, para Pasargada". (Dra. Mariana)

o "stress" é percebido como desgaste envelhecedor:

''Mas stress demais é uma coisa que desgasta muito. Prefiro coisas mais lights Coisas

que dá prá você programar. De repente chegou um atropelado, uma coisa assim nossa

dá um stress!!! Acho que envelheço não sei quantos dias em algumas horas! E sabia

que se libera adrenalina ... o cabelo branco é por causa da liberação da adrenalina.

Descolore os cabelos".(Dra. Raissa)

o termo "stress" foi muito referido como causado pelos horários a cumprir, incluindo saída

e chegada nos hospitais, enfatizando os plantões contínuos realizados em hospitais

diferentes. O trânsito e a distância inviabilizam o cumprimento do horário.

IMPREVISffiILIDADE

A imprevisibilidade de intercorrências também foi referida com relação à reação do

paciente e aos efeitos dos medicamentos, sendo associada com a necessidade de uma

tomada rápida de decisão e ação (Dra. Raquel):

" A coisa muda de um minuto pra outro, porque num doente que você faz uma raqui, ele

tem uma hipotensão; já é uma coisa grave. Você tem que ministrar o medicamento

rapidinho. É naquela hora que você tem que fazer. Se passar daquele minuto, (de

começa a entrar em choque; tem que ser rápido. As drogas têm que estar lá pertinho de

você, na tua gaveta". (Dra. Raquel)
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"Olha, 70% é imprevisível (com relação às intercorrências durante a anestesia) ... isso

que estressa, está tudo muito bem, de repente descamba".(Dra. Raquel)

Não há controle possível sobre o inesperado:

"...Pode acontecer qualquer coisa, o pior é isso. O nosso entrave é esse, você não sabe

como vai reagir opaciente". (Dr. Adriano)

Por outro lado, a experiência com situações anteriores faz evocar a memória e, antes da

realização da anestesia propriamente dita, ao visualizar o paciente, uma série de "previsões"

são realizadas, como dificuldade de colocar a sonda na traquéia, realizar o bloqueio,

puncionar a veia, sedar o paciente, etc:

"Mas normalmente, você sempre está... você está pegando uma veinha, você está

batendo um papinho ou então você está observando. Você olha mais ou menos para o

paciente efala, 'esse vai dar trabalho', até para entubar, você olha a boca do paciente,

você não vaifalar, eu não voufazer, você só fica pensando, este cara vai ser duro para

entubar. É assim!" (Dra. Raquel)

Outra relação quanto à imprevisibilidade, diz respeito a ações de ordem técnica. A

realização de um bloqueio (peridural, plexo braquial e outros) tem seu êxito modulado

basicamente por: questões anatômicas (variações e dificuldades que possam ocorrer no

paciente), técnicas (habilidade do executante) e medicamentosa (drogas de má qualidade).

Quando for realizado um procedimento dessa natureza, não se pode afirmar com absoluta

certeza de que haverá êxito no bloqueio. É necessário aguardar o tempo preconizado para

testar a instalação da anestesia e liberar a realização da cirurgia. A pressa forçada por

cirurgiões ou situações de emergência, pressão exercida pelas outras pessoas presentes e

anestesiologista novo podem interferir no resultado. O fato é que a anestesia pode não ter se

instalado de forma adequada, sendo necessário mudar a técnica.

Essa mudança de técnica tem suas implicações, pois expõe o paciente à ação de mais

agentes e pode trazer complicações. Por outro lado, pacientes com estado fisico

comprometido e portadores de determinadas patologias, terão maior beneficio com
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anestesia regional (bloqueio), em oposição à anestesia geral. Se o bloqueio não for

adequado, a anestesia geral poderá trazer mais riscos para esses pacientes. O

anestesiologista também se cobra nessas situações, em que o bloqueio "tem que dar certo".

A necessidade de tomada de decisão certa, realizada de forma tranqüila e imediata foi

mencionada:

"As situações que ele tem de resolver naquele momento, ele sempre fica como numa

situação de stress. Sempre tem que resolver com todos os sentidos aguçados, tem que se

fazer uma coisa tranqüilamente... é como cobrar um pênalti, tem que fazer gol, não

tem... acho que isso é estressante ", "Nãopode cometer nenhum erro ". (Dr. Alexandre)

"Eu acho que naquela hora(quando há complicação), é a pessoa mais importante,

porque ele não pode tratar as complicações tardiamente, se alguma coisa acontecer,

você tem de resolver dentro da sala. O cirurgião pode até fechar, pôr um compressa lá

dentro se não consegue parar um sangramento, dar um tempo, chamar outra pessoa e

tal. O anestesista não. Ele tem que resolver!" ( Dr. Alexandre)

"Tem que estar ativada (a atenção), para você... se acontecer alguma coisa, não deixar

de tomar algumas das providências cabíveis. Vocêpode até nem ter um bom resultado,

mas vocêprecisa ter tomado todas as providências cabíveis no caso ", (Dr. Alexandre)

FADIGA

Os plantões foram ainda relatados por grande maioria como fonte de desgaste, mas que no

momento não havia condições de parar por questões financeiras. Outras fontes foram o

local onde se trabalha (condições de trabalho) e principalmente a carga horária. As jornadas

prolongadas foram muito relatadas, com dobras de plantão por 48, 72 ou mais horas

seguidas. Às vezes no mesmo hospital. As dobras de plantão e noites com pouco descanso

além da má qualidade desses foi associada a má qualidade no serviço prestado, com riscos

de acidente com o cansaço acumulado:
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"Porque, a pessoa no dia seguinte. elafica morosa, raciocínio lento, fisicamente ela tem

um abalo, emocionalmente também. E, isso dai é um risco não só para o profissional

como para o paciente que ele está estudando. Já tivemos casos, complicações

anestésicos e cirúrgicos, isso já aconteceu, complicações graves e com conseqüências

graves, até óbito, comprovadamente pelo cansaço do profissional".(Dr. César)

Manifestações fisicas ocorrem em situações de plantão sem sono:

"É, se eu dormir duas horas durante o dia seguinte, eu levo o dia relativamente bem. Se

eu dormir uma hora eu fico um caco. E se eu não dormir é a coisa mais triste que

acontece: tenho ânsia, tenho enjôo, tenho um monte de agonia. É horrível. No mínimo

uma hora eu tenho que dormir".(Dra. Raissa)

A recuperação após os plantões é vivenciada com maior dificuldade ao longo do tempo:

"Fisicamente eu era mais jovem, eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 60. Quer dizer, naquele

tempo eu trabalhava, trabalhava, mas com 5, 6 horas de descanso eu já me recuperava.

Hoje, com menos de 2 dias, você não se recupera de um plantão". (Dr. Axel)

A fadiga também provoca insônia, referida por muitos dos entrevistados que se

automedicam para conseguir dormir e recomeçar no dia seguinte.

o cansaço acumulado é referido. Foi relatado pelo Dr. César um caso de complicação

conseqüente a essa situação:

"No geral, a gente começa a semana com o cansaço já do mês passado, não é nem da

semana é do mês passado ",

"...Complicação com o anestesista, o cirurgião não ajudou ... nesse caso que eu estou

me referindo, ele (um colega anestesiologista) perdeu uma criança. Ele dormiu junto

com a criança, ele começou a inalar gás, então ele começou a ficar semi anestesiado,

mas ele não tinha reserva para ficar acordado, ele estava tão cansado que ele dormiu.

Quando acordaram ele, ele estava dormindo semi anestesiado, mas a criança tinha

morrido".
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ENTREV7STADORA - "E qual que foi a opinião do pessoal da administração?"

'É, aconteceu, puxa vida, ele estava pós plantão... é, ele estava pós plantão '.

"É... você vê que não é erro dele, é um erro de contexto, está tudo errado. Aí entra

diversas opiniões, uns falam, 'é, está vendo, não sei o quê', mas o padrão é obrigado a

ficar lá, é pós plantão, mas é obrigado aficar lá ".

A questão do erro é lembrada. Trata-se do limite entre a vida e a morte; qualquer ato

inadequado aproxima da morte ou provoca lesões importantes. No final da anestesia, o

poder novamente se faz presente; "trazer" o paciente às condições anteriores à anestesia. A

anestesia não modificou sua integridade fisica e foi de grande utilidade para a realização do

procedimento cirúrgico.

Também UCHÔA, em seu estudo sobre erro médico, apresentou falas que associam o erro

com excesso de trabalho, plantões e situações de emergência, em que se exige velocidade

na tomada de decisões com a influência do fator emocional do médico."

Questões foram colocadas a respeito da má remuneração recebida pelo trabalho que exige

grande responsabilidade. Forma realizadas comparações com outras profissões que não

exercem atividades à noite nem em fim de semana, muito menos lidam com vidas humanas.

Geralmente, nessas profissões, há manipulação com máquinas ou peças, que podem ser

trocadas sem grandes dificuldades.

EXPERIÊNCIA E MEMÓRIA

Na realização das anestesias, a memória é evocada várias vezes associada à experiência.

Situações já presenciadas antes são relembradas constantemente. Trabalhar com cirurgiões

pouco habilidosos e inexperientes é mais um indício de cuidados redobrados durante o ato

anestésico-cirúrgico. Foi usado o termo "extra-sensorial" para se referir a "previsões". O

6 UCHóA, S.AC. Erro médico: de senhor da vida a senhor da morte (um estudo sobre a representação do
erro na prática médica). João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 1994. (Dissertação, Mestrado,
Ciências Sociais).p. 104,108.
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cirurgião manipulando estruturas pode, em alguma manobra, provocar reflexos no

organismo com conseqüências graves. O anestesiologista permanece atento a esses fatores

além da própria anestesia.

Para fazer frente a todas as exigências da anestesia, o uso de todos os recursos disponíveis

foi mencionado, com alusão aos órgãos de sentido:

"Você tem que estar, por bem dizer, acordado. você tem que estar com todos os seus

sentidos. Até o olfato é importante pra gente. Quando o cirurgião abre a cavidade, você

começa a prever: 'olha, lá vem complicação '. Pelo cheiro que sai da cavidade do

paciente. Tem que contar com todos os teus sentidos. É uma especialidade que você tem

que estar, eu não sei qual seria o termo que eu poderia usar, mas você tem que estar

com todos os sentidos atentados; tudo completamente ligado naquela situação. Por

incrível que pareça, até o olfato extra-sensorialmente você tem que estar ligado nofato,

porque algumas coisas vem extra-sensorialmente, você percebe adiante, você tem que

pensar adiante". (Dr. Adriano)

A expressão extra-sensorialmente foi usada pelo entrevistado para se referir a uma situação

em que há uma captação de dados que se inter-relacionam mentalmente, mas não são

conscientes. São situações já vividas pelo profissional em ocasiões anteriores e que são

evocadas nessas circunstâncias. O próprio especialista explica:

"As vezes, você percebe, 'olha, o paciente vai começar a sangrar, manda buscar

sangue '. Se você não tiver feito isso, quando o sangue vem ... você está percebendo

adiante, você tem que enxergar adiante. Chega um paciente para uma cirurgia de

emergência, está tudo bem, a cavidade não... às vezes você pensa: esse paciente vai

sangrar, eu vou mandar buscar sangue, você manda buscar... " (Dr. Adriano)

Conhecer o cirurgião, suas habilidades e experiência também influenciam nesse processo

onde são "previstas" certas complicações e necessidades:

"Você está pondo... o cirurgião, a mão desse homem já não é tão boa, ele está numa

área perigosa, ele vai deixar, ele vai tentar... " (Dra. Raquel referindo-se a um acidente

provocado pelo cirurgião - pode ser laceração de órgão ou vaso sanguíneo).

138



A necessidade de acompanhar todo o procedimento cirúrgico foi relatada como forma de
e

observar intercorrências de ordem cirúrgicas mas também para enfrentar a monotonia

durante os procedimentos. Algumas vezes o acompanhamento está dificultado pela

característica da cirurgia. O campo operatório é limitado só permitindo visualização pelo

cirurgião que não deve ser interrompido.

RESPONSABILIDADE E ZELO

A responsabilidade mais uma vez é lembrada:

"A responsabilidade da gente é enorme e a gente tem que levar numa boa isso. Porque,

você pega um paciente que é normal, você tem que devolver ele normal. Nada pode

acontecer, não deve acontecer por falha nenhuma, de maneira nenhuma não pode

acontecer. Então, é muito difícil. "(Dra. Mariana)

"Na realidade, dentro do centro cirúrgico, talvez o cara que tenha mais importância

para o paciente, devido as dificuldades inerentes, devido a própria profissão do cara, é

o anestesista. Eu costumo dizer o seguinte, o cirurgião vai lá, corta, sangrou, pinça,

amarra e tudo bem. Mas na anestesia é um troço bem diferente, é completamente

diferente. Ou você conhece e tem muita habilidade ... porque o doente está como um todo

na sua mão, ele é todo seu, o doente operado, ele é todo do anestesista. O anestesista é

o responsável pela vida do cara lá dentro, ele é o responsável. Então, por isso, ele tem a

obrigação de advertir quem quer que seja, alguma coisa que possa dar errado, ele tem

obrigação".(Dr. Axel)

Anestesiar é visto como grande responsabilidade sobre a vida do paciente. Não se trata de

um corpo que está sobre a mesa operatória, mas de alguém com toda uma vivência própria

e que precisará de proteção contra a morte:

"Então, não existe zelo maior que este, você está cuidando da vida inteira da pessoa

ali ... ".(Dra. Raissa)

Zelo é um termo que significa além da responsabilidade. Se refere ainda ao cuidado, afeto,

carinho por alguém.
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o paciente é considerado de~protegido com a necessidade de cuidados. Há proteção dos

pontos de contato entre o paciente e a mesa operatória, os olhos, a genitália, articulações e

outras regiões do corpo susceptíveis de lesões pelo procedimento ou posicionamento:

"Eu as vejo pegando no paciente como se fossem bonecos. Se eu ver falo: o paciente

está anestesiado, ele não temforça ainda, não tem defesa... '· (Dra. Raissa)

No transcorrer da cirurgia, a responsabilidade do ato pertence ao anestesiologista e ao

cirurgião. A existência de um sangramento por exemplo, cabe aos dois resolverem o

problema. O cirurgião para controlar e o anestesiologista para repor as perdas. Alguns

cirurgiões parecem não conhecer os riscos da anestesia e direcionam sua visão para o ato

cirúrgico. Procedimentos de pequena duração são encaminhados ao centro cirúrgico sem o

respeito à solicitação de exames ou ao jejum, expondo o paciente a riscos desnecessários.

Também foi relatado que a administração desconhece a atividade do anestesiologista,

exemplificado por uma norma em que se recomendava menor uso de "soro" pelos

anestesiologistas. "Soro" é impossível não ser usado pelo anestesiologista.

AUTONOMIA

A autonomia no trabalho foi referido por todos. Há o direito do anestesiologista indicar a

técnica para cada caso. Outros colegas não têm a mesma liberdade segundo Dra. Daniela:

"...mas tem colegas que não tem (autonomia). Trabalhar com cirurgião cardíaco é um

exemplo. Ele diz o tempo todo o que é para fazer. Alguns particulares também. Para

agradar o cirurgião, o anestesiologista faz o que ele quer. Eu não! "

Essa liberdade de ação é respeitada pela administração e colegas da profissão, tendo em

vista determinações que atribuem ao anestesiologista responsabilidade sobre o seu ato. São

de ordem legal' e ética." Eventuais conflitos surgem em decorrência de confronto de

opiniões a respeito da conduta a ser adotada nos procedimentos. Fato retomado adiante.

7 BORTOLON, L.A, Aspestos médico-Iegais do exercício da anestesiologia. Boletim anestesia, n.5, set./out.
1992, p.26-29.
g FRANCA. G.V. Comentários ao código de ética médica. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997,
p.105-111.
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SIMULTANEIDADEDE ANESTESIAS E CONQUISTAS DA CLASSE

Todos os entrevistados realizam ou realizaram, durante algum tempo, anestesias

simultâneas. Sua prática foi considerada estressante porque o paciente não é atendido

prontamente na vigência de complicações. Sua realização foi relatada como sendo por

causa do "esquema", em que foram liberados colegas para descanso em casa e outras vezes

para poupar os colegas do plantão. Nesse último caso foi relatado se tratar de procedimento

simples.

A vivência de realizar procedimentos simultâneos é referida como desgastante, associada às

más condições de monitorização:

"No começo. Era uma loucura aquilo, tinha os hospitais de INPS e era normal naquela

época, era normal. Todo mundo admitia isso, o cirurgião admitia, o hospital admitia, o

diretor-c/ínico, o próprio anestesista era normal fazer. Então eu fazia, eu trabalhava no

hospital, eu fazia 5 anestesia simultânea. Era um risco enorme e naquela época não

tinha monitores, o único monitor que existia era o cardioscópio, e a gente usava só em

cirurgia cardiaca. Quando era cirurgia cardíaca, eu não fazia simultânea, ai só fazia

cardíaca. Mas, então, a gente não tinha, era só avaliação clinica, nada mais. Era uma

loucura, era um trampo assim, no final do dia, você se jogava no sofá e estava morto,

não tinha força para jantar, e almoçar, porque, em geral não dava tempo também.

Então, imagina o'estrago, o envelhecimento disso". (Dr. César)

A realização de procedimentos simultâneos foi associada com a longa duração de

determinados procedimentos, principalmente em hospitais escola:

''As vezes, a gente faz duas anestesias ao mesmo tempo. Então, se são cirurgias de

médio porte, uma histerectomia', dependendo da habilidade do cirurgião ... porque tem

cirurgião que faz em 40 minutos, tem cirurgião que leva 4 horas. Tudo depende,

principalmente em hospital público, onde o residente está lá aprendendo". (Dr.

Adriano)

9 Cirurgia para retirada do útero.
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Acrescentando ao maior tempo cirúrgico dos procedimentos em hospitais escola, foi

enfatizado que em algumas circunstâncias os residentes da cirurgia indicam procedimentos

de emergência de forma desnecessária e sem a realização dos exames adequados.

Anestesia simultânea também foi associada a trabalho em hospitais com poucos

profissionais contratados, onde há cirurgias de emergência e o anestesiologista já está

realizando uma outra anestesia, passando a atender os dois casos simultaneamente.

Realizar procedimentos simultâneos foi referido como sendo uma prática freqüente no

passado, com tendência a desaparecer:

"Só que não se faz 2 anestesias ao mesmo tempo, hoje em dia o critério é esse...

Antigamente se fazia. Hoje em dia, ainda tem hospitais de periferia que ainda se faz.

Graças a Deus, eu não sei se isso é status; eu diria assim, mas nós chegamos num nível

tal que ninguém nos obriga a fazer 2 anestesias ao mesmo tempo, nenhum dinheiro...

(Dr. Adriano)

"Quando terminamos a residência, era muito comum isso, era muito comum ",

Normas do Conselho Federal de Medicina proibindo a prática de anestesias simultâneas,

são do conhecimento desses anestesiologistas e consideradas vitórias para a categoria:

"Hoje em dia se conseguiu impor esse tipo de coisa: 'olha, o número de anestesistas é

tanto, o número de cirurgia só pode ser tanto que vai sair em tantas salas '. Se não

tiver... se tiver mais cirurgia, espera. Os que nãofor emergência, vai ficar esperando o

próximo horário. Graças a Deus, chegamos a isso!"; "Nada nos impõe isso de fazer

não! Não tem diretor de hospital, não tem nada. O Conselho Federal de Medicina,

proíbe isso aí. Quemfaz isso aí é um infrator, porque ele está cometendo uma infração

ética; é um crime, ele pode ir para a cadeia por imperícia, imprudência, negligência. É

o tripé que hoje em dia rege a observância da anestesia, se elefaz 2 anestesias, ele está

sendo imprudente. Ele está. sendo negligente, no mínimo, ele cai em 2 artigos". (Dr.

Adriano)
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"Issofoi uma vitória ".(Dra. Raquel)

o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 1313 de 1993,10 determina normas

para o anestesiologista relacionadas com o seu trabalho. Fica determinado que o

anestesiologista deve conhecer as condições clínicas do paciente e decidir quanto à

conveniência ou não da realização do ato anestésico; registrar e verificar sinais vitais do

paciente em ficha própria; deverá permanecer junto ao paciente com vigilância contínua

durante o ato operatório; a prática de anestesias simultâneas é considerado "ato atentatório

à Ética Médica"; as conseqüências do ato anestésico são de responsabilidade do

anestesiologista; avaliar as condições do ambiente mínimas para realizar a anestesia. As

condições mínimas são citadas a seguir e seguem normas técnicas.

A realização de anestesias simultâneas é hoje uma prática em extinção segundo os

entrevistados. Amparados por legislação oficial, os anestesiologistas não mais a exercem,

quer sejam por pressão de cirurgiões ou de hospitais.

OS ACIDENTES E AS CAUSAS REFERIDAS

o fato de acidentes graves não existirem rotineiramente, tende a fortalecer a crença de que

'tudo vai dar certo", e chegou a ser naturalizada, sendo referido por todos a existência de

troca de medicações administradas. A imediata intervenção resultou na não existência de

mais casos fatais, sendo esses últimos uma minoria. Houve associação com a forma de

apresentação das ampolas por parte dos laboratórios médicos, com ênfase na necessidade

de padronização para evitar erros dessa natureza.

A existência de acidentes é encarada com naturalidade e mesmo fatalismo:

"Pode acontecer, acidente existe, ele foi feito para acontecer. Às vezes, você vai

atravessar a rua, por mais que você olhe para um lado e para o outro, para um lado e

para o outro, quando você vê que não vem ninguém, na hora que você põe o pé, passa

alguém, não é? E, esse alguém pode te pegar. Então, quando passa perto, você fala,

10 RESOLUÇÃO CFM No. 1363/93. Anestesia em revista. Rio de Janeiro, v.46, n.2/3, mar./.iun.1996, p.lO-ll
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'vish, passou raspando, mas nada aconteceu', mas às vezes, dá umas esfoladas. Então

você tem alguns acidentes, que 99% das vezes você resolve com tranqüilidade e, às

vezes, numa porcentagem muito pequena, você acaba resolvendo assim com muito

estresse ".(Dr. César)

A troca de medicações foi considerada um acidente comum:

"Porque injeção de droga errada, é a coisa mais comum que existe dentro do

hospital". (Dr. Alexandre)

"Os rótulos são muito parecidos".(Dr. Alexandre)

A troca de medicações foi referida por todos os entrevistados, quer seja acidentalmente

realizada pelos mesmos ou por conhecidos. Acidentes graves e com lesões irreversíveis não

foram relatados. Também foi mencionada a participação dos laboratórios na origem dos

problemas:

"Olha, as medicações hoje em dia... não sei se os laboratóriosfazem de propósito ... tem

muitas parecidas e são drogas perigosas ... se a pessoa tempressa, ou não tem o hábito

de olhar muitas vezes para a ampola... aí troca, né? Mas acho que é porque são muito

parecidas". (Dra. Luciana)

"Isso daí já aconteceu. Acontece raramente, mas nós já tivemos alguns acidentes por

troca de ampola. E, é uma coisa que realmente eu semprefalo isso para propagandista,

até a gente conseguiu padronizar no laboratório, frascos de anestésicos com tampinha

diferente, de cor diferente. Mas em ampola, é muito... porque tem a mesma cor, o

mesmo jeito de letra assim, tudo. Isso é horrível, deveria ser padronizado, ter letra

grande, cores diferentes, isso a gente cansa de falar. Então, o que teve de gente que

injetou ... São fatos esses, poucos, que poderiam ser evitados, causaram danos para

algumas pessoas, teve gente que morreu até. Coisas que poderia ser padronizadas pelo

laboratório, deveria ter um âmbito maior, não deveria ser tão simplório. Eu acho que

isso deveria de ter uma legislação própria, tendo um artigo que o laboratório que tenha

medicamento hospitalar, ele tenha que ser submetido a uma exigência técnica, norma e
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medicamento hospitalar, ele tenha que ser submetido a uma exigência técnica, norma e

tal, com letras grandes, cores diferentes. Tem que chamar muito a atenção mesmo,

porque, sei lá, ou por distração quando a coisa está muito tranqüila ou por estresse

mesmo... "(Dr. César)

DESVIO DE FUNÇÃO E OS FUNCIONÁRlOS

o desvio de função foi registrado como auxiliando os circulantes de sala para agilizar a

realização dos procedimentos:

"... aí vocêjá começa a se antecipar em arrumar sala para a outra. Muitas vezes você

acaba ajudando a montar a sala, que é coisa defuncionário, acaba ajudando a limpar a

sala, que é coisa dafaxineira. Então, essas coisas que... carrega, transporta o doente na

maca, vai buscar, volta Quer dizer, tudo isso para agilizar, para que saia o programa

todo, porque se não, você sabe que suspenderia alguns pacientes ou por excesso de

programação, e assim por diante. Então, eu acabo me envolvendo num contexto que

seria assim, resolver o problema dos outros. Esse é um defeito que eu tenho, é um

defeito grave, eu percebi isso, mas eu não consigo me conter na hora. Então, eu entro

nesse ritmo acelerado e vou embora. Isso é ruimpara mim, eu sei que é ".(Dr. César)

o anestesiologista foi citado em outra fonte desempenhando funções de empurrador de

maca, carregador de doentes, leitor de prontuário, eletricista de focos luminosos e outros

aparelhos, limpador de testa ou de óculos, bombeiro hidráulico ou de fogo. II

Outra fonte de tensão está em trabalhar com alguns funcionários, considerados pouco

capacitados:

"...eu tenho uma indignação, por exemplo, quando eu pego um material sujo que a

enfermagem não se preocupou emfazer a conservação. Ou, a funcionária que está lá é

vagabunda,faz corpo mole, vocêpede as coisas e elafinge que não ouve, não te ajuda,

sai da sala na hora em que você maisprecisa e assim por diante. Com isso eufico muito

indignado, e em geral eu reclamo muito quando é assim, quando eu acho que está
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fazendo mal para o paciente, eu acho que é um mau profissional, eu acho que não é

obrigado a estar lá, pode ir embora. Aquele salário que está ganhando lá, é um salário

muito pequeno, ela vai conseguir o mesmo salário fazendo qualquer outra coisa em

qualquer outro lugar. Então, pode ir embora, não precisa estar lá, não precisa ter

aquele emprego ... todo mundofica indignado. Mas eu acho que essa indignação, ela é

assim, uma indignaçãojá incorporada, uma indignação que vocêfala, 'é, não tem jeito

mesmo '.Essas coisas a gente procura até nem passar para afamília". (Dr. César)

"i, depende mais da pessoa. Tem os mais atrevidos, tem os menos atrevidos, tem os

vagabundos, tem os que sabem e nãofazem por vagabundisse. Tem outros que querem

ajudar mas não sabem, esses são os melhores, porque você vai falando e eles vão

fazendo tudo certinho. Tem de tudo, tem os novos que você não conhece, aí tem que ser

cauteloso". (idem)

EXPRESSÕES DO SOFRIMENTO PSÍQUICO: DEPRESSÃO E SUICÍDIO

A maioria dos entrevistados mencionou fazer uso regular de ansiolíticos para dormir. Todos

por automedicação, sem acompanhamento de especialista. Dificuldades para dormir foi

muito relatado:
"Tranqüilizante! Até tenho, o próprio chefe diz que quando ele quer dormir mesmo,

toma um copo de cerveja e um dormonid'-2e acabou. 4 horas de sonojá estão garantido.

É porque ele é mais velho, e as pessoas de idade ou de mais idade tem mais dificuldade

para dormir, ou tem o sono mais leve e tal Então, ele viaja, sai de São Paulo, toma o

seu negocinho lá no hotel, na casa onde ele e vai e pronto. E, nada de mais pesado, não

conheço ninguém viciado, nada disso".(Dra. Mariana)

A percepção da morte foi referida por um anestesiologista como algo tranqüilo, o que

talvez justificasse a incidência do suicídio elevada nessa especialidade. A calma, o sono e a

ausência de dor são vistos como um remédio para o sofrimento de cada um:

11 VIEIRA, Z.E.G. O anestesiologista na comunidade hospitalar. Rev. Bras. Anestesiol., v.33, n.5, 1983,
r:.360. .
2 Trata-se do nome comercial de uma medicação que induz o sono.
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"Ele (o anestesiologista) começa a pensar o seguinte: 'olha ai; morreu... tranqüilo...

fica dormindo sossegado. Nunca mais pensa... '. É isso que eles pensam, eu tenho

certeza... 'acaba tudo, não tem que mais sofrer, não tem que mais pensar', ele acha...

muito pelo contrário, acho que ele acha que encerra ali mesmo, por isso que elefaz, ele

acha que é uma boa. (Dra. Raquel)

A reação despertada em alguns colegas é de angústia:
"Não, eu fico triste, eu fico pensando assim, 'aí, meu Deus!', não é nem só o

anestesista, é o suicida, para mim eu penso, 'puxa vida,. com tanta coisa na vida, a

pessoa tem que chegar nesse ponto que é um sofrimento muito grande, a pessoa não

agüentar, achar que não tem mais saída " eu acho triste, mais triste do que morrer de

doença. Você tem tudo na vida, e você se mata, por quê? Eu não sei, eu acho que tem

que estar sofrendo demais... " (Dra. Raquel)

o fato de lidar diretamente com a morte, apoiado no domínio científico, contribui na

percepção do anestesiologista da facilidade em atingir esse estado:

'Talvez por ser simples... você pega uma droga, você injeta, você morre na hora. Não

tem... é indolor... Se eufosse me matar por exemplo, eu escolheria tranqüilamente uma

droga". (Dr. Alexandre)

A atividade do anestesiologista exclusiva no ato operatório limita o contato com o paciente,

talvez com sensação de pouca utilidade e participação no processo de tratamento. Foi

referido como mais uma fonte de desordens, o que pode contribuir para uma conduta

voltada ao suicídio:
"Eu acho que eles conhecem mais a técnica, não é? Talvez um pouco do fato do

envolvimento com a química, com tudo. Você fazer o seu serviço lá, fazer a sua

anestesia, nunca mais ver o paciente, sabe? Está só voltado para atividades estanques,

não tem uma continuidade no pós operatório do paciente, não se sente preso a nada.

Não se sente preso a umafamília, não se sente preso a... Eu acho que começa umpouco

pela especialidade, não é? " (Dr. Alexandre)
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A dependência química entre anestesiologistas e o suicídio foram atribuídos à facilidade de

acesso às drogas, o que não ocorre em nenhuma outra especialidade médica:

"...porque a minha visão do suicida em anestesia, épela facilidade e pela leta/idade das

drogas, são drogas muitos letais, que matam mesmo e sem sofrimento, o paciente

dorme. Então, éfácil, está ao alcance da mão. Se o sujeito é um suicida em potencial,

ele vai se suicidar muito rápido fazendo anestesia, porque ele tem os meios que são,

indolor, letal, rápido, na mão, ele trabalha com isso". (Dra. Raquel)

A depressão foi associada ao pouco reconhecimento por seu trabalho. Todos os

entrevistados conhecem e/ou trabalharam com colegas que se tomaram dependentes em

medicações anestésicas. O mesmo acontecendo com relação aos colegas que praticaram o

suicídio. Foi unânime também a associação de antecedentes psiquiátricos com a prática do

suicídio. Houve uma consideração de que o profissional "era muito estranho" ou "a gente já

esperava", 'Já tinha problemas anteriores" e expressões semelhantes. Traços de

personalidade como introspecção foram associados à perfil suicida, o oposto foi atribuído a

indivíduos extrovertidos.

A ideação suicida foi referida por três dos entrevistados. Uma das médicas mencionou não

ter cometido suicídio por conta dos inúmeros dependentes que possui. Outra destaca que,

no seu cotidiano de trabalho encontra pessoas em situação bem mais dificil, mas

implorando para viver. Uma outra mencionou:

"Jápensei muitas vezes. Até já tenho minhaforma preferida". (Dra. Mônica)

A morte de um anestesiologista por suicídio não é encarada com surpresa, sendo também

atribuído ao stress e à falta de reconhecimento pelo trabalho:

"Sabe, fala: 'émais um', você sabe que é aquilo, na verdade você sabe. Esse estresse é

angustiante, a pessoa se angustia. Então, se a pessoa é deprimida, ele se deprime muito,

ele não chegapara você e... eu me considero umapessoa deprimida, eu me deprimo tão

fácil. As vezes, tem aquela pessoa, a gente vê que é novo, isso deprime, se deixar

deprime. Você tem... na vida você tem também tem que fazer uma forcinha, e talvez a

pessoa não tem essa chance de pensar assim. Porque se você começar a pensar coisa
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ruim, você vai começar... é fácil, você pode ver, se você estiver triste, você vai

começando a se abandonar, vai que vai direto ".(Dra. Raquel)

"Isso é muito comum entre os anestesistas. Eu conheço pessoas que eu não sabia que

tinha problemas de depressão e que se suicidaram, por exemplo. É uma coisa comum,

mas a gente nãopercebe ".(Dra. Mariana)

"Agora tive colegas ... que se suicidaram, que ainda bem que tiveram o bom senso de se

matar injetando alguma coisa. Porque teve um ortopedista (ri)... que é tragicômico ...

minha risada é de nervoso, não que seja engraçado ... ele se jogou do 10·. andar do

prédio de um colega meu. Quer dizer, o anestesista pelo menos faz injeção letal mesmo

... tem acesso direto à droga. Até onde eu sei viciados e suicidas são a maior parte.

anestesistas. enfartados também, porque a gente passa muito stress. Tem dois colegas

que usavam drogas. Um tá fazendo programa de anônimo prá drogado. Não sei como

está. O outro está afastado e voltou alegando que não estáfazendo mais uso de drogas

... é uma fraqueza que qualquer um pode ter. O acesso imediato ali é uma tentação.

Coisa mais fácil é a pessoa se injetar. Tenho um colega que engorda, emagrece,

engorda, emagrece, quer dizer, é um tipo de alteração. A pessoa não está equilibrada

tanto quando como muito ou comopouco, quando usa drogas ou sei lá o que. Acho que

o ritmo de vida termina envenenando a nossa energia... nossa cabeça. Até o workhollic

é um tipo de desequilíbrio. Quando falo da saúde, falo em termos gerais, da cabeça,
também. Na visão geral parecem bem, mas o que se passa na cabeça deles... "(Dra.

Raissa)

Todos os anestesiologistas entrevistados conheciam alguém que praticou o suicídio, na

maioria das vezes se tratava de colega do mesmo ambiente de trabalho. Não há dados

estatísticos nacionais, mas podemos inferir que o número de casos é considerável. E

quando há um colega nessas circunstâncias, o caso é encarado como comum, sem muitas

surpresas. A maioria associou essa prática com a existência de antecedentes pessoais que a

justificassem.
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RELACIONAMENTO NO CENTRO CIRÚRGICO

O relacionamento com os colegas e enfermagem foi considerado bom de uma forma geral.

Dra. Luciana destaca a necessidade de tal comportamento tendo em vista o próprio

ambiente de trabalho e as eventuais necessidades de ajuda que possam acontecer. Segundo

ela, uma indisposição com um circulante de sala pode influenciar os outros e, em caso de

necessidade, não haverá ajuda. Trabalhar com um cirurgião com quem não conversa é

inviável. O mesmo ocorre com outro anestesiologista; se o plantão já é por si só

desgastante, que dizer quando realizado com um colega com quem há atritos pessoais.

Em um caso, a enfermagem foi mencionada como causadoras de "tumulto" no ambiente de

trabalho, "falando mal pelas costas" e "pegando no pé". Foi ainda referida em dois outros

casos como tendo intimidades que não lhes havia sido concedidas, como tratar as médicas

de forma familiar.

Discussões entre profissionais foram relatadas. Com cirurgiões foram decorrentes de

técnica. O cirurgião preferia que o anestesiologista realizasse anestesia geral mas o mesmo

havia indicado peridural (bloqueio). Outro relato foi de conflito entre anestesiologistas,

decorrente de problemas de horário. A multiplicidade de empregos gera problemas na

passagem do plantão. Um médico que sai do emprego às 19 hs e deve iniciar outro no

mesmo horário não consegue fazê-lo por questões óbvias. Além do deslocamento

considerando o trânsito, há o caráter da imprevisibilidade com relação ao próprio plantão.

Não se tem certeza de que o final do plantão será tranqüilo, podendo haver cirurgia

ocorrendo naquele momento. O colega que irá assumir o plantão pode estar saindo de outro

em circunstâncias semelhantes. A passagem do plantão e do caso consome tempo, o que

retarda mais ainda a saída para o outro hospital. O atraso não é bem visto pelos que querem

sair e o conflito é inevitável.

Trabalhar com cirurgião com quem não se tem afinidade é referido por alguns

entrevistados. No serviço particular; o procedimento é passado para outro, mesmo que isso

implique em perda financeira. No público, esta questão não foi referida pelos entrevistados.
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Foi mencionado uma preferência em trabalhar com cirurgiões que confiam no

anestesiologista, sem "fiscalizar" o trabalho realizado por este.

Exigências por parte do cirurgião são relatadas:

"Eu tenho autoridadepara suspender cirurgia, para contra indicar e me recusar afazer

sefor o caso.Mas, em geral, um cirurgião que é o dono do paciente, vamos dizer assim,

ele foi eleito pelo paciente, é ele que comunica o horário de cirurgia, que cirurgia que

ele vai fazer, os exames que ele pede. Então, aí se a gente acha que não foram

suficientes, a gente sugerepara que sejamfeitos outros, coisas desse tipo, ou que havia,

que existia outros exames. Não é bem uma hierarquia, mas é um grupo, uma equipe...

Todo mundo tem as suas manias. Muitas vezes, você pretende fazer, por exemplo, uma

peridural que é a melhor para o doente e ele pede para que faça uma geral, porque

para ele é mais confortável, ele quer cantar, quer ouvir música, falar besteira ou ele

quer que o doente não mexa nada. Enfim, ele acha que para ele é melhor, então elepede

para fazer de um modo que nem semprepara o doente é melhor "(Dr. César)

CONFIANÇA

Dr. Alexandre destaca ainda a necessidade que existe em se obter confiança por parte do

cirurgião no trabalho do anestesiologista:

"Eupercebi que o cirurgião nãopode ficar preocupado com o estado geral do paciente,

porque senão ele não consegue op!rar...não tem que ficar prestando atenção na

monitorização, então eleprecisa de umapessoa de confiança".

o caso que envolveu a atriz Cláudia Liz foi mencionado pelos entrevistados como falta de

solidariedade por parte do cirurgião, que "passou a bola" para o anestesiologista:

"Porque, no dia em que aconteceu o acidente, estava aquela coisa, a televisão inclusive,

eu vi, eu ouvi a cirurgiã dizer assim: 'eu não sei, quem estava no leme, era o

anestesista '... a médica, a cirurgiã. Já de cara, de cara, é como num navio, quem

estava no leme era o anestesista, e é assim sempre ".(Dra. Raquel)
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Um dos entrevistados relatou um processo judicial em que esteve envolvido mas sem culpa.

Comentou que na ocasião o cirurgião em nenhum momento demonstrou apoio ao colega,

exigindo e cobrando mais, além da família do paciente.

Destacou-se a importância de um bom relacionamento na equipe para comunicar ao

cirurgião dificuldades encontradas. A ajuda será necessária para reduzir os riscos para o

paciente.

o cirurgião e o anestesiologista são vistos como adversários pela Dra. Mônica em algumas

circunstâncias:

"Com relação aos cirurgiões, pessoalmente nada tenho contra eles, mas

profissionalmente os considero "inimigos" (risos). Acho que no fundo. no fundo, o

cirurgião vê o anestesista como uma espécie de adversário, concorrente ... O cirurgião

acompanha o paciente desde o ambulatório e ele acha que vai conseguir resolver o

problema do paciente. A visão dele com relação ao paciente é diferente da visão do

anestesista. O anestesista faz o procedimento no paciente e este não mais sabe o que

está passando. Dessa forma, o anestesista também se sente responsável pelo paciente e

não quer que nada aconteça sem que ele saiba. Ele se cobra se algo sai errado com o

paciente. É como se tivesse "fechado os olhos" e não vai se perdoar se algo mais sair

errado. Como ele tirou a consciência do paciente, ele é responsável pelo que aconteça

aopaciente. Assim, os doisficam querendo ser o dono do paciente ".

Entre os colegas anestesiologistas foi mencionado que a relação geralmente é boa, limitada

pelo ritmo de trabalho intenso a que todos estão expostos. Aproximação maior ocorre entre

os que têm maior afinidade pessoal:

"É bom dia, oi, boa tarde, até logo e tchau. A grande maioria das vezes. Eu me introso

um pouco melhor com alguns colegas mas são poucos. Não que eu me dê bem com

todos, mas a maioria é a tal rasgação de seda. E o com a minoria dá prá gente

conversar um pouco mais, bater umpapo, tomar um chope ",(Dra. Raissa)
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No trabalho com os colegas, a vulnerabilidade humana e a vivência de ser vigiada foram

relatadas. No primeiro caso, situações freqüentes ocorrem com colegas recém saídos de

residência ou que irão trabalhar em lugares conceituados. Se manifesta através de pressões

vindas de cirurgiões e outros colegas impondo condutas eforçando na tomada de decisões.

O segundo caso foi referido no trabalho com grupos, onde os mais velhos avaliam a
performance dos demais no grupo.

Foi relatada dificuldade no trabalho em algum hospital escola, onde há preconceito por

parte dos que se formaram na instituição contra os que vêm de fora. Apesar dos

anestesiologistas serem concursados ou estarem no emprego por mérito próprio, os

residentes do hospital não valorizam as informações e orientações técnicas passadas,
demonstrando "hostilidade".

A imprensa foi mencionada como elemento que conturba e deturpa as informações por

conta do sensacionalismo. Por outro lado, também foi referido certo corporativismo entre
os colegas:

"eu acho que se tiver um problema anestésico, por falha humana, entre a gente a coisa

pode ser muito comentada, mas não sai dali. (pausa). Aliás, os médicos de forma geral

são assim. E agora prá sair dali precisa ser uma coisa muito ... ". (Dra. Raissa)

OS RESIDENTES DE ANESTESIA

O trabalho com residentes de anestesiologia foi considerado interessante porque a presença

deles está associada à atualização e a hospital escola. Entretanto, também foi mencionado

que a qualidade técnica e o interesse está diminuindo nesses estagiários. A tendência em

realizar o maior número de procedimentos invasivos supera as indicações de ordem técnica.

Também foi mencionada a insolência dos mesmos quando corrigidos pelo assistente e
criticada a forma como a formação desses médicos é conduzida.

AJUDA NAS COMPLICAÇÕES
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o Dr. Alexandre trabalha através do que designamos 'BIP'. Os procedimentos para os

quais ele anestesia são realizados em vários hospitais, o que o caracteriza como sendo um

anestesiologista "móvel" - não pertence ao grupo fixo "da casa". Nesse sentido, ele

mencionou que em alguns hospitais não há muita receptividade, sendo visto como ''um de

fora". De qualquer forma, na vigência de complicações, sempre há algum anestesiologista

nesses lugares que vem para ajudar quando necessário:

"... eu nunca vi ninguém se negar. É porque a situação é tão dramática, que o sujeito

sente que um dia ele pode estar naquela mesma situação, que vai precisar de... " (Dr.

Adriano)

A Dra. Luciana, porém, foi a única que citou o caso em que um colega precisou de ajuda e
,

não a obteve. Segundo a entrevistada: "..foi aquele desastre", mas não sabe o desfecho do

caso. Também foi relatado que em alguns grupos, a equipe fixa do hospital adquire parte

do equipamento de anestesia e, portanto, não concede seu uso por equipes "de fora": "

algumas vezes eles até escondem... "(Dra. Luciana)

O fato das inúmeras possibilidades de complicação durante a anestesia foi mencionada pela

Dra. Mônica como um dos fatores que a motivou a trabalhar em lugar com muitos colegas,

pois na vigência de complicações sempre haverá a quem recorrer.

O relacionamento no ambiente de trabalho foi considerado aceitável de uma forma geral. A

necessidade de se manter um bom contato com todos os funcionários do CC foi associada

com um bom ambiente de trabalho mas também com a possibilidade de contar com ajuda

em caso de necessidade. A anestesia apresenta eventuais complicações que exige algumas

vezes a presença de mais pessoas, principalmente no caso dos médicos que trabalham

sozinhos em vários hospitais. Com exceção de um entrevistado que relatou um caso de

complicação onde não houve ajuda, todos os demais - inclusive ela mesma, relataram que

habitualmente, em qualquer hospital, os colegas se ajudam em caso de necessidade. O

interesse nessas situações é voltado para o paciente e não para o profissional.
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A importância da confiança mútua entre os médicos foi lembrada., bem como o direito de

não trabalhar com cirurgiões com os quais não se tem afinidade. A solidariedade na equipe

foi mencionada como inexistente na vigência de algumas complicações. Um dos

entrevistados citou o caso pessoal em que foi processado pela paciente e ainda sob pressão

do cirurgião, que também questionou sua conduta técnica. O recente caso que envolveu a

atriz Cláudia Liz foi citado como exemplo da falta de solidariedade por parte do cirurgião,

que atribuiu toda a situação para o anestesiologista. A ajuda por parte dos hospitais também

não existe, segundo mencionado.

O caso "Cláudia Liz" foi amplamente divulgado pela mídia'? e nos meios médicos.i'A

modelo apresentou, segundo dados oficiais, reação alérgica em decorrência da anestesia. O

caso evoluiu sem problemas para a paciente, mas foram questionadas as atitudes de outro

médico envolvido, com destaque a questões de ordem ética. Nesse caso, não houve apoio

por parte do cirurgião, e o anestesiologista enfrentou dificuldades com o colega que deu

continuidade ao atendimento."

2 - RELAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHO

Os nossos entrevistados eram vinculados a instituições públicas e privadas. Com as

públicas, os contratos seguiam a Consolidação das Leis do Trabalho ou eram Estatutários.

Outra vinculação com entidade pública foi através de cooperativa., o mesmo ocorrendo com

entidades privadas. Alguns anestesiologistas trabalhavam com o ''BIP', sem vinculação

empregatícia. Nessa relação, o contrato de trabalho é informal entre as partes (cirurgião e

anestesiologista), podendo haver ruptura a qualquer momento por uma das partes. Outra

relação encontrada foi a partir dos grupos de anestesia. Consistem em Firmas ou

Sociedades Civis contendo vários sócios e que dividem o lucro seguindo critérios

determinados por seus integrantes. Esses grupos, por sua vez, repassam parte do lucro para

a administração do hospital a título de "taxa administrativa".

13 VARELLA, F. Mera fatalidade. Veja, São Paulo, 5 mar. 1997. p.103.
14 O CASO da modelo Cláudia Liz. Jornal do Cremesp, São Paulo, novo 1996. p.7.
15 NASSIF, L. Cláudia Liz e a ética médica. Folha de São Paulo. São Paulo, 19 jan. 1997. p.3-3.
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o que nos despertou a atenção foi relacionado ao pouco conhecimento entre os médicos da

parte legal que rege seu trabalho, isto é, da legislação trabalhista e das normas existentes

para o trabalho médico, plantões e assuntos correlatos. Essas informações eram recebidas a

partir de terceiros, sem comprovação formal em documentos ou outros textos legais.

Muitos não sabiam se trabalhavam em firma ou cooperativa, nem se havia contrato com o

hospital em que trabalhavam.

Os que trabalham com 'BIP' sabem da sua relação de dependência com o cirurgião e

aceitam a prática. Um dos entrevistados referiu não se importar com os incômodos

relacionados a essa modalidade de trabalho, mas todos os outros referiram-se a ela como

gerador de tensão com grande perda de controle sobre sua própria vida cotidiana.

1- HOSPITAL PÚBLICO E PRIVADO

O hospital público é associado a menor cobrança em termos de postura, de se vestir e

comportamento em geral. As restrições foram associadas ao controle de horário, que é

realizada com o "livro de ponto". A remuneração é fixa independente da produtividade. As

medicações disponíveis e o equipamento utilizado não foram considerados de "primeira

linha", mas adequados. Outro aspecto diz respeito ao controle percebido:

uÉ a estrutura do hospital. Num hospital público, vocêfica mais à vontade, o paciente

também é diferente... as coisas, a engrenagem é diferente, a estrutura funcional do

hospital é diferente. Vamos supor, o hospital privado, na entrada já é diferente... só

você entra,fica aquela coisa... você não pode ir por um determinado lugar. É diferente.

No hospital público não, você fica mais até relaxado. Pela estrutura, pela... como

funciona o hospital, é diferente. Eu não estoufalando o trabalho, o modo de você... de

ver lá dentro, é muito diferente". (Ora. Raquel)

A aparência é cobrada nos hospitais privados:

"Então, existia uma série de detalhes, inclusive no hospital onde eu vou, nesse hospital,

eles vêem se vocêfez a unha, vê·se você está bem vestida, se o seu cabelo está bonito.

Então, você dificilmente vê um médico com barba por fazer, cabelo comprido com
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brinquinho. Então, a gente tem que pensar até nisso. No modo de como você aborda o

paciente, na segurança com que você dá as explicações, não é? Tem uma série de

detalhes que você aprende com o tempo também. Eu devia ter feito isso, ah, tá! "(Dra.

Mariana)

Outra vantagem associado ao hospital público foi com relação à estabilidade e regularidade

salarial, garantindo algum suporte em caso de doenças e aposentadoria, fato inexistente no

trabalho particular, onde o ganho se relaciona à produção. Uma vez impossibilitado de

produzir, não haverá remuneração:

"O público, eu vou ser sincera. Pra mim, é um hospital onde o dia em que eu tiver

algum problema, ele me paga pouco, mas eu vou ter a minha aposentadoria de lá e tudo

bem. Se amanhã eu dormir, amanhã eu cair doente, Q hospital privado já não entra mais

nisso, é o que eu conseguir no hospital público ". (Dra. Raquel)

Dra. Raquel, por razões "de segurança", não aceita trabalhar em um só hospital, e mantém

vínculos com empresas públicas e privadas:

"Eu jamais trabalharia num lugar só, é a minha formação, eu não gosto, eu trabalho

todos os dias em lugar diferente. Eu quis assim e fiz assim desde que eu sai da

residência. Eu saí com a cabeçafeita, se quebra um eu estou seguro no outro. É assim

que eupenso ".

A busca por segurança no trabalho foi evocada várias vezes, influenciando ainda o marido:

"Por causa dessafilosofia da Raquel de querer segurança, nós temos emprego público.

A Raquel.. não acredita sempre numa mesma coisa, não pôr todos os ovos na mesma

cesta. Então, nós temos... emprego no Estado... na prefeitura e um emprego no... PAS.

(Dr. Adriano)

Foi relatado por Dra. Luciana que nos hospitais públicos, por se ganhar pouco, havia um

entendimento de que também se deveria trabalhar pouco (por parte de alguns). Com isso,

alguns trabalham mais que outros nos hospitais públicos.
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Dr. Alexandre considera inadequado o relacionamento cirurgião I anestesiologista a nível

de hospital público, onde há conflitos em decorrência de horários e exames. O

anestesiologista exige alguns exames laboratoriais do paciente, o cirurgião fala que não

estão disponíveis mas que o paciente precisa ser operado. Surge o inevitável conflito:

"É um outro relacionamento com as pessoas. O emprego público, ele já começa errado

desde o princípio, do relacionamento dos anestesistas e cirurgiões, que é uma coisa

belicosa. Eles não perceberam ainda que é uma coisa em benefício do paciente, são da

mesma equipe e vivem brigando por causa de horário, por causa de exame ".

O médico acima prefere trabalhar em hospitais particulares e relata ter caído no "melhor

filão", que é o dos cirurgiões que têm grande clientela particular e de bons convênios,

trabalhando em hospitais de "primeira linha" o que permite boa remuneração.

A responsabilidade aumenta no trabalho em hospitais privados, pOIS na vigência de

acidentes não há apoio por parte da instituição:

"a responsabilidade é tamanha, você tem que prever todas as coisas que podem

acontecer. Então, você examina o doente, se tiver alguma coisa diferente, você já vai

preparado para enfrentar. Você não pode fazer nenhuma bobagem num paciente desse

aí que você trabalha, você não tem respaldo da instituição, como é o caso de quando

você trabalha em emprego público. A instituição está por trás de você e pode te apoiar,

foi ela que te admitiu, você é empregado, concursado. Mas na clínica privada não, é

você, Deus e o doente. Você tem que prever". (Dra. Mariana)

Por outro lado, também foi mencionado que se trabalha com mais qualidade e o cuidado é

maior nas instituições particulares para evitar trocas de medicações, .com cuidado e

identificação redobrados. Em nenhum momento foi relatado vinculação do anestesiologista

com o hospital ~rivado através de carteira assinada. O vínculo é através dos grupos, quando

existe contrato formal, desconhecido por alguns.

A qualificação dos auxiliares, como já mencionamos, é questionada, principalmente na

instituição pública. O anestesiologista, como vai trabalhar com esse pessoal e
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eventualmente pode precisar de ajuda, identifica os que são mais preparados e ensina aos

outros o que for relevante na anestesia, alertando a chefia de enfermagem:

"No hospital público, ele penera menos o auxiliar, não faz tanta exigência. Mas você

tem que saber, você entra numa sala e você já vai saber, 'bom, essa daqui já é

fraquinha em tal coisa', você tenta facilitar as coisas para ela. Numa cirurgia

trabalhosa, mais grave, você sabe que ofulano não vai ser capaz, você também tem que

ficar atento a isso, você tem que chegar para a chefia e falar, 'olha, põe mais um, ele

não vai dar conta', então você tem que saber como trabalha o auxiliar. O

relacionamento é igual com todo mundo, na hora do profissionalismo é que você tem

que estar atento, nessa hora, o resto, quando está tudo bem, tudo bem...Você sabe que

tem gente quejá está ... fulana já está em sintonia, tem umas que sintonizam mais que

as outras, né? Então, você tem que estar atento a tudo isso, se ela não vai ser capaz,

vocêjá tem que saber". (Dra. Raquel)

o hospital privado foi apontado como maior exigência por parte da administração mas

também com maior probabilidade de ganhos e sempre associado com produtividade.

Também foi relacionado que há nesses hospitais maior dedicação por parte dos médicos e

da enfermagem. Clientela diferenciada e esclarecida foi relatado como fator que facilita o

trabalho, com mais reconhecimento por parte do paciente.

Diversas vezes apareceram nas nossas entrevistas comentários a respeito dos hospitais do

PAS. Esse plano representa uma mudança da administração pública para administração

realizada por médicos sob forma de cooperativas.

II-PAS

o PAS - Plano de Assistência à Saúde é um plano que foi implantado sob decreto em

janeiro de 1996 na cidade de São Paulo. 16 Enfrentou a oposição de entidades médicas e de

outros profissionais de saúde. Consistiu em transferir a administração de postos de saúde

saúde, pronto socorros e hospitais para cooperativas administradas pelos próprios médicos.

16 A ENGENHARIA do PAS. Saúde para todos. São Paulo, ano 2, n.13, p.14-21, mai./jun. 1996.
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Cada cooperativa recebia mensalmente da prefeitura dez reais por munícipe inscrito. Foram

montados módulos dividindo a cidade em regiões. Cada região constituía em uma área para

ser assistida por determinada unidade do PAS. O salário dos médicos foi fixado como

mínimo em R$2.400,OO, recebendo mais de acordo com a produtividade, chegando a

R$3.200,OO por 24 horas semanais.

A administração pública municipal colocou a infra-estrutura física à disposição das

cooperativas. Os usuários de cada regíão deveriam se cadastrar junto à mesma e utilizar

seus serviços. O atendimento em outras unidades só ocorreria em caso de urgência.l"

Inicialmente aprovado com entusiasmo pela população, aos poucos surgiram denúncias de

irregularidades e posteriormente de falta de verba, com dificuldades para atender a

população'f e algumas unidades sendo fechadas. 19

Os funcionários que pertenciam ao município puderam optar para fazerem parte das

cooperativas. Os que se recusassem seriam transferidos para outros departamentos da

Prefeitura. Após a instalação do PAS, vários funcionários qualificados foram desviados de

suas funções. Médicos foram para creches, fábricas de asfalto, escolas, parques,

departamentos burocráticos, etc. O mesmo acontecendo com enfermeiras e auxiliares,

farmacêuticos, técnicos nas mais diversas áreas e vários outros profissionais.

Como se tratava de cooperativa e os ganhos eram fixos por mês (repassados pela Prefeitura

de acordo com o número de cadastrados), para haver lucro foi necessário reduzir os gastos,

.o que se refletiu na qualidade do material usado segundo nossos entrevistados.

o PAS foi mencionado por vários entrevistados. Uma das situações referidas foi com

relação à política de economia, que compromete a qualidade do trabalho com o uso de

17 KEINERT, Tânia M M Política pública de saúde, inovação e o plano de atendimento à saúde do município
de São Paulo. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 37, n.3, p.78-85, jul.lset. 1997.
18 KRAUSZ, Renato. Estrutura do PAS suporta SÓ 1/3 dos pacientes. Folha de São Paulo, São Paulo, 5 dez.
1997. p. 3-8.
19 MUGGIATI, André. Pitta fecha PAS inaugurado em campanha. Folha de São Paulo, São Paulo, 8 jan.
1998. p. 3-1.
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medicamentos de má qualidade. Foi relatado discussão com um coordenador a respeito

desse assunto, e na resposta foi enfatizada a necessidade de economia:

"Hoje em dia no Hospital Carioca, eu só tenho o agente "X", que é o pior anestésico.

O PAS não tem dinheiro, só vai comprar o agente "X", que é o mais barato ",(Dr.

Adriano)

"Um horror, um horror. É o que ele está dizendo, um anestésico que ele acha seguro,

mas é muito caro, não se compra, porque é caro. Isso é irritante ".(Dra. Raquel)

Refere-se ainda à entrada do PAS no sistema de saúde do município:

"Eles sofreram uma pressão terrivel.: Foi uma pressão terrível. Eu estou falando".

(Dra. Raquel)

O "ESQUEMA" ou "GOMA OFICIAL"

o termo "esquema" foi muito usado para descrever uma prática comum a vários

entrevistados. Consiste em trabalhar número de horas inferior ao existente no contrato de

trabalho. Na prática, ocorre um revezamento dos plantonistas no local de trabalho: Sua

regularidade é uma das formas encontradas por esses profissionais para fazer frente à

multiplicidade de vínculos empregatícios e dos baixos salários.

"São 10 no plantão, vão só 3 e os outros 10.... é a história do finge que me paga, que eu

finjo que estou trabalhando". (Dr. Alexandre)

o plantonista que fica em casa não está isento de ser chamado caso haja necessidade por

parte dos colegas.

Essa prática implica ainda em conflito por parte de quem a exerce, na medida em que o

profissional que sai do hospital também responde pelo plantão. A medida envolve vários

funcionários e nesse caso, os novos também devem agir da mesma forma. O desgaste de

trabalhar nessas circunstâncias pode forçar a demissão do funcionário:

"Eu achava isso muito errado, isso no ponto de vista da ética. Do ponto de vista moral,

qual que era a interpretação disso? Eu entrei no esquema durante 1 ano, porque eu

161



perguntei, eles falaram, 'olha, se você não entrar, então é melhor você pedir demissão

já. Fica um tempo até você ter certeza de que não é isso que você quer, aí você sai '. Aí

eu saí. Tepressiona, você tem quefazer parte do esquema. Como eu não dependia disso,

acabei saindo... acabei pedindo demissão consciente, que era a melhor coisa que eu

tinhapara fazer". (Dr. Alexandre)

o "esquema" é associado com salário por vários entrevistados:

''Antes o médico era médico, o médico ganhava bem, o médico só tinha clieme

particular, o médico não tinha problema econômico-financeiro, ele não tinha. Hoje em

dia, ele é um trabalhador qualquer, igual a qualquer um e trabalhandofeito um louco.

Tem J Olugar para trabalhar, para poder sobreviver e manter o Status Quo. Eu sou

médico, eu tenho que andar de branco, eu tenho que me apresentar, eu tenho que andar

de carro, eu tenho que me apresentar relativamente bem. Só que o emprego custa 600

cruzeiros, no Estado, para fazer 4 horas. Na prefeitura. J 000 ... o diabo à quatro... isso

se o cara.fizer bastante. E cadê o doente particular que não existe, ele não pode pagar.

Então ele vai viver de quê? Então ele tem que ter 2 empregos. E, como é que ele

consegue em 24 horas? Aí é que vem o cansaço, aí vem a coisa por necessidade. Por

necessidade, o cara tem necessidade! Imagina, o médico tem... pode ter 2 empregos,

legalmente ele pode ter 2 empregos. Como é que o cara vive com 2 empregos do

Estado? Como é que vive? Não vive!"(Dr. Axel)

Mas sua prática pode ser exercida sem relação com necessidade. A expressão

"malandragem" é usada:

"...Sem dúvida, tem dentro do "esquema", aquela minoria, como em qualquer grupo

social, que é malandro. Ele sempre quer levar vantagem em tudo, sempre quer

extrapolar. Não é verdade?" (Dr. Axel)

Sua prática foi relatada a nível de hospital público e privado, com ou sem a mesma

designação. Outros anestesiologistas mencionaram que essa prática existe a nível de

periferia, não mais em hospitais centrais, constituindo prática comum antigamente, não

mais hoje em dia e com tendência à extinção.
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A prática de jornada com trabalho real inferior ao oficial foi atribuída ao número de

vínculos empregatícios e a questões de remuneração recebida pelos médicos. É inviável o

cumprimento das jornadas oficiais pela carga horária exigida. Essa redução da jornada

oficial não é exclusiva dos médicos nem apenas no setor saúde, mas se estende por outros

setores de prestação de serviços, ocorrendo em empresas públicas e particulares. Algumas

vezes denominada "esquema" ou ''goma oficiar, é realizada também com o conhecimento

da administração, que também entende na remuneração e número de vínculos, fatores que

mantêm essa prática em funcionamento, apesar do controle sobre o horário regularmente

exercido.

Outros estudos relatam situações semelhantes. DONNANGELO mostrou ser essa prática

comum aos empregos oferecidos por instituições públicas e particulares já no início dos

anos 80. O percentual de casos de jornadas inferiores às previstas foi de 51,9% e 45,7% nas

referidas instituições, respectivamente.20

Estudando sanitaristas, GONÇALVES 'identificou jornadas de trabalho cumpridas, em

regra, em tomo de 50010 da oficial.21 O autor constatou médicos com mais de uma situação

de trabalho, chegando a quatro vínculos, o que impossibilitava o cumprimento dos horários

sem sobrepô-los. As motivações apresentadas por eles para manter o posto de trabalho

foram: estabilidade, segurança, férias, flexibilidade de horários e necessidade de

complementação de renda.

III- OS GRUPOS DE TRABALHO

As falas dos entrevistados nos permitem acesso a aspectos históricos relacionados ao início

da especialidade na cidade de São Paulo, relacionando de uma forma geral os que

constituem firmas ou não:

20 OONNANGELO,M.C.F., COHN,A. Condições do exercício profissional da medicina. São Paulo: USP,
Relatório de pesquisa, 1983 (mimeo). Citado por: UCHÔA. S.A.C. Erro médico: de senhor da vida a senhor
da morte (um estudo sobre a representação do erro na prática médica). João Pessoa: Universidade Federal da
Paraíba, 1994. 15Op. (Dissertação, Mestrado, Ciências Sociais). p.44.
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A origem dos grupos de anestesia se estabeleceu com a vinda dos que se especializaram na

Europa, ensinando a outros no Brasil e formando a "linhagem". Os mais antigos assumiram

serviços de anestesia nos hospitais da cidade, contratando os que se formavam sob sua

orientação e nas condições que consideravam adequadas. Como o mercado era limitado

para o anestesiologista, a opção era aceitar a proposta oferecida. Os primeiros

anestesiologistas passaram a ser "mentores" dos serviços, tendo os demais colegas como

seus empregados:
"É uma cooperativa, antigamente não era, era assim, fundava-se uma firmazinha e os

mais velhos decidiam, os que iam ficando iam se adaptando à situação de trabalho que

eles ofereciam. O início da anestesia foi assim, foi complicado. Tinha 4 ou 5 grnpos na

cidade de São Paulo, aqueles anestesistas mais velhos que aprenderam lá na Europa,

foi formando outras pessoas ... efoi cada um tomando conta de um hospital. As pessoas

que terminavam não tinham onde trabalhar. Aquele hospital era do fulano, aquele

hospital era o do fulano, é como hoje em dia. Ainda é mais ou menos assim, o grnpo do

Dr. Matheus tem o Hospital Lídia Meira, tem o Memorial Setúbal, e tem o Hospital

Canadense, esses 3 hospitais ... "; "É o mentor ... e os outros são empregados dele". (Dr.

Adriano)

Cada hospital e grupo tem sua forma própria de funcionamento e relação com os

anestesiologistas. Às vezes formalizadas por documentos (como pessoas jurídicas -

firmas), regidas por leis (cooperativas) ou ainda informalmente sem contrato de trabalho.

Outros anestesiologistas foram formando grupos a partir da própria prática, sem realizar

estágio ou especialização fora do país. Esses também assumiram hospitais e foram

contratando outros especialistas, muitas vezes com formação para a área. Há vivências de

injustiça e dominação com exploração:
" ...eu era empregado de colega que não tinha nenhumaformação técnica em anestesia.

Ele fazia anestesia assim, aprendeu assim um com outro, um era cirurgião, o outro era

21 GONÇALVES, Ricardo B. M Tecnologia e organização social das práticas de saúde: características
tecnológicas de processo de trabalho na rede estadual de centros de saúde de São Paulo. São Paulo : Hucitec,
1994, p.193-194.
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clínico, o outro era não sei o que lá, mas fazia anestesia. Eles não eram profissionais

tecnicamente preparados e eu era empregado deles ... empregado de indivíduos que não

eram qualificados ... mas era dono do serviço. Foi um trauma muito grande, porque era

o seguinte, eles não sabiam fazer anestesia e o único que sabia era eu, embora sem

muita experiência. A gente só aprende as coisas com o tempo, mas eu era o cara

preparado ... mais preparado. Eu era quem dava aula, eu era quem discutia com o

cirurgião, com o outro, alguma coisa, porque os caras não tinham noção. Mas eu era

empregado deles. Então esse troço foi muito difícil de superar ... ". (Dr. Axel)

o ingresso nos grupos se deu a partir da relação pessoal entre os profissionais e/ou por

indicação. Esses serviços, por sua vez, se estabeleceram nos vários hospitais a partir de

relações de amizade com seu proprietário e/ou diretor. Muitas dessas amizades eram

iniciadas no colégio ou na faculdade. Essa forma de ingresso persiste até hoje. Os grupos de

anestesia que prestam serviço a hospitais específicos convidam novos integrantes a partir

de indicação e amizade próxima. Convites tendo a meritocracia como referência não foi,

em nenhum momento, referido pelos entrevistados como forma de ingresso nos serviços

particulares. Nos hospitais públicos, que realizam concursos, esse mérito foi mencionado.

Nos grupos de anestesia, a relação de dominação e exploração existente foi enfatizada, com

os novos sendo denominados "bagres". O termo refere-se à facilidade de substituir o

profissional tendo em vista o excesso de mão-de-obra disponível. A exploração ocorre com

um excesso de trabalho e muitas vezes sem participação direta na produtividade. A entrada

de novos indivíduos nos grupos pode implicar em prestígio por estar mais atualizado, mas

também há sobrecarga de trabalho, sendo solicitado nos casos mais complexos. Se por um

lado há reconhecimento por parte dos colegas, por outro se reforça o caráter da exploração.

O especialista que ingressava em um desses grupos, seguia os critérios de trabalho ditados

pela chefia, aceitando a remuneração proposta. Não aceitar a situação proposta implicava

na saída do grupo, o que não acontecia devido à concorrência no mercado de trabalho:

"Era uma situação opressiva, uma situação de opressão mesmo. Era como se fosse uma

ditadura. Ou faz ou cai fora ... obrigado e até logo, às vezes, nem muito obrigado. Ele
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virava e simplesmente... o dono do gmpo ou chefe do grupo, se chamava não de dono,

mas de chefe, ele dizia que era mais importante o emprego dele, o vínculo dele com o

hospital, do que manter o vínculo dele com o bagrinho ".(Dr. Adriano)

o termo "bagre" é usado como forma de descrever a relação entre os chefes de grupo e os

anestesiologistas contratados. Os chefes normalmente recebiam a maior fatia da produção e

com menos trabalho. Eram referidos como "amigos do dono do hospital". Esse dinheiro era

obtido a partir da produção realizada no hospital:

"... comecei a trabalhar como "bagre" ... É empregados dos outros. Em vez de

trabalhar para um paciente, para um hospital, eu trabalhava para um colega que

sublocava o meu serviço... todo mundo fazia isso. Os mais velhos tomavam conta dos

hospitais. Davam uma parte, umapercentagem para o dono do hospital ou o dono do

hospital já ficava, repassava o resto para o cara. O camarada pagava para você um

salário fixo, para você trabalhar para ele. Você trabalhava para ofulano. Eu tive uma

infelicidade também, talvez eu tivesse trabalhando para o pior cara da época. Mas não

foi mim porque eu aprendi tudo que o camarada não deve fazer. Foi bom por isso,

porque a gente aprende uma coisa, tudo na vida, a gente tem que tirar uma lição

daquilo, mesmo que seja mim, você aprende que não devefazer mais aquilo. E, tudo na

vida que comigo acontece, eu tiro uma relação positiva. Levei na cabeça, aprendi que

eu não devofazer a mesma coisa. Então apanhei muito durante uns 20 anos, trabalhei

para todo mundo; todo lugar que trabalhava era como Bagre. Nunca faltei, nunca

procurei destruir o serviço, eu sempre dava o melhor".(Dr. Axel)

"Além de amigo do dono. Era da amizade, de confiança, e outro critério é que uma

parte daquilo que eraproduzido pelo anestesista, ele repassava para o dono. 10, 15, 20,

30, dependendo do hospital, chegava até 50% daquilo que era produzido pelo serviço

do anestesista no hospital, o donoficava. Então, o Status Quo era mantido, porque tinha

um intermediário no meio e era aquele intermediário que conseguia o cara jovem para

trabalharpara ele e para o hospital, então ele era só um intermediário". (idem)

Foi citada a queda do status do médico e o atual excesso de mão-de-obra:
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"Era melhor para o médico. Embora, tecnicamente as coisas eram um pouco bem

inferior ao que é de hoje. Mas para o médico era melhor, bem melhor. Ele ganhava

melhor, ele era um cara mais respeitado, entendeu? Também tem uma grande influência

chamada relação/demanda. Naquele tempo, eu não sei se formava mil a 2 mil médicos

por ano, hoje viraram 10 mil. Hoje tem médico saindo pelo ladrão. Então, a relação de

demanda é enorme. Então, o cara, primeiro, é despreparado, segundo, ele para

sobreviver, ele aceita qualquer negócio. Naquela época não era assim, médico era

médico. O médico era umafigura que numa cidade do interior, eles diziam o seguinte,

'existe ojuiz, opadre, o médico e oprefeito', o resto não presta. Hoje, médico e nada é

a mesma coisa. Médico está tomando porrada llO meio da rua. Então, sei lá... "(Dr,

Axel)

A década de 70 foi relacionada com grande oferta de mão-de-obra especializada:

"Uma outra coisa interessante é que existia muita mão-de-obra, por quê? Porque os

serviços de estágio e de residência, a quantidade era muito grande, a oferta era muito

grande, com oferta dos hospitais escola e oferta de serviços particulares. E, era

permitido que eles administrassem aulas para residentes. eles tinham residentes

particulares ... o volume de médicos recém formados e com 1 ano de residência, entre

parênteses, eram jogados llO mercado, aprendiam alguma coisa e eram jogados no

mercado. Emão, o pessoal era apanhado e tinha gente sobrando. Então você não tinha

opção, ou você trabalhava ou você morria de fome, porque a quantidade era grande e

principalmente depessoas que vinham de outros Estados ".(Dr. Axel)

Essa relação não era específica da anestesia, mas também comum às demais especialidades,

com seus "chefes" e "bagres":

"É comum para todas as especialidades (refere-se a essa relação de trabalho: chefe-

bagre), se tratando de convênios, é comum para todas as especialidades. Existe uma

agravante para o anestesista, o anestesista não tem o paciente, ele recebe o paciente

através do cirurgião ". (Dr. Adriano)
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À medida em que o trabalho é visto pelos colegas como de qualidade, há certo prestígio

dentro desse grupo. Esse reconhecimento pode resultar em sobrecarga de trabalho, mas sem

mudanças na remuneração. É um dos poucos momentos em que há reconhecimento no

ambiente de trabalho, que abordaremos mais adiante:

"...quando eu entrei no grupo, ele era o Deus lá do grupo. Tudo que era difícil, um

paciente de risco, ia sefazer uma anestesia num paciente complicado, esperava sempre

por ele. Então, o cirurgião e todo o pessoal do grupo esperava sempre por ele; eu

lembro que era assim: tudo era o Adriano. 'Ah, está tendo uma complicação ';

'aconteceu alguma coisa' - chama o Adriano para ele resolver aqui... ". (Ora. Raquel

referindo-se ao Dr. Adriano)

Nesse caso, a sobrecarga de trabalho ocorreu também por ser o Dr. Adriano o mais novo no

grupo e na idade, além de mais atualizado. A ele foi destinado trabalhar mais e com os

pacientes mais graves:

"Na época o pessoal se escorou; o pessoal mais velho começou a se escorar, até por

conhecimentos técnicos ... estava mais fresquinhos os meus conhecimentos técnicos... ":

.....eu era muito solicitado, foisangue novo injetado num grupo depessoas idosas".

Dentro dos próprios grupos de trabalho, há referências à exploração por parte dos colegas

mais antigos. Os mais novos no grupo trabalham bem mais que os antigos a ponto de causar

indignação e mobilidade contra essa situação. Alianças entre os novos são feitas no sentido

de modificar essa relação, tomando-a mais justa e equilibrada:

"... financeiramente eu achava uma exploração ... Você tinha um x, só que trabalhava

10 vezes mais ... Ai eu comecei afazer uma guerra. Comecei a brigar com Deus e todo

mundo, e levava ele por detrás - 'Adriano, vem cá! você que é o bom daqui, isso não

pode ficar assim', entendeu?". (Ora. Raquel)

A atual situação desse grupo é assim: " ... nós resolvemos fazer uma situação de

igualdade. O que dá no mês, é divididopelo número de periodos que cada umfaz, então

dá um número total, assimfunciona lá o nosso serviço"; "Isso lá no São Vitor. É uma

coisa igual para todo mundo, não existe aquela coisa: 'não, eu sou o chefe, eu vou
ganhar mais'". (Dr. Adriano)
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Uma divisão equilibrada que se baseia na produtividade do grupo e do número de períodos

trabalhados por cada integrante do grupo. 22

Dr. Adriano relata como funciona o grupo na Clínica City, do qual sua esposa faz parte. É

mencionado o termo "bagre" para descrever a exploração por colegas que lideram os

grupos:

"Lá o relacionamentofinanceiro é diferente... antigamente na anestesia se usou o termo

bagrinho... é que bagre é um peixe barato... isso veio da toca de Santos. Então,

bagrinho eram aqueles estivadores que não tinham carteira assinada, era um contrato,

eram sublocados. Então, esse termo bagrinho, veio de Santos e foi aplicado na

anestesia, nós éramos bagrinhos".

o grupo nessa clínica funciona ainda aos moldes do anterior, com o chefe sendo

privilegiado a partir do trabalho dos colegas.

Percebemos que pelo histórico de vida de cada um, essa relação não persiste ao longo da

trajetória profissional. O Dr. Axel trabalhou durante muito tempo na condição de "bagre".

Essa relação provocou indignação de tal proporção, que influenciou sua relação posterior

com os colegas. Atualmente, chefe de grupos de anestesiologistas, esse médico entende que

a relação deve ser de tratamento semelhante para todos. A divisão salarial é feita

proporcionalmente ao trabalho realizado pelos membros do grupo.

Situação semelhante percebemos com o Dr. Ariano e Ora. Raquel; sua relação de explorado

pelo grupo onde trabalhava acabou por uma movimentação por parte deles no sentido de

modificar a situação. O caráter de exploração foi extinto e a divisão financeira ocorre nos

moldes acima, igualmente dividido.

22 Periodo é considerado o intervalo de 6 ou 12horas realizados na rotina. Depende dos acenos feitos em cada
grupo. Rotina se refere aos procedimentos realizados entre Segunda e Sexta-feira das 7:00 às 19:00. Os
feriados não estão inclusos. Dependendo do movimento do grupo, os sábados são também considerados
rotina.
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IV- o "BIP" (TRABALHO AUTÔNOMO?)

O trabalho com ''BIP'' existe a partir de um relacionamento pessoal com cirurgiões. Não

existindo vínculo empregatício nem, portanto, qualquer tipo de relação formal de trabalho;

essa prática caracteriza uma instabilidade, mas ainda é a que mais se aproxima da

autonomia profissional. "Autonomia" em termos, porque na condição de anestesiologista,

há a dependência do procedimento cirúrgico, direcionando portanto para o cirurgião. Nessa

vinculação, há certo "conforto" por parte do cirurgião que pode mudar o anestesiologista

com quem trabalha. Por outro lado, a dependência gera insegurança também por fatores

inesperados, pois o cirurgião também está sujeito a fatalidades:

"Esses são autônomos. Os que trabalham com bip, eles tem aquele relacionamento com

determinado cirurgiões ...Não tem nenhum vínculo (empregatício), não tem

absolutamente nada. Tem uns que trabalham num grupo, mas tem vínculo com um

cirurgião. O cirurgião vai fazer uma cirurgia num hospital, ele se desloca até lá e vai

fazer uma anestesia para aquele cirurgião, e recebe diretamente do paciente. Esse é o

sujeito que anda com o bip, nós não temos bip. Nossa vida está mais estratificada, nós

somos mais estáveis nesse aspecto. Porque, esse sujeito... eu conheci muita gente que

tinha um cirurgião que tinha uma clínica enorme, de repente ele morreu (o cirurgião) e

ele ficou vivendo de emprego público (o anestesiologista). (Dr. Adriano)

Os cirurgiões comunicam por 'BIP' ou celular para o anestesiologista as cirurgias, os dias e

os lugares onde serão realizadas (telefone residencial não foi mencionado, pode ser pela

dificuldade de se encontrar o médico em casa ...). Essas cirurgias são geralmente eletivas,

durante o dia. Muito raramente em caráter de urgência noturno ou de fim de semana. Os

anestesiologistas que trabalham dessa forma geralmente dividem as anestesias com

outro(s), pois eventualmente precisam de ajuda em procedimentos mais longos ou

complexos. Outras vezes é solicitado para ajudar um colega que está sobrecarregado, e não

raramente é acionado para realizar dois ou mais procedimentos ao mesmo tempo em

hospitais diferentes e na mesma hora. Esses especialistas usaram a expressão: "sistema de

ajuda" para designar uma prática exercida por eles em que um colega "cobre" o outro para
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que o primeiro possa viajar ou tirar ferias. O que fica responde por seu próprio 'BIP' e pelo

do colega; depois invertem.

Na marcação das cirurgias, o anestesiologista não tem participação. O cirurgião e auxiliares

determinam o local e horário da realização dos procedimentos. A determinação é passada

ao anestesiologista, sem ser consultado quanto a outros compromissos ou disponibilidade:

"...O cirurgião chega para o auxiliar e diz assim, 'olha, a cirurgia está marcada para

às 7 horas amanhã', o auxiliar fala assim, 'às 7, eu não posso " 'então, marca para às

8', aí chega o outro auxiliar, 'às 8, eu não posso', 'então, marca para às 9'. Aí, ele

chega pra gente e diz assim, 'cirurgiapara amanhã às 9 horas!', a gente não tem opção

de... "(Dr. Alexandre)

A imprevisibilidade é uma marca nessa modalidade de trabalho, sendo referida como a

grande desvantagem. Há grande variação ao longo do ano. Há meses em que o movimento

cirúrgico é maior ou menor, o que dificulta um planejamento. A concorrência no mercado

exige que esteja sempre disponível:

"Funciona assim, essa pessoa que eu falei que é o meu chefe, ele liga passando a -

anestesia. Não importa o dia, a hora nem o local aonde ela vai ser. Então, nós estamos

aqui sentadas conversando; se ele ligar dizendo que tem alguma coisa para fazer, eu

tenho que ir e pronto. Então, é absolutamente variâvel e imprevisivel: Já aconteceu de

eu estar dando de mamar, já aconteceu de eu estar no cinema, já aconteceu de estar

saindo para ir na casa dos meus pais no dia dos pais. Isso não importa, não dá para

prever. Ele me liga, se eu tiver em casa... o telefone tocou, masfunciona como sefosse o

BIP, pára e vai atender. Se eu não tiver em casa, o bip vaijunto, não importa aonde eu

vá, o BIP vai atrás. Fica dificil de responder isso, porque é muito, muito, muito variável

... Eu ganho muito mais, muito mais do que as pessoas que trabalham em hospitais

públicos ou que tem emprego fixo. Mas também é muito variável. Então, tem mês que

tem bastante movimento, você ganha bem, no mês que não tem,pode esquecer. A grande

desvantagem é a imprevisibilidade da situação. Eu nunca fui ... eu tenho de estar, por

causa dessa hierarquia, desse mercado todo, eu tenho que estar J 00% do meu tempo

disponível para mim atender os pacientes. Isso com a maior boa vontade.... Se você
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disser não, eu garanto para você que tem um monte de outras pessoas que querem

tomar o seu lugar, por isso é que quando o nenê tinha 20 dias, tanto um quanto o outro,

eu voltei à trabalhar".(Dra. Mariana)

''Às vezes, fica 3, 4 dias que não toca o bip, você vai no cinema, ele vai tocar. E, assim

por diante, sempre que você vaifazer alguma coisa, vai ter uma urgência, vai tocar, vai

interromper o teu descanso, o teu passeio ou seu programa. Isso foi assim a vida toda.

Então, no natal eu trabalhava, no aniversário da mulher eu trabalhava, no meu...

porque sempre tinha alguma coisa que sempre chamava naquele dia. E, foi a vida toda,

sempre foi um stress, um desgaste, vocêficar dividido na sua profissão, na sua família,

semprefoi assim ".(Dr. César)

Algumas vezes o anestesiologista sabe do caso com antecedência. O cirurgião conversa a

respeito do procedimento a ser realizado. Outras vezes isso não ocorre:

".Àsvezes, eu sei antes, outras vezes não. Porque eu faço anestesia também por exame

de diagnóstico, então muitas vezes a gente só fica sabendo no ato. Tem um obstetra

também que, mesmo sabendo a previsão de parto, ele nunca me passa. Ele só passa

quando o doente está internado, então aí é sempre urgência que não é, mas é urgência

dele, que ele esquece, não sei. Ele nunca previne ... .Às vezes ele marca mesmo para 2

dias uma cesária,já está combinado, mas pra gente ele não avisa. Então, na hora, aí ele

lembra que existe anestesista na hora, lá no Hospital "Y", por exemplo". (Dr. César)

Também no trabalho com 'BIP', o chefe tem certos privilégios na escolha das cirurgias:

''A anestesia mais curta, paga mais, é a mais legal, a que demanda menos trabalho, é a

dele. A anestesia que ele não quer, a mais chata, a mais difícil, a que demanda mais

trabalho, a que é de madrugada ou de fim de semana, é dos outros, pode ser minha ou

de outro. Essa hierarquia quem estabelece é ele, quando termina a do outro, uma para
cada um normalmente. Mas, às vezes, o cirurgião pede, manda fulano ou fulana,

normalmente é fulana, para fazer determinada escolta, eu acabo indo. Quando o meu

chefe tem interesse, no caso a anestesia é grande ... ele chama um de nós para fazer.

Ele cobra, ele ganha e dá umaporcentagem para a gente. Quando ele não está afim de
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ir, ele manda, 'vai você', é mais ou menos assim. Quer dizer, isso interfere na técnica

que você vai utilizar, pode interferir. Porque, a forma de como a hierarquia está

montada... " (Dra. Mariana)

o trabalho com o 'BIP' foi referido pela grande maioria como sendo muito sacrificado e

desgastante. Dra. Luciana atualmente não mais trabalha dessa forma, relatando que os

chamados eram a qualquer momento da madrugada independendo de condições

meteorológicas, de cansaço ou compromissos sociais. Foi destacado ainda que na vigência

de férias não há ganho. Mesmo na vigência de cansaço foi destacada a cobrança de se

apresentar bem vestida e sempre alegre e cordial.

Já o Dr. Alexandre não vê essa modalidade de trabalho como tão desgastante; permanece

de sobreaviso 24 horas ao dia de forma ininterrupta, mas não se importa. Também usa o

aparelho para compromissos sociais com amigos e com a família:

''Mas não é uma coisa que me incomoda de ter o bip ... É uma coisa que não me

incomoda deficar 24 horas no ar".

A relação com o cirurgião é referida como subordinação, ferindo a dignidade do

anestesiologista:

"Existe uma expectativa do cirurgião que você tem que cumprir, se você não cumpre a

expectativa dele, ele troca de anestesista. Então, é bom que você faça aquilo que ele

quer que vocêfaça e acabou. Ou se você não for fazer, você tem que ter argumento que

ele aceite, 'olha senhor, eu não vou fazer essa anestesia, ou eu não vou fazer isso que

você está me pedindo, porque ocorre isso, isso e isso '. Então, faz isso, se você é muito

amigo do cirurgião, ou se você tem conhecimento suficiente para chegar e... Existe um

comparação, é muito correta, entre o anestesista e a prostituta, porque a prostituta é

paga para fazer aquilo que ofreguês quer, e o anestesista que trabalha da maneira que

eu trabalho também, é paga para fazer aquilo que o cirurgião quer que eu faça. Se eu

nãofizer, eu tenho que dar muito boas razões ... no ambiente da anestesia das cirurgias

particulares, ganha quem puxar mais o saco do cirurgião, que for melhor, mais
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competente, tem que puxar o saco do cirurgião. Se você fizer uma besteira, ou alguma

coisa boa também, no dia seguinte, todo o hospital vai estar sabendo ... ".(Dra. Mariana)

Outros anestesiologistas mencionaram não trabalhar dessa forma porque "não abrem mão

de seus direitos e exigências", relatando ainda que o trabalho com o 'BIP' de certa forma

expõe o anestesiologista à ação do cirurgião. Algumas concessões são feitas que podem

comprometer o aspecto técnico. Outro motivo relatado foi a preferência por um serviço

regrado, com horário marcado e sem a imprevisibilidade do 'BIP'.

Trabalhar de sobreaviso é desgastante, principalmente para quem já desenvolveu atividades

com o 'BIP':

"É difícil É difícil porque você não agüenta, mas você tem que ir. É como diz o outro,

"tem que fazer das tripas coração". Você tem que ir de qualquer jeito. Tem colegas que

fazem isso normalmente, só que, a vida do cara não vai muito longe. Ele faz isso

normalmente, ele acha que enquanto é novo e tal... mas isso é um desgaste tremendo.

Você vê, tem colegas ... eu, por exemplo, eu não agüento mais ouvir um barulho de um

bip. Me dá um desespero, por quê? Porque eu usei bip a vida inteira, toda vez que o bip

tocava, era encrenca, é trabalho a qualquer hora do dia ou da noite, sábado e domingo.

Então, hoje eu não uso mais bip, eu uso celular. Toda vez que o celular, ou o telefone da

minha casa toca, e eu estou em casa, eu já fico tenso. Vai sobrar prá mim, está certo?

Então, me dá um desespero total ... Mesmo que alguém... você liga para minha casa,

'telefone para você', eu já levanto, já saio tenso, achando que é problema de trabalho,

entendeu? Então, nego ligou na minha casa depois da meia-noite, de madrugada então,

3, 4 horas da manhã, já me dá o desespero. Inclusive, ligações para os meus filhos etc e

tal, já me dá o desespero ... Ele se expressa como nervosismo, taquicardia, irritação.

Quando o telefone toca, você já está dizendo, 'vou rodar, já vou dançar, lá vem trabalho

para mim fora de hora e que não estava programado'". (Dr. Axel)

o desvio de função do anestesiologista se manifesta mais uma vez, só que decorrente do

relacionamento e, a nosso ver, de falta de comunicação adequada entre as partes:
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"Antigamente os cirurgiões... é, eles eram mais mandões, ainda em particular existe

isso. Do cara achar que o anestesista é um. empregado e tem que fazer. Tenho um

colega meu cirurgião quefalou assim: o anestesista faz até minha prescrição. Como se

o anestesista como se fosse um capacho, né. Então tem discriminação. Muitas pessoas

acham que é uma especialidade... boba". (Dra. Raissa)

As vantagens do trabalho com esse sistema são maior retomo financeiro, trabalhar com

qualidade a nível hospitalar e com paciente esclarecido, diferenciado e um maior contato

com o paciente através das visitas pré e pós operatórias.

Quando se trata de grupo de anestesiologistas trabalhando com o 'BIP', existe uma relação

de exploração que se manifesta a partir do chefe desse grupo. As cirurgias menores, de

menor complexidade e em caráter particular são por ele realizadas. Exceções existem

quando o cirurgião solicita um anestesiologista nominalmente. Nas demais cirurgias

efetuadas pelos colegas, parte do pagamento é destinado ao chefe. O anestesiologista novo

no grupo é mais sobrecarregado de trabalho.

O caráter da imprevisibilidade surgiu mais uma vez direcionado para os procedimentos. O

movimento cirúrgico é variável e, portanto, também o é a renda mensal. Não há segurança

de uma renda mínima, e a relação com o cirurgião é frágil, tendo por base o relacionamento

pessoal na grande maioria das vezes. Essa forma de trabalho é desgastante e não

proporciona segurança ou garantias de estabilidade, e assemelha o anestesiologista,

grosseiramente falando, a verdadeiros bóias-frias da medicina.

Ainda existe a eventualidade de ser chamado em diversas circunstâncias, o que atrapalha o

lazer e a relação social e familiar. Acrescente-se a isso outras relacionadas ao ato

anestésico em si, em que muitas vezes há desconhecimento do caso a ser operado. Foi

citado que o cirurgião às vezes "esquece" de avisar o anestesiologista a respeito da

cirurgia, lembrando da necessidade desse especialista quando já está no hospital.
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3 - MÚLTIPLOS VÍNCULOS DE TRABALHO, JORNADAS LONGAS, E O

LAZER

Poderíamos incluir esse tópico nas questões referentes à organização, direcionado às

jornadas. O que resulta, porém, é na sua repercussão em escasso tempo para o lazer e

atividades sociais. As cobranças por parte da família completam o quadro. Mais uma vez

percebemos a interrelação entre os diversos fatores por nós examinados, o que dificulta a

categorízação conforme mencionado anteríormente.

A organização da jornada foi considerada pela maioria como gerador de tensão. Os vários

vínculos e o horário de trabalho contínuo implicam em fatores que interferem na

performance do profissional. Não há como sair de um hospital e chegar no outro em tempo

hábil. Há as irritações do trânsito, o livro de ponto e outros entraves que atrasam a chegada

ao CC. O colega que deveria ter saído também se encontra irritado e surgem mais

cobranças. Esse último, por sua vez, está atrasado para o outro emprego; o ciclo é

realimentado.

Dr. Adriano e Dra. Raquel mencionaram que viviam voltados para a profissão. Trabalham

todos os dias da semana e quase não têm folgas. Muitas das vezes que estão em casa, é de

sobreaviso. Escolheram para morar em um bairro de localização estratégica para os

hospitais, morando próximo de todos eles. A opção de trabalhar nesse ritmo foi mencionada

como opção de segurança para terem uma aposentadoria mais tranqüila.

A intensa atividade laboral foi associada a um vício:

"É como a pessoa que faz ginástica todos os dias. Não tem aquela endorfina, que você

tem a necessidade de mais, mais e mais?" (Ora. Raquel)

Quando está de sobreaviso, o não chamado no hospital incomoda, a ponto de se questionar

a respeito do funcionamento do telefone:
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"É assim, se eu paro, às vezes, eu estou num plantão muito tranqüila, eu vou lá ver o

telefone, se está acontecendo alguma coisa, se o meu telefone não está quebrado ". (Ora.

Raquel)

o estado de saúde próprio e dos colegas foi referido por alguns como deteriorando por

conta do ritmo intenso de trabalho, característico dos médicos e com atenção maior para os

plantões.

"A saúdefísica dele até pode ser boa, mas a saúde mental, vou te contar. Porque muito

deles não tem uma vida muito saudável. Um monte de gente mora em apartamento

pequeno, com filhos, e constantemente sai para trabalhar, para dar plantão. Mas isso

não é nada, ficar de plantão, mas chega em casa, tirar um descanso, e a gente tem a

preocupação de fazer coisas outras que não médicas, né? Tem amigos que não são da

área médica, isso acaba comprometendo... "(Dra. Mariana)

Dr. Adriano é "controlado, mas eu tenho crise hipertensiva". Faz associações com a

prática da especialidade, mas não reconhece nela influência importante: "Então, não é uma

vida sadia, não é uma especialidade livre e solta não ". Relata ainda espasmo coronariano e

dificuldade de dormir, fazendo uso regular de ansiolíticos. O problema cardíaco que surgiu

há 5 anos é associado com a idade, e ele é considerado uma pessoa "tensa":

"...Ele é mais tenso. Eujá não. Eu levanto,faço barulho, pergunto, na hora que eu sinto

necessidade, eu grito com um!" (Dra. Raquel)

Manifestações de reflexo da organização do trabalho na saúde foram negadas. O

entrevistado que apresenta problemas cardíacos com hipertensão, atribuiu esse fato a

conseqüências da idade e por ser muito tenso. Se considera controlado e se auto medica,

fazendo uso de ansiolíticos. Outros entrevistados também relataram comprometimento da

saúde fisica e mental dos colegas, sendo atribuído ao ritmo de vida e de trabalho.

Para suportar a carga de trabalho a que está exposto, é realizado nos hospitais particulares

um "revezamento" entre os anestesiologistas. Consiste em liberar um dos profissionais para
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descanso enquanto outro assume o posto de trabalho, tendo em vista, nesse caso, o plantão

noturno a ser realizado:

"N os hospitais que são particulares, como é o São Vitor e a Clinica City, às vezes, a

gente consegue fazer isso: 'olha, essa semana tem pouco serviço no fim da tarde,

então... você, na semana passada, saiu mais cedo porque tinha pouco serviço. Essa

semana você cobre e eu vou descansar um pouquinho para entrar no plantão noturno '.

Então, é assim!" (Dr. Adriano)

As longas jornadas e o trabalho excessivo foi mencionado como tendo repercussões no

próprio trabalho, cuja qualidade passa a ser questionada, proporcionando acidentes durante

as anestesias. O tempo para folgas e atividades sociais é limitado. O contato com a família

foi também restrito, acarretando cobrança por parte de seus integrantes e do próprio

médico, que não consegue conciliar seu trabalho com as atividades sociais.

Para ilustrar essas jornadas, vamos mostrar as referidas:

"Minha vida profissional começa domingo à noite. vou pro Hospital "Z", faço plantão,

domingo de dia plantão. Voupara o hospital ''Y'' (na Segunda, 24 hs). Depois vou para o

hospital "X" (na terça de manhã). Fico lá até uma hora... Como eu tefalei terça e quinta à

tarde são os melhores dias. Na quartafaço 24 hs. de plantão. Aí saio na quinta de manhã,

volto para o hospital da terça, fico até às 13h. Aí, terça à tarde tenho livre. Na sextafico

aqui 24 hs. No sábado em vou prá outro hospital. Esse outro hospital é um assunto

delicado: não vou todos os sábados não. A gente faz divisão de horários. É uma coisa que

se bobear até o governador do estado sabe disso. Porque é um absurdo, eles pagam R$

700,00 pra gente e dividimos horários. Pagar isso e ainda obrigarem a gente a ir todo

sábado 24 hs., eu não vou. Me demito. Então não vou dizer que todo sábado eu vou nesse

hospital. É assim que as coisas acontecem ", (Dra. Raissa)

Dra. Mariana e Dr. Alexandre trabalham com o 'BIP' e com horário imprevisível. Dr. Axel

tem três vínculos de emprego, Dra. Mônica trabalha 24 hs semanais durante a

semana(rotina) e um plantão de 12 hs noturno ou de fim de semana. Dra. Luciana faz 9
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plantões de 12 hs ao mês, além de 36 hs na rotina. Dra. Daniela, 56 hs na rotina e três

plantões ao mês.

Dr, César trabalha na segunda, quarta noite e quinta manhã em um dos vínculos. Na terça,

no grupo; a Quarta manhã e o sábado está em outro hospital. Os outros dias ficam para o

'BIP' e demais atividades.

Dr. Adriano, ocupa segunda, terça, quinta e sábado em um dos empregos; quarta 24hs no

segundo e sexta 24 hs no terceiro; além disso, mais três plantões semanais. Dra. Raquel,

segunda, terça e sexta no primeiro vínculo, Quarta 24 hs no segundo, domingo 24 hs no

terceiro, domingo e quinta no quarto, mais três plantões noturnos semanais e alguns

rodízios. Nesse caso, há coincidência de plantões, o que é viabilizado pelo "esquema".

LAZER

Com exceção do Dr. Alexandre, todos os entrevistados relataram ter poucos amigos e

saírem eventualmente para diversão. Os que têm família se limitam mais ao contato entre

seus membros quando possível, assim como as saídas para ocasiões sociais. O isolamento

afetivo com dificuldades de manter estável um vínculo com alguém foi mencionado.

Nas atividades de lazer, quando existem, o Dr. Adriano se dedica a leitura ou mergulho,

Dra. Luciana e Raquel preferem tarefas domésticas. Dr. Alexandre se dedica à família e

atividades religiosas.

Os múltiplos vínculos empregatícios exigem muito tempo de trabalho, quase não restando

espaço para folgas, socialização e família. A qualidade do descanso foi mencionada como

péssima, principalmente para quem trabalha com 'BIP'porque é acionado quando está com

a família ou em outros eventos sociais, além da constante expectativa. Há uma divisão entre

família e profissão.

A marcação aleatória de cirurgias no caso do 'BIP' compromete o lazer com a família:
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''Asfolgas. elas são eventuais. a gente nunca sabe quando vai terfolga. porque trabalha

com vários médicos, então, os médicos, são todos eles picadinhos, são de pequena

duração. Inclusive, para você tirar férias é muito difícil, a gente marca férias no

Hospital "B", mas depois tem os outros que nunca coincide. Então. muitas vezes a gente

fica 1semana inteira sem fazer nenhuma anestesia, indo no hospital, comparecendo

aqui e ali, só perdendo tempo e no final de semana que a gente vai sair, aí não pode

porque alguém marcou cirurgia. Marcou no sábado, marcou no domingo, marca

sempre no que é mais interessantepara eles ".(Or. César)

o trabalho com o 'BIP' foi associado com piora na qualidade de vida:

"Porque eu acho que nesses dois meses que eu fiquei à disposição de bip para fazer

essas anestesias... eu acho que a vida da gente é muito pior. Porque até domingo à noite

te chamam. Sábado, não tem hora. A tua vida é muito mais invadida além do normal,

além do que já é. Eu simplesmente optei por continuar com os meus plantões porque

mesmo sendo cinco, eu programo meus horários, sei o dia em que eu tô trabalhando, o

dia que eu não tôoEntão, eu abdiquei desse ritmo de bip. Tive oportunidade. masforam

dois meses assim... que eu desisti. Até ganha mais, mas eu não sei até que ponto vale a

pena". (Dra. Raissa)

Além de escasso, o tempo destinado ao lazer é ocupado para cumprir compromissos

pessoais. Outras vezes o tempo é ocupado para dormir, sacrificando atividades sociais e a

diversão.

4 - A CONDIÇÃO FEMININA

A DUPLA JORNADA DA ANESTESIOLOGISTA

A médica anestesiologista apresenta outra dificuldade: a de conciliar a dupla jornada de

trabalho com a condição feminina. No trabalho, foram citados preconceitos para a entrada

em grupos, a não colaboração e cobrança do marido, abusos da chefia, exigência para se
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dedicar mais aos filhos e outras decorrentes das instituições onde trabalham. Aspectos

também referidos por MACHADO. 23

As médicas mencionaram as dificuldades encontradas em lidar com a dupla jornada, de

forma que também foi um elemento que surgiu a partir das entrevistas:

uÉ o seguinte, eu acordo de madrugada, eu custo a dormir. Meu filho, ele tem uma

rotina estranha, em vez de acordar meia-noite, 3 e 6, a partir das 3 ele acorda mais ou

menos de hora em hora, sendo que as 4 da manhã, coincide com o outro acordar. Ele

fala, 'mamãe, quero leite " de modo que você acaba dormindo muito pouco. Quando eu

tenho cirurgia, eu acordo... acordo não, eu levanto para ir trabalhar às 5 e meia! seis

horas eu estou saindo, deixando tudo quanto que é bilhete, tudo quanto é aviso dos

horários de mamar e de comer de um e de outro. Em geral, antes do almoço eu estou de

volta; eupego o mais velho na escolinha, que é uma recreação que tem aqui perto. Dou

almoço para ele, brinco um pouquinho com o outro, ponho o outro para dormir, aí já

está na hora de mamar de novo, depois eu brinco mais um pouquinho com o outro, ou

levo na natação, eufico com ele quando eu estou em casa. Aí, dou banho nos dois, sirvo

ojantar do meu marido quando ele vem e almoço também; tem que fazer sala para ele.

É mim homem dentro de casa. Atrapalha umpouco ... atrapalha muito. Entre tudo isso,

sobram algumas muitas coisas para fazer. Toda a minha administração financeira da

minha anestesia, das anestesias ou da casa, fica por minha conta. Toda as compras da

casa, das crianças, o leva e traz da escola, essas coisas é por minha conta, de modo que

sobra pouco tempo para mim mesmo. Quer dizer, eu não consigo tirar sobrancelha,

depilação, essas coisas, cortar o cabelo, pentear o cabelo estudar, ouvir música, assistir

televisão. Até coisas básicas como ir ao banheiro,fatalmente eu tenho quefazer alguma

outra coisa junto, normalmente eu levo o menino. Isso é comum... os meninos vão atrás

da gente. Se eu estoufazendo o almoço, se eu estoufazendo alguma coisa na cozinha eu

também estou brincando com o Fábio. As vezes eu estou dando de mamar para esse,

brincando com o Fábio, alguma coisa assim. Normalmente são várias coisas juntas que

a gente acaba fazendo, mas é circunstancial. Eu acredito que vá melhorar, porque as

23 MACHADO,Maria Helena (coord). Os médicos ... p.147-157.
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crianças são muito pequenas e aí não tem muita alternativa. A próxima mãe que você

for perguntar, é assim ... " (Dra. Mariana)

o tempo deve ser dividido para cuidar de casa, cozinhar, educar as crianças, cuidar do

transporte e da escola, natação, marido e ainda trabalhar e se atualizar na profissão.

Acrescente-se a isso cuidados pessoais e cobrança no trabalho. O tempo para descanso,

diversão, apreciação de música ou outros momentos de lazer é escasso, quando existe. Há

uma redução brutal no tempo para cuidar da vida privada devido à imensa demanda exigida

pelas outras atividades. Necessidades fisiológicas são satisfeitas a muito custo. Com esse

ritmo de vida, a exaustão é inevitável. A não contribuição agravada pela cobrança do

marido foi enfatizada.

o trabalho às vezes é visto como refugio para descansar:

"Teoricamente, quando você termina de atender, você vem para casa, em casa é o lugar

que você descansa. Mas normalmente, para quem é dona de casa, tem filhos, em casa é

o lugar que a gente menos descansa. Então, às vezes, é preferível sair para fazer

anestesia do que ficar em casa. " (Dra. Mariana)

Há também as médicas que priorizam a profissão:

" A minha vida é assim: profissão em primeiro lugar ... Não tivemos filhos ... dá muito

trabalho". (Dra. Raquel)

"Nós não tivemos por opção (filhos). A Raquel não quer filho. Teve uma gravidez ...

ela interrompeu a gravidez, não quer não". (Dr. Adriano, marido de Dra. Raquel).

No nosso estudo, encontramos médicas que se aproximam de dois padrões descritos: a que

tenta conciliar os papéis de mãe e profissional com sacrificio pessoal, e a que se dedica

exclusivamente à profissão. Também identificamos um padrão intermediário, que tenta

conciliar os dois papéis em equilíbrio.

OUTRAS FONTES DE SOFRIMENTO PSÍQUICO
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o preconceito para ingresso no mercado:

"Os grupos de anestesia nesta cidade não aceitam mulheres. A maioria deles ou não

aceita mulheres em idade reprodutiva. Eu tive umfilho atrás do outro, acabam fazendo

bastante brincadeira com isso, acham que o ano que vem eu vou ter outro, enfim, é tudo

muito complicado. "(Dra. Mariana)

Foram relatados abusos cometidos por colegas (no caso, o chefe):

.....ele veio puxar assunto e veio tirarpiadinha. Tirou uma piada que eu não gostei. Eu

falei: "Olha, hoje eu não tâ muito afim de papo, eu tô chateada, tal.. " 'Ah, você tá

nervosa, não sei o quê... ' "Não. Eu só não estou afim de papo". Aí ele se ofendeu

porque eu tinha que ter aceitado a piada dele, devia ter rido. Aquele jeito hipócrita de

dar risada! E eu me retirei, porque o ambiente não estava agradável... aí veio uma

pessoa de lá e disse: "Ah, você tem que ser mais sociável. Não pode falar assim, ele é

o chefe l". "Ah, você tem que ter um pouco mais de calma ... " Não vouficar me

incomodandoprá agradar ninguém". (Dra. Raissa)

Foi mencionada com relevância a vantagem de trabalhar com horário fixo:

"Eu tenho uma conhecida minha, uma anestesista, que é médica anestesista e que

trabalha com BIP da maneira como eu trabalho. As outras todas são empregadas e tem

os direitos de trabalho como empregados fixos. Horário fixo, disponibilidade limitada

(para o trabalho)... " (Dra. Mariana)

5 - RELACIONAMENTO FAMILIAR E EXIGÊNCIAS

o trabalho intenso foi referido como causador de cansaço por vários profissionais, sendo

relacionado ao silêncio muitas vezes demonstrado ao se chegar em casa. Não quer

conversar porque está cansado. A esposa geralmente cobra maior presença do marido em

casa, exigindo maior participação nas atividades das crianças e tempo para se dedicar a

elas:

" A minha mulher sempre reclamou, falava que eu tinha que dar mais atenção para as

filhas, que elas iriam crescer, que eu nem ia perceber que elas cresceram. Ela
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reclamava muito, então, sempre uma vez por ano a gente viajava. Pelo menos uma

semana, só eu e a minha esposa, sem os filhos. Até hoje praticamente, a gente viaja.

Mas ela sempre reclamou do tempo, mas como todo mundo fala que mulher tem que

reclamar, então, entravapor um ouvido e saia pelo outro". (Dr. Alexandre)

A fadiga com o conseqüente isolamento social é descrito pela Dra. Mônica, que relata ter

melhorado seu padrão de vida após redução de carga horária de trabalho:

"Eu acho que o cara que trabalha em ambiente fechado jamais poderia trabalhar mais

de oito horas. Eu melhorei muito. Trabalhava 12 h ou 24 h e não queria falar com

ninguém em casa. Saia do hospital e queria descansar, dormir. Nem dava vontade de

conversar com o pessoal de casa. Quando mudei minha carga horária para 6 h ao dia,

percebi que melhorou muito. Só em sair do centro cirúrgico e caminhar ao ar livre no

estacionamento, me sentia mais aliviada ... Lembro que o próprio ambiente do centro

cirúrgico me dava sono. Eu chegava aqui e tinha sono. Dormia sentada à vezes. Ia para

casa cansada e quando percebia dormia assistindo TV. O mais incomoda é que quando

acordava pela manhã, eu pensava: quanto tempo se passará até que eu possa dormir

novamente? Fazia esse tipo de conta... "
••

Dr. Adriano vem de casamento anterior e tem duas filhas desse relacionamento (19 e 22

anos). O contato com ambas é dificil por interferência da esposa anterior. Já nessa relação

relata trabalho intenso com pouco convívio familiar:

"Eu era muito ausente, eu trabalhava muito, mas muito mesmo, não que eu hoje

trabalhopouco, mas naquela época era um exagero. Euficava muito ausente de casa. "

A compreensão por parte do parceiro pode ser facilitada quando o mesmo pertence à

mesma profissão: "Pode pesar sim, eu acredito até que tenha pesado muito". É como Dr.

Adriano se refere à indagação formulada por nossa entrevistadora com relação à

"linguagem da vida do médico", cujo entendimento é fácil para os pares, dificultada quando

a parceira é de outra profissão (no caso, psicóloga).

Por outro lado, Dra. Raquel, sua atual esposa, opina:
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"Eu acho que homem ser médico e a mulher não ser médica, não traria tanto problema.

Agora, mulher médica e o marido não ser... "; "Imagine, você chega, fica meia hora, vai

embora, te chamam para uma anestesia, você vai e volta ... Eu acho que uma pessoa que

não está na medicina, é difícil de entender isso; é um absurdo!".

A família muitas vezes é poupada. O médico não comenta a situação real das condições de

trabalho a que está exposto.

6 - CONTATOS COM A ADMINISTRAÇÃO:

VISÃO DOS ANESTESIOLOGISTAS

Os contatos com a administração foram pouco valorizado por alguns médicos, que não

demonstraram interesse ou desconheciam as formas de acesso. As relações informais

(amizade pessoal) com diretores proprietários foram formas destacadas nas entrevistas, bem

como o papel desempenhado pelo chefe do grupo, que é intermediário entre os

anestesiologistas e a administração do hospital.

Relações de amizade com o diretor influenciam na compra de materiais novos para a

anestesia, e a presença de um diretor médico foi visto como adequado porque o médico "...

entende dos problemas médicos". A não participação da anestesiologia nas decisões

tomadas foi referida por se tratar de um serviço considerado auxiliar.

O papel desempenhado pelos chefes foi fundamental nesse contato, sendo o veículo através

do qual os anestesiologistas tomam conhecimento das medidas adotadas pela

administração. Foi também citado o aspecto limitante desses chefes, que por vezes não

participam diariamente das atividades do setor e desconhecem sua realidade. Em alguns

casos, o responsável pela anestesia é um cirurgião, o que dificulta ainda mais sua relação

com os "subordinados" bem como sua compreensão com relação às dificuldades

enfrentadas pelos mesmos, agravado pela sua distância do grupo.

185

•••



Reuniões entre os anestesiologistas de um mesmo grupo foram citadas como raras, nem

mesmo as de ordem técnica. Outras a nível mais amplo com a administração foi

mencionada nos casos de cooperativas.

As complicações decorrentes do ato anestésico-cirúrgico foram consideradas inevitáveis,

além de imprevisíveis, sendo mencionado pelo Dr. Alexandre a falta de apoio ao

anestesiologista por parte dos hospitais:

"Eu me sinto desprotegido do ponto de vista... de uma complicação, porque você nunca

pode assegurar que o procedimento não vai ter complicações. Eu acho que tem que ter

uma seleção muito grande dos pacientes, mesmo assim você tem complicações, são

inesperadas ".

O acesso à administração também foi mencionado como limitado pela Dra. Daniela, que

observa estarem os anestesiologistas fora das decisões. Foi mencionado que o hospital

enfatiza o cirurgião, já que esse "leva o paciente para o hospital", e o anestesiologista é

"descartável".

A VISÃO DO ADMINISTRADOR

O administrador que entrevistamos é um médico de 45 anos e com cerca de 20 anos de

formado. Tem especialização em medicina preventiva voltada para a saúde pública e

administração de serviços de saúde, além de cursos em administração de empresas.

Trabalha com administração de serviços de saúde há mais de 15 anos, sem experiência no

contato direto com pacientes. Sua experiência administrativa está muito relacionada a

serviços públicos, mas também tem exercido várias atividades de consultoria no setor

privado. Atualmente é Diretor de um hospital público.

Reconhece a importância do anestesiologista:

"Eu vejo o anestesista como um recurso crítico do hospital. É um médico... das

especialidades, é uma das especialidades que dificilmente você prescinde. Vocêpode ter
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um clínico quefaz parto, vocêpode ter umparteiro quefaz cirurgia ou vice-versa. Mas.

hoje em dia é muito dificiI de se encontrar um generalista quefaça anestesia, não é? "

Atribui como possível causa da elevada taxa de suicídio na especialidade, o trabalho com

drogas e inalação crônica de anestésicos, uma vez que:

"nem sempre o centro cirúrgico está preparado para recircular essas coisas ... Por

outro lado, ofato do anestesista estar sempre dependente do cirurgião, pode levar a ser

um profissional frustrado. Tem gente que pensa isso, eu pessoalmente acho que existe

possibilidades ... Mas, eu realmente nunca elaborei muito sobre essa questão de que o

anestesista possa eventualmente se frustar pelo tipo de papel que ele desempenha no

processo assistencial. Ele não tem umpapel definitivo no processo terapeuta. No ponto

de vista de insucesso, eu acho que o psiquiatra, o neuro-cirurgião, têm muito mais

insucesso. Opsiquiatra se mata também comfrequência, não é? "

Preocupações a nível de saúde mental dos funcionários dos hospitais só há pouco tem

despertado interesse:

"A administração hospitalar, muito recentemente, ela começa a pensar em se preocupar

com essas questões relativa à sanidade mental com os trabalhadores de saúde. E,

quando há menção à isso, essa menção é muito mais referente ao pessoal da

enfermagem, que é quem convive diutumamente com a questão da dor, da sujeira, da

nudez dos pacientes, do que qualquer outro profissional. Então, em relação à esses

profissionais, sim, existe uma preocupação, embora ela nunca tenha se traduzido do

ponto de vista de uma proposta ou de um conjunto de propostas para trabalhar com

essa questão"

o centro cirúrgico apresenta grande movimento em decorrência da demanda, mas mesmo

assim ainda é um "gargalo".

Os anestesiologistas foram considerados, dentro das especialidades médicas, a que tem

sentido corporativista mais forte, com um "sistema de autoproteção de defesa".
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Houve um reconhecimento da existência de riscos para o anestesiologista no exercício de

suas atividades, relacionadas a ferimentos pérfuro-cortantes ea exposição aos gases.

Quanto às questões ergonômicas...

"Quanto aos riscos ergonômicos, eu acho que não sei. Se ele tiver uma atitude viciosa,

essa atitude viciosa é vontade dele. O que ele tem que ficar fazendo é controlar a

pressão, que hoje é monitorizada se ele quiser ou se o hospital dispuser, pulso,

respiração ... Quer dizer, hoje nós devemos estar muito próximo de uma situação de que

o anestesista vai ter muito pouca intervenção a fazer ao longo da cirurgia. Mas, de

qualquerforma, eu acho que o risco ergonômico não é muito importante. Eu penso, a

não ser que ... é diferente de um digitador, não é? "

Considera a tensão presente, mas menciona que o cirurgião apresenta desgaste de forma

mais contínua do que o anestesiologista, e conhece a proibição de realizar anestesias

simultâneas. Também considera relevante o fato de realizar várias anestesias durante o dia,

enquanto o cirurgião tem outras atividades como consultório e enfermaria.

,0 número de anestesiologistas no hospital é o suficiente, havendo mais médicos que o

necessário na instituição que dirige. Ressalta que cada profissional tem mais 1 ou 2

empregos, não cumprindo a carga horária integral, sendo o "esquema" uma prática

realizada em hospital público e privado. A administração tolera essa prática desde que não

haja descontrole com falta de anestesiologistas para as cirurgias:

"Regra geral, o esquema existe em qualquer hospital público ou privado. Nesse regime

dos trabalhos dos médicos que nunca tem um emprego só, não tem como não ter

esquema ... Mas, como regra geral, o esquema acontece em qualquer lugar ... Desde que

as coisas estejam sobre um certo controle, ou seja, não se suspende cirurgia por falta de

anestesista etc, quer dizer, há uma certa convivência pacifica. Sim, isso é tolerável"

Os problemas encontrados pelos anestesiologistas foram considerados semelhantes aos dos

outros médicos, como relacionamento e carga de trabalho.
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o canal utilizado pela administração é o que passa através do chefe dos anestesiologistas,

mas o entrevistado permite ser abordado diretamente por qualquer funcionário do hospital.

O retomo será formal, através da estrutura hierárquica representada pela divisão de

anestesia. Mensalmente há reuniões com a equipe cirúrgica, incluindo os anestesiologistas.

Quanto às solicitações:

"É uma reclamação normal, ganha pouco e trabalha muito. Essa é a reclamação do

trabalhador. Aí, a hora que você fala que isso não tem solução, eles vêm falar que a

enfermagem não os respeitam. Nenhum.: aqui nesse hospital, ninguém fala mal de

cirurgião ".

Com relação às condições fornecidas para o trabalho, não são melhores por falta de

condições para oferecê-Ias:

"As respostas são as mesmas, são respostas de bom senso. Por que que eu não dou

melhores condições de trabalho para o anestesista? Pela mesma razão que eu não dou

melhores condições de trabalho para o cara que está aí batendo martelo na obra... O

que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer hoje com as coisas que eu tenho à

disposição e, V01l agregar as outras coisas na medida em que essas demonstrem a sua

necessidade, oportunidade, etc ... Há problemas importantes de ordem econômica, não

é? Seria ótimo que cada anestesista só pudesse trabalhar 1hora por dia. Ele estaria

descansado, faria a melhor anestesia do mundo. Mas, dá para suportar? A sociedade

suportaria esse modelo de trabalho? Então, é bobagem isso aí, é bobagem. Ninguém faz

o mal porque quer, mas, só faz o bem porque quer, não é? Isso é uma coisa que... eu só

faço o bem quando eu quero fazer o bem, o mal eu faço sem querer. Se você quer que eu

faço o bem, eu preciso querer fazer o bem e para querer fazer. o bem, eu preciso ter um

conjunto de condições. Eu não tenho esse conjunto de condições".

A exposição a riscos no trabalho hospitalar foram portanto reconhecidas por esse

administrador, enfatizando as de origem biológicas, cuja discussão não traria beneficios.

Destacamos que preocupações relacionadas à saúde mental dos funcionários de saúde

começam a despertar interesse. No referido caso, direcionado à enfermagem, o que também
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é necessário mas nada foi mencionado com relação aos médicos em geral ou ao

anestesiologista em particular. Apesar de existir interesse nesse sentido, não existe,

segundo o relato, proposta concreta para essa questão.

Foi considerada a autonomia do anestesiologista no desenvolvimento do seu trabalho, na

qual não há interferência por parte da administração

Identificamos através das entrevistas pouca informação entre os médicos relacionada aos

aspectos legais que regem sua atividade laboral. Da mesma forma, encontramos

desinformação quanto ao acesso à administração dos hospitais. As relações informais foram

destacadas em vários momentos, mas também houve referências ao papel do chefe como

intermediário nesse processo.

Apesar de considerado desnecessário, a maioria mencionou que esse contato pode ser

obtido sem dificuldades, quer seja diretamente ou através do próprio representante do

grupo. O mesmo foi referido pelo administrador, no sentido de que qualquer funcionário

tem acesso fácil à direção. Não foi mencionado se esse contato é mantido ou com que

freqüência.

Acreditamos que fatores podem ser apontados para a desinformação detectada nos dois

aspectos mencionados. De um lado, há de se considerar a comunicação por parte da direção

quanto a esses canais, uma vez que, na ausência do conhecimento de sua existência, eles

jamais serão usados e isso nos parece evidente e seria comprovado a partir de análise

documental da instituição, com suas normas e comunicados.

Por outro lado, a julgar pelas características da organização do trabalho do anestesiologista,

constatamos uma evidente dificuldade em participar de atividades a nível hospitalar. As

longas jornadas e os plantões contínuos são causa de fadiga que se acumula. As exigências

impostas pelas características do trabalho bem como as decorrentes de suas condições,

também exercem influências que resultam no seu pouco interesse por questões outras que
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não as do cotidiano de trabalho. Fica velada a importância dessas informações como um

meio através do qual pode haver modificação na organização do seu trabalho.

A nosso ver, seu envolvimento com o trabalho não é decorrente de sacerdócio na forma

como é divulgada, mas a partir de um processo que acumula exigências, sobrecarrega o

profissional e dociliza seu corpo para seguir as determinações de uma organização imposta.

Contatos com a administração são necessários para que se tomem conhecidas as leis que

regem sua atividade, para comunicar suas dificuldades e encontrar, de forma conjunta,

soluções para esses limites e participação em processos decisórios. Claro está que a

disponibilidade em ouvir, referida por DUNN,24 a de querer modificar e a existência de

condições para isso, são condições sine qua non para o êxito nesse processo.

A inexistência de canais de comunicação adequados entre administração e

anestesiologistas, está evidenciada.

7-RECONHEC~ENTO

A falta de reconhecimento foi referido por todos os entrevistados como sendo caracteristica

à situação do anestesiologista. Apenas dois dos entrevistados se sentiram reconhecidos pelo

grupo com o qual trabalha, se manifestando a partir de demonstrações por parte dos

cirurgiões, do pessoal da enfermagem, dos anestesiologistas e dos pacientes. Em nenhum

momento foi feito referência a reconhecimento por parte da administração do hospital ou

aos chefes de serviço.

Alguns pacientes se dirigem ao cirurgião e solicitam determinado anestesiologista, por

experiência anterior ou por indicação de conhecido. Essa prática não é freqüente, mas vista

com muita satisfação por parte dos anestesiologistas que a citaram. Outras vezes colegas

médicos solicitam a presença de determinado especialista para procedimento cirúrgico em

si mesmo ou em parente próximo. Os pacientes da obstetricia foram citados como os que
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mais lembram e reconhecem o trabalho do anestesiologista, e os da clínica particular se

interessam mais pelo médico que está prestando o serviço.

Mesmo nos hospitais públicos ou nos grupos há solicitações e preferências partindo de

cirurgiões, pessoal da enfermagem e dos próprios colegas da anestesia e residentes. São

situações como essas que refletem o reconhecimento por parte de terceiros com relação ao

trabalho de cada anestesiologista:

"Você tem que mostrar um bom trabalho, para que ... ainda que em hospital público,

para que aqueles colegas que estão do seu lado tenham confiança em você. E, você

mostrar aquela confiança, o cara chama para uma cirurgia e tal, 'olha, mas é o fulano

que vai anestesiar, não dá para você pelo menos ficar perto, ou troca com ele', sabe?

Então, eu acho que o seu trabalho no dia-a-dia é muito importante ... Você tem que

mostrar um bom trabalho, para que... ainda que em hospital público, para que aqueles

colegas que estão do seu lado tenham confiança em você. E, você mostrar aquela

confiança, o cara chama para uma cirurgia e tal, 'olha, mas é o fulano que vai

anestesiar, não dá para você pelo menos ficar perto, ou troca com ele', sabe? Então, eu

acho que o seu trabalho no dia-a-dia é muito importante". (Dr. César)

Por outro lado, o próprio cirurgião reconhece que há riscos com a anestesia e respeita a

habilidade e o preparo do anestesiologista em lidar com situações de emergência. Mesmo

em procedimentos com anestesia local, a presença de complicações induz o cirurgião a

chamar o anestesiologista:

"Ele (o cirurgião) também sabe que qualquer coisa ... você errou, pronto! Ele sabe que

é uma coisa de risco. E qualquer complicação eles chamam. Isso às vezes aborrece:

'chama o anestesista '... A não ser que está fazendo anestesia local - quem faz anestesia

local é o cirurgião - uma complicação que dê, ele não sabe mais sair da complicação.

Então, tudo... 'chama o anestesista, a pressão do meu paciente subiu, chama o

anestesista '. Ele tem que socorrer". (Ora. Raquel)

24 DUNN, D. G., DUNN, H. C. Combatting stress in the OR: part 11.Today 's OR Nurse. Thorofan::, v. 8, n, 4,
p.15-19, jul. 1986.

192

....



o anestesiologista foi considerado como sendo um médico de formação ampla, com boa

formação médica e direcionado para emergências:

uÉ o sujeito que está mais próximo e que tenha uma experiência boa em ressucilação

cardio-respiratoria, sabe entubar o paciente. sabe ventilar. sabe usar drogas. É o

profissional que tem um conhecimento amplo da parte de emergência ... ele é um que

tem um conhecimento amplo. A medicina se compartimentou muito. Hoje em dia um

sujeito que é neurologista, ele sabe muita neurologia. mas ele não sabe nada de

nefrologia. O anestesista é como afilosofia, é uma ciência que engloba todas as outras,

tem que estudar um pouquinho de todas sem se aprofundar muito em nenhumas

delas". (Dr. Adriano)

Associado ao domínio técnico-científico, foi lembrado o auto controle emocional, que se

manifesta na tomada de decisões frente ao stress e pacientes graves. A anestesiologia foi

referida com crescente respeito na medicina, principalmente porque está atuando em outras

áreas que não apenas o centro cirúrgico e a anestesia.

A falta de reconhecimento é mencionada:

"Faz falta o reconhecimento. A coisa mais importante é o reconhecimento. É alguém

reconhecer que vocêfoi útil para ele. Uma certafeita, eu recebi de uma pessoa, sei lá,

eu nem sabia, estava marcado lá no jornal, 110 Estado de São Paulo, era uma pessoa

agradecendo o hospital, o cirurgião e eu ".(Dr. Axel)

Mas que não acontece com o anestesiologista em geral:

UMasele não é reconhecido, ele está sempre em segundo plano. Pelo seguinte: o

paciente não é dele. O paciente é do cirurgião. Vai no consultório, procura. Vai no

ambulatório, procura. É do cirurgião! O relacionamento com o anestesista é quando

ele interna e que o anestesista vaifazer opré-anestésico. Essa é a primeira relação que

ele tem, depois é durante a cirurgia e no pós-operatório imediato que ele acompanha.

Fora isso, ele não tem... Então, é umafigura quepela especialidade que ele exerce é da

maior importância, da maior importância mesmo. Ou seja, o paciente está na mão dele,
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ele é quem dá a segurança maior para o paciente, os riscos maior são do anestesista.

Os riscos maior da cirurgia são do anestesista". (Dr. Axel)

Os mais jovens sentem mais seus efeitos:

" .. .principalmente os jovens, eles não gostam. O anestesista, principalmente ele jovem,

ele não gosta dessa falta de reconhecimento. Quando o cara chega, você não sabe que

ele é médico, ele fica louco de ódio. Ele é louco de ódio. Outra coisa que aborrece

muito é alguém querer interferir no trabalho dele. Que ele diga, 'não, eu quero que seja

feito assim', aí é uma loucura total, entendeu? Ninguém pode falar nada. Então, isso é

uma coisa que anestesista nenhum, principalmente o cara jovem, ele reage

violentamente quando alguém quer interferir no seu trabalho. Ele quer interferir, chega

alguém, 'não meu, eu quero anestesia tal', seja o cirurgião, seja o paciente, seja quem

for, a reação é bem violenta, entendeu? Uma das coisa que mais agride o profissional,

é isso aí. É você interferir no ... ", (Dr. Axel)

Lidar com o não reconhecimento:

"Eu me sentia menos reconhecida. Mas agora a coisa na minha cabeça está de um jeito

que eu, tá bastando prá mim eu saber que eu faço o melhor, que eu dou o melhor de

mim. Independente do que as pessoas acham ou não. Antes eu ficava mais gri/ada com

isso. Mas hoje, estou mais desencanada. De uma forma geral acho que o trabalho não é

muito bem reconhecido". (Dra. Raissa)

A desinformação dos pacientes foi referida, em que não há conhecimento da qualificação

de médico no anestesiologista, fato não raro na população em geral:

"É, às vezes eu acho até divertido. Uma vez eu fui num Congresso para dar aula para

uma turma de instrumentadores, aqui no Hospital "M", tinha uma colega que era

coordenadora do curso e tal, isso e aquilo. Não fui muito afim não, ela pediu, por favor,

não sei o quê, não sei o que lá. O anestesista que dava aula no curso teve um problema,

foi viajar, não sei. Bom, enfim, pediu assim meio à queima-roupa, aí eu fui lá, dei uma

aula assim, tinha umas 60, 80 mulheres, sei lá, era muita, era muita gente. Eu fui dando

aula lá e tal, levei um monte de material de anestesia, uma maleta cheia de coisa que
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tinha isso, isso, isso. Dei conceito geral de anestésico, aí falei dos endovenosos, dos

locais, dos inalatôrios. mostrei material. Alguém lá achou interessante, alguém deve ter

achado interessante e se entusiasmou, levantou a mão, 'Eu tenho uma dúvida professor,

eu só queria saber, aonde que a gente conseguefazer um cursinho desse? "{Dr. César)

É considerado às vezes como aquele que "aplica injeção e vai embora para casa". O

paciente não pergunta ao cirurgião quem será o anestesiologista:

"Por muitas vezes , o anestesista é uma sumidade e ninguém sabe que ele é. Muitas

vezes o paciente não sabe, a família não sabe, não sabe o nome dele. Nem pergunta

para o cirurgião quem que é o anestesista. A maior parte, 99% das pessoas não se

incomodam na escolha do anestesista. As pessoas que me chamam para fazer anestesia,

porque assim, as pessoas que digo, ospacientes que me chamam, são pacientes que por

um acasojáforam anestesiadospor mim, por um acaso ".(Dr. César)

A falta de reconhecimento novamente foi citada como evidente por ocasião de acidentes,

referindo-se com ironia:

"Só é reconhecido quando acontece um acidente... (risos) é que ele é anunciado aos

quatro ventos, mas não é... é muito estressante, a vida do paciente está em nossas mãos

mas opovo dá mais valor ao cirurgião". (Dra. Luciana)

Algumas vezes acusado injustamente:

"...até que prove o contrário, foi da anestesia que o paciente morreu ... nem você, o

anestesista, às vezes não foi. Porque pensa bem: é uma droga potente, se ele te faz

dormir, alguém te corta e você não sente, é uma droga potente, não é? É um veneno

mesmo, você imagina aquilo o que causa no organismo, tem reações das mais

variadas". (Dra. Raquel)

Durante a formação médica, professores relacionam anestesiologia como secundária e

subordinada ao cirurgião:
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"Desde estudante de medicina, lembro que ouvia professores dizendo que o chefe da

sala de cirurgia era o cirurgião. No meu primeiro dia de residência, o preceptor falou

que anestesia é um serviço auxiliar. O paciente nunca vai te procurar. Você só poderá

tocar no paciente sefor solicitado "(Dra. Mônica)

Dra. Mônica menciona ainda que por ter estudado bastante, sempre esperou algum

reconhecimento por parte dos colegas, coisa que nunca veio. Com o tempo, ela resolveu

agir por conta própria sem esperar por atitude nenhuma por parte de colegas. Decidiu ela

mesma se motivar e se reconhecer.

Processos e acusações infundadas são relatadas, como no caso a seguir em que o

anestesiologista é acusado de causar meningite no paciente. Segundo o entrevistado, essa

meningite fora provocada a partir de uma infecção no ouvido do paciente:

"... um advogado pode distorcer a situação ... Eu já vi vários colegas, todos foram

absolvidos quando a coisa realmente não tinha procedência mas isso leva anos. Eu

tenho uma colega que está há 5 anos sendo processado por uma coisa que ela não teve

absolutamente culpa nenhuma e muito menos o cirurgião. Hoje em dia está se tentando

imputar ao profissional médico a responsabilidade civil do caso. O camarada quer

indenização por uma coisa que não tinha procedência. O paciente estava ruim, estava

péssimo ... o paciente tinha uma infecção no ouvido... a infecção está aqui ...(aponta o

ouvido), do outro lado, está o cérebro do sujeito. O paciente era um politraumatizado,

paciente do professor ..., que era professor titular..., tinha que ser feito a cirurgia de

emergência, uma cirurgia que durou 8 horas. No pós-operatório, o paciente apresentou

o agitação psicomotora, foi agravando-se o quadro. No fim, o próprio cirurgião já

havia pedido auxílio da UTI, resolveupedir um Iíquor,para desencargo de consciência.

O paciente estava com meningite. E era uma meningite meningocôcica, de uma

bactéria que estava no ouvido dete ... Antes do acidente ele estava com otite". (Dr.

Adriano)

Até mesmo colegas médicos são causadores de transtornos referentes a acusações sem

procedência:
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"O colega da U11, irresponsavelmente, a gente tem que tomar conta até disso,

irresponsavelmente, junto com o neurologista, na minha opinião, outro irresponsável.

escreveu, meningite pós-raqui, como se aquela meningite tivesse sido por ... agulha de

punção, por uma bactéria que não se dissemina por essa via. A disseminação é

hematogênica. Então, até nisso a gente fica tenso. Até os colegas que por uma

irresponsabilidade, por lima atitude inexplicável, escreve lima besteira dessa. Se o

advogado pegasse isso, até ... provar que essa bactéria não se dissemina através da ...

agulha, ... ia levar 5 anos sendo processado". (Dr. Adriano)

Com relação à própria família, nada foi mencionado. Na prática, há relatos de colegas que

ouvem de familiares a indignação de se ter escolhido a anestesiologia como prática, sendo

atribuído a esse profissional o ato de "administrar injeções". Aspectos relacionados à

formação das pessoas está envolvido, mas não é essa a causa entre os pares. Acreditamos

ser mais uma manifestação do ritmo de trabalho intenso a que está submetido, com pouca

disponibilidade para as ações que refletem, acima de tudo, uma prática social.

A importância do reconhecimento foi destacada por DEJOURS e SELIGMAN-SILVA,

enfatizando sua relação com o processo de identidade no contexto em que está inserido,

além de sua contribuição na própria auto-esttima. O reconhecimento pelos pares tem

aspectos positivos fortalecedores. O não reconhecimento ou não valorização representam

circunstâncias que precisam ser trabalhadas internamente por cada indivíduo e pelo coletivo

dos colegas, com o objetivo de neutralizar o sofrimento psíquico.

Em um dos casos, percebemos o distanciamento por parte de uma das colegas, que esperava

demonstrações de reconhecimento que nunca se manifestaram apesar de seus esforços. A

opção referida pela mesma foi através da desvalorização dos colegas e de um "auto-

reconhecimento", como forma de superar essa pouca valorização.

Qualidades do anestesiologista foram muito reconhecidas a partir deles mesmos, com

referências ao domínio técnico, científico, emocional, velocidade de tomada de decisões e

familiaridade em lidar com casos graves, de emergência e proximidade com a morte. A

197

...



solicitação da presença do anestesiologista por parte dos cirurgiões foi relatada como

freqüente quando "alguma coisa está complicando", principalmente em situações de

anestesia local. É de certa forma reflexo de um entendimento por parte dos pares com

relação à indicação do anestesiologista para lidar com situações de emergência. A questão

da falta de reconhecimento parece ter relação com o item seguinte.

PRECONCEITOS

Por outro lado, os preconceitos existem e estão possivelmente relacionados ao histórico da

anestesia. O fato de ter sido inicialmente praticada por pessoas de qualificação inferior,

ainda tem seus reflexos na atualidade, contribuindo na formação de estereótipos,

verdadeiros carimbos do anestesiologista, apesar dos avanços obtidos pela classe e do grau

de complexidade inerente à sua prática.

"Diziam que os anestesistas eram os maus cirurgiões" (DR. Alexandre)

"O anestesiologista não é reconhecido pelo preconceito contra a especialidade... muita

gente não sabe que ele é médico... " (Dra. Daniela)

"Há alguns anos o pior aluno da turma iafazer anestesia efala-se também que é o cara

mais mercenário, mais voltado par o dinheiro. Assim. acho que o anestesista não é

muito respeitado". (Dra. Mônica)

"Acho que o anestesista não dá a impressão de ser médico porque ele só fica no centro

cirúrgico, sempre largadão. Não tem postura de médico, os outros precisam dar à

enfermagem e ao paciente aquela imagem de ser médico, uma pessoa seria. De certa

forma, ele trabalha muito essa postura no centro ctrúrgico, no ato de operar. O

anestesista não, ele senta em qualquer lugar, no chão, vai tomar café, brinca com o

circulante da sala, conversa, etc. O próprio tempo que ele gasta com o CC é maior. O

cirurgião vem, opera e vai embora. Agente não fica no CC direto. Isso faz com que o

nosso contato com todas as pessoas do cc seja mis íntimo, próximo, com menos
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diferenciação. Justamente porque fica um contato mais próximo com as pessoas. Veja

bem, no CC as pessoas nos chamam pelo nome não por "doutor" ou "doutora ,.

fulano(a). Essas mesmas pessoas ao se dirigirem ao cirurgião sempre os tratam por

"Doutor "... "(Dra. Mônica)

"O anestesista é uma pessoa que trabalha muito, então, às vezes, ele é mal-humorado.

Antigamente, o nível de formação do anestesista, às vezes, não era muito bom. Então,

isso daí era motivo para ter preconceito. Se o cirurgião quisesse titubear... hoje não,

hoje seformam anestesistas de altíssima qualidade. Então, hoje é exatamente o inverso,

a gente tira muito sarro da cara do cirurgião, porque ele só sabe costurar e cortar, mas

ele sabe muito pouco de medicina. Então, a formação da anestesia é muito boa hoje,

com raras exceções, é muito boa. Então, hoje você fala de igual para igual e às vezes

até num grau um pouco mais superior, dependendo de onde é esse cirurgião, de onde

ele se formou e tal. Então, em geral, aqui no Hospital "K", aformação é boa, tanto do

anestesista como do cirurgião ".(Dr. César)

8 - EXPECTATIVAS

Quanto ao futuro, foi muito apontado o desejo de não mais fazer plantões noturnos nem de

fim de semana, para se dedicar mais ao descanso, atividades familiares e outras atividades

sociais. Foi demonstrado interesse em reduzir a jornada de trabalho, fazer anestesia com

melhor qualidade e remuneração. O interesse e necessidade em reciclagem e atualização foi

quase unânime. Temores relacionados à segurança dos' filhos em termos de assistência

médica, garantia de estudos e contra a violência também foi apresentado. Realizar Mestrado

em medicina foi apontado, bem como trabalhar em empregos com carga horária definida

para se dedicar mais à família e a outros assuntos pessoais. O sonho de trabalhar como

autônomo e não ser empregado, foi referido como já realizado pelo Dr. Alexandre. Houve

interesse também em morar em cidade de interior ou litoral, com vida mais saudável e

longe do movimento das grandes cidades.
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Trabalhar em horário programado para ficar com a família foi relatado, bem como

descansar e desfrutar dos recursos proporcionados pela sua condição de vida:

''Eu quero dormir! É a tônica da minha vida no momento. Eu acho que só, eu não sei se

dá para ter noção de como que é uma vivência de trabalho num hospital que me oferece

plenas condições de trabalho, a qualidade de serviço que ofereça seja boa, porque a

minha qualidade de vida não é boa, sei lá se é circunstancialmente. Eu pretendo

freqüentar a piscina da minha casa um dia Tomar sol, uai! porque não? .. eu quero

dormir, eu quero bater no meu marido que não me ajuda. Isso é comum aos maridos

que não estão muito afim, eles tem ciúmes das crianças, outra hora eles não querem

.ficar com as crianças, ele não consegue ficar com você, você não consegue .ficar com

ele, você não consegue dar atenção, eles querem atenção. Não éfácil, e ainda por cima

para quem vai trabalhar". (Dra. Mariana)

o Dr. Alexandre é portador de uma doença cardíaca de evolução lenta. Desde que soube do

diagnóstico, mudou o estilo de vida. "a doença me fez mudar radicalmente a maneira de

pensar". A partir de então realizou seguros para a família, almoça com maior freqüência

em casa, tomou-se rigoroso controlando o horário de sono, regularizou as férias e

descansa nos fins de semana com maior freqüência. Valores voltados para o poder de

compra do dinheiro foram redirecionados para atenção à família. Um dos colegas o poupa

do trabalho noturno, assumindo os procedimentos que existirem nesse horário.

9 - SATISFAÇÃO COM A ESPECIALIDADE

Todos os entrevistados estão satisfeitos com a especialidade escolhida. Em parte pelo

fascínio exercido por ela, sendo considerada também "interessante" e "fantástica", As

mudanças tecnológicas com reflexos na monitorização e nos medicamentos permitem a

realização de procedimentos com menor risco para o paciente e maior segurança para o

executante. Identificamos, a partir dessa satisfação, aspectos semelhantes ao observados por

DEJOURS com os pilotos de caça." Apesar de expostos a condições de trabalho duras, o

anestesiologista encontra satisfação na autonomia para realização de suas atividades. A

25 DEJOURS,C. A loucura ... p.80-95.
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escolha da técnica bem como as medicações a serem usadas, são fatos que provocam

prazer na sua atividade laboral.

Assim como os pilotos, também encontramos uma identificação com relação ao conteúdo

das tarefas. O fascínio exercido pelo ato de anestesiar implica em domínio sobre ampla

parte de conhecimentos de ordem médica. Identificar as complicações é desafiador mas

comnfere um grau de poder e onipotência na medida em que, partindo do seu treinamento,

ele adquire condições de lidar com o medo e o imprevisível existente na anestesia. E lida

com o desafio de controlar os limites entre a vida e a morte dos que estão sob seus

cuidados.

PRAZER E ONIPOTÊNCIA

A sensação de poder foi percebida na fala dos entrevistados em associação com a

dependência do paciente e com a responsabilidade profissional:

" Você tem opaciente na sua mão ali; ele depende da sua habilidade. Um erro ali... ele

está no limite, é zona limítrofe... um descuido e você tem uma lesão irreversível. De

repente você tem opaciente de volta inteiro". (Adriano, 53 anos)

Poder esse já passado pelos pares ao longo do aprendizado:

"Olha, vou te dizer uma coisa, quando comecei a fazer anestésio eu... me gabava um

pouco pelo poder de ter uma vida nas mãos, completamente nas minhas mãos. Até um

colega meu na residência falava assim: aqui a gente brinca um pouquinho de Deus.

Você quer que o cara urine, você injeta não sei o quê. Você quer que o cara pare de

urinar, injeta outro medicamento. Ele começou a falar um monte de coisas e...

realmente, se você não tiver uma cabeça boa vocêfica hipertrofiado, achando que é o

ta/. (pausa) Mas depois, é... isso foi uma coisa infantil de início de residência. O que

amadureceu depois na minha cabeça, sinceramente, parece até frase feita, mas é aliviar

a dor das pessoas mesmo. Aliviar a dor quando elas estão com dor, e evitar que elas

sintam dor". (Dra. Raissa)
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As exigências para a realização da especialidade são de várias naturezas, e foi destacado o

necessário domínio de ordem técnica, com conhecimentos amplos em medicina, o que não

se observa nas especialidades em geral:

"... hoje não, hoje se formam anestesistas de altíssima qualidade. Então, hoje ... a gente

tira muito sarro da cara do cirurgião, porque ele só sabe costurar e cortar, mas ele

sabe muito pouco de medicina. Então, aformação da anestesia é muito boa hoje, com

raras exceções, é muito boa. Então, hoje você fala de igual para igual e às vezes até

num grau um pouco mais superior, dependendo de onde é esse cirurgião, de onde ele se

formou e ta/"(Dr. César)

A mudança de especialidade foi mencionada, mas os que abordaram essa questão negaram

qualquer interesse em alterar seus rumos e a Ora. Raquel reforça que: "É a única coisa que

eu sei fazer. Nessas alturas é a única coisa que eu sei". Também menciona a mudança de

especialidade como algo distante da realidade, no seu atual momento de vida:

"É muito difícil Você tem que fazer residência, voltar tudo ... você tem que ter peito,

você tem que ter coragem, ou alguma coisa aconteceu de mim e você fala, 'agora eu

desisto! '. Porque tem que ter peito, você não muda de especialidade fácil não ". (Ora.

Raquel)

A Ora. Raquel, como todos os outros, também se mostra satisfeita com a anestesia,

demonstrando prazer no trabalho bem sucedido:

"Mas a medicação, foi mudando muito, o medicamento em anestesia é fantástica. Ao

mesmo tempo eu fico fascinada com a anestesia. Eu falo: 'gente, vai tirar só a dor e a

consciência do cara '... você pensando bem, é linda a anestesia. Se você parar para

pensar, a anestesia é maravilhosa. É uma coisa maravilhosa! ... o cara vivo, não está

sentindo nada. Você acorda ele logo depois; você pergunta, o carafala: 'não, não sei

de nada não, já acabou? Eu não sei '. Pensa bem! Quando eu penso nisso, eu, às vezes,

pego um frasco assim, 'este liquido, que coisa maravilhosa', como se fosse tirar a sede.

Que nêgo inteligente que consegue inventar uma coisa dessa, eu fico admirada, pensa

bem, você tirar especificamente a dor ... "; "É demais, principalmente o doente.: sai
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lisinho, como a gente fala: "sai lisinho". É uma coisa que nada paga, nada paga". (Dra.

Raquel)

"Eu gosto, eu gosto muito da anestesia. Eu me sinto realizado, sim". (Dr. Adriano).

COMENTÁRIOS

o anestesiologista desenvolve seu trabalho em um ambiente que o expõe a fatores

insalubres de natureza fisica, química e biológica. As condições em que o seu trabalho é

desenvolvido, geram cargas percebidas com reflexos no seu desempenho. Os fatores

mencionados constituem ameaça a sua saúde fisica e psíquica, interferindo na

sociabilidade, como o ruído que provoca irritação e dificulta a interação no grupo. O espaço

destinado para trabalhar é limitado, dificultando a movimentação além de inadequada

acomodação. Na vivência subjetiva do trabalhador, deve haver adaptação e harmonia entre

as condições ergonômicas do posto de trabalho e sua estrutura mental. Quando isso não

ocorre, se traduz uma insatisfação, ansiedade ou um sofrimento, dificilmente explicado ou

explicitado por ele.26

As jornadas de trabalho prolongadas, os plantões noturnos, o ritmo de cirurgias a realizar, o

trabalho direcionado exclusivamente ao ato anestésico, tempo insuficiente para descanso,

pouca segurança decorrente das condições de trabalho e desinformação, são características

da organização do trabalho do anestesiologista.

Todos esses elementos atuam de forma dinâmica e interrelacionados, configurando a

situação de trabalho desse especialista.

Outros elementos da situação do trabalho se manifestam na sua divisão. A participação do

anestesiologista em parte do processo assistencial ao paciente, repercute na medida em que

só há acompanhamento de um fragmento da tarefa, e se perde noção do conjunto. O

contato com o paciente antes e após o procedimento nem sempre é realizado e em parte é

26 DEJOURS,C. A loucura ... p.57-60.
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reflexo de sua organização. A necessidade de manter vários vínculos empregatícios mantém

esse profissional em grande mobilidade por vários hospitais e o tempo em que permanece

em determinada instituição, é dedicada para o trabalho em si. Nos eventuais momentos em

que não há cirurgia, o cansaço impede outras atividades.

Existe uma importante interação entre a questão do tempo, o cansaço e a insuficiência de

comunicação. Os tempos de trabalho são excessivos; os de repouso e de interação humana

significativa são escassos.

O ritmo ainda decorrente das jornadas e vínculos, exerce influência no limitado contato

com familiares e outras atividades sociais. Atividades essas que envolve pessoas fora de

seu ambiente de trabalho e do próprio ambiente. Os colegas também têm atividades

intensas e enfrentam as mesmas dificuldades com relação à disponibilidade de tempo. Há

pouco contato fora do trabalho e limites à interação. Os reflexos são sentidos nos limites

constatados com referência à comunicação na equipe. Cirurgião que não considera o

horário do anestesiologista poderia modificar sua postura se alertado pelo colega. Da

. mesma forma, lembrar do anestesiologista somente na hora da cirurgia pode ser evitado

com o tempo.

As sugestões realizadas, por parte do cirurgião ou do anestesiologista ao longo dos

procedimentos, podem não serem bem aceitas pela outra parte, o que é evitado a partir da

interação na equipe, e a sugestão passa a ser vista com o efeito de orientar.

No trabalho, há várias fontes de estímulo que fornecem informações; essas informações

precisam ser elaboradas e direcionam uma ação, que é exigida constantemente durante o ato

anestésico. Nesse momento há exigências de ordem cognitiva e psicoafetiva, e vários

fatores externos e internos exercem influência nas decisões, destacando-se nesses últimos

as auto-exigências, no sentido de que nada pode dar errado, e todas as medidas tomadas

devem ser realizadas conforme preconizado pela técnica.
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A organização do trabalho entra em choque com as aspirações, desejos e motivações do

anestesiologista. A forma como se apresenta constitui em carga psíquica para seu

executante e compromete seu estado de saúde e seu desempenho, sendo causa de

acidentes. É nesse sentido que se manifesta a repercussão da situação de trabalho no

desempenho do anestesiologista, comprometendo assim o trabalho da equipe como um todo

bem como o próprio hospital. Não pretendemos aqui nos aprofundar em questões inerentes

aos outros integrantes da equipe, mas sabemos que também eles têm influência no resultado

do trabalho desenvolvido pelo grupo.

Os estímulos externos percebidos e os internos que se manifestam, originam um acúmulo

de energia que deve ser liberada. O acúmulo de energia ao longo do trabalho, se não

liberado, vai caracterizar a fadiga. No exercício de suas atividades há, em alguns

momentos, grande movimentação por parte do anestesiologista, o que pode assegurar uma

liberação de parte dessa energia. Por outro lado, é necessário que também haja liberação via

psíquica, considerando através das fantasias. Acreditamos que o anestesiologista, mesmo

nas ocasiões denominadas monótonas do seu trabalho, não tem condições para as

divagações referidas, uma vez que nessas ocasiões sempre se exige atenção, vigilância, e

outras funções identificadas.

Por outro lado, percebemos no seu trabalho grande variação das exigências que o

pressionam. Em determinados momentos, há uma sobrecarga qualitativa com várias

atividades por desenvolver e inerentes à própria complexidade da tarefa; mais tarde, quando

a situação se apresenta estável, as funções são limitadas, configurando uma subcarga

qualitativa. Com relação à quantidade, seu trabalho se caracteriza por sobrecarga, com

muitas atividades a serem realizadas; mesmo nas condições de estabilidade, há sobrecarga,

pois é necessária atenção contínua.

Se não há, por parte do profissional, prazer na execução da tarefa e ainda, se esse desprazer

existe por conseqüência da forma como seu trabalho é organizado, identificamos aí uma das

fontes de emergência do sofrimento causado por essa organização. Suas repercussões se

manifestam em várias esferas.
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Repercussões a nível de sociabilidade e comunicação também se manifestam na atividade

laboral. O ambiente de trabalho impede comunicação com pessoas de outros setores, e a

própria atividade inerente à anestesia, que exige a presença constante, limita o acesso a

colegas de outras salas. O procedimento cirúrgico exige concentração e, até mesmo por

proximidade fisica, as conversas são realizadas em sua grande maioria, entre os próprios

cirurgiões, com pouca participação do anestesiologista.

A ação do anestesiologista é isolada e individual. A responsabilidade nas intervenções é

unicamente sua; no entanto, o ato como um todo é de responsabilidade da equipe, que

deveria trabalhar em integração para diminuir a tensão decorrente de um trabalho isolado.

A solidão está presente não apenas na tomada de decisão, mas no desenvolvimento do seu

trabalho, onde permanece ao lado do paciente "do outro lado do pano". Encontramos

também solidão afetiva decorrente da dificuldade em manter relacionamentos pessoais, a

nosso ver, decorrentes da organização do trabalho.

É dificil falar da própria solidão. Talvez por isso não houve manifestações diretas com

referências à sua existência, mas as situações descritas e diferentes trechos das entrevistas

deixam implícita a existência da solidão. Solidão que é intensificada pela

supermodernidade, na qual, a movimentação contínua dos indivíduos resulta na

representação de determinado lugar como configuração instantânea de posições. Passa a

existir o "não-lugar", um espaço que se ocupa temporariamente e será esvaziado para ser

ocupado por outra pessoa. A não fixação em lugares dificulta a caracterização, a identidade

e, em última análise, a individualização. O indivíduo não se identifica com nenhum lugar, e

não há lugar que o caracterize. Ele anda por muitos lugares, e não está em lugar nenhum:

ocupa espaços, que são "não-lugares", e "os não-lugares criam tensão solitária"."

Entre os próprios anestesiologistas há problemas de comunicação, que como constatamos

na pesquisa, ocorreu a partir da relação de exploração entre os membros dos grupos. Apesar

de não mencionado, podemos inferir que questionamentos relacionados a essa postura, não

27 AUGÉ, M Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papiros, 1994.
p.87.
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são colocados no grupo por questões de hierarquia, conforme também referido por

KOERNER.28

A desinformação existe com relação aos seus direitos trabalhistas, quer sejam a nível de

grupo, nas cooperativas ou nos empregos públicos. As relações de trabalho são variadas

mas identificamos no caso do 'BIP' como a mais informal, não constituindo garantias de

nenhuma ordem para o profissional. É formada uma relação de dependência forte com o

cirurgião e para atenuar o sofrimento de tal relação, o anestesiologista procura se vincular a

vários cirurgiões simultaneamente ea empregos. Trabalhar com essa insegurança e a

constante expectativa peculiar a esse trabalho tem suas repercussões na saúde e no trabalho.

A metáfora do vôo precisa ser aqui reexaminada, reforçando a relação de semelhança entre

o anestesiologista e o piloto de caça. É necessário lembrar que essa metáfora é descrita em

outros países, o que reflete um senso comum a partir das semelhanças entre as duas

categorias profissionais.

Os estudos abordados por nós limitam essas semelhanças a aspectos inerentes à

complexidade da tarefa. Exigências de ordem cognitivas, psicoafetivas e fisicas, como

mencionadas, são o parâmetro utilizado. Outras semelhanças que identificamos, dizem

respeito ao significado da tarefa desenvolvida por ambos os profissionais. Com base nas

entrevistas, identificamos manifestações de orgulho e satisfação no desenvolvimento da

tarefa em si, o que proporciona prazer no seu desenvolvimento. Mesma situação ocorre

com os pilotos, que se consideram superiores aos mortais comuns. A autonomia durante os

procedimentos é uma caracteristica unânime, o que não os isenta de riscos ou de

responsabilidades, também semelhantes aos pilotos, que podem fazer acrobacias ou vôos

rasantes, interessando apenas o resultado das missões.

Ambos os profissionais manifestam prazer na realização das suas atividades. Possuem, e

sabem disso, dominio técnico e científico, fundamentais para a realização do trabalho; e

28 KOERNER Melissa, GATCH, Gayle, TAYLOR Cheryl. Communicating in the OR: part I. AORN,
London, v. 39, n. 7, p. 1158-1162, dec. 1984.
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ainda, se sentem bem em poder usar esses conhecimentos. O prazer em ambos os casos

funciona como forma de liberar a energia psíquica acumulada decorrente da organização do

trabalho.

O intenso treinamento em terra do piloto visa proporcionar condições para que ele "limite"

as intercorrências ao máximo. Também serve como preparo para que ele as enfrente e

supere quando surgirem. No caso do anestesiologista, o preparo envolvido na sua formação

envolve uma ampla variedade de assuntos na área médica, com ênfase nas diversas

especialidades cirúrgicas, nos sistemas orgânicos (cardiovascular, renal, cerebral, etc.), na

fisiologia e na farmacologia.

'I'

Esse domínio de ordem técnica é integrado à prática ao longo da residência em anestesia.

Durante os três anos de especialização, esse profissional deve realizar um número mínimo

de procedimentos anestésicos preconizados nas diversas especialidades cirúrgicas. Essa

ampla formação se manifesta em demonstrações de onipotência e poder, identificados nas

entrevistas. Por outro lado, entendemos que essas características não devam ser vistas de

forma negativa porque servem para neutralizar as tensões e superar a expectativa quanto à

existência de imprevisibilidades.

O reconhecimento é uma das diferenças com os pilotos, que são respeitados por todas as

Forças Armadas. No caso do anestesiologista, ele não se manifesta porque, em parte,

decorrente do ritmo de vida característico em todos os profissionais, o que contribui para

uma ação mais individualista e limita um maior envolvimento entre os integrantes do

grupo. Por outro, o estereótipo criado em tomo do anestesiologista o padroniza como ação

secundária, a quem é dedicada pouca atenção; sua ausência se associa a repercussões da

ordem de auto estima e identidade já citados.

Essa ausência do reconhecimento foi mencionada em estudo publicado anteriormente.F' Na

ocasião, o autor o atribuiu à escassez de especialistas. Essa escassez, por sua vez, era

atribuída ao desconhecimento das características da anestesiologia no curso de graduação,
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bem como ao estereótipo relacionado ao anestesiologista que o associava com alguém "sem

responsabilidade". Na ocasião, o anestesiologista era notado como parte "de um

mecanismo de escape", para o qual era voltado os insucessos do ato cirúrgico.

Já na ocasião do estudo, havia menção desse desconhecimento. Atualmente percebemos

que há mais fatores causais.

A repercussão de todos esses fatores se manifesta em mal estar e desprazer associados ao

trabalho. Acrescidos da fadiga e cansaço, o profissional se encontra depauperado e em

condições não adequadas para o exercício de sua função. A possibilidade de acidentes com

conseqüências graves é inevitável, comprometendo o desempenho profissional e da equipe

cirúrgica como um todo. Em uma perspectiva mais ampla, o nome do hospital também está

comprometido, uma vez que é na intimidade do seu espaço onde essas situações se

desenrolam.

As conseqüências para o hospital se manifestam a partir de dois pontos. O primeiro está

relacionado com a perda no prestígio e na competitividade, uma vez que acidentes graves

relacionadas ao ato médico podem adquirir proporções imagináveis, ainda mais se

veiculadas através da mídia. O segundo ponto diz respeito ao próprio envolvimento do

profissional com a instituição, limitado por conta do cansaço do profissional e por questões

ligadas à administração do hospital. Nesse último sentido, se não há investimento por parte

do hospital no funcionário, não haverá, por parte desse último, compromisso e dedicação

voltados para a instituição, refletindo através dos dois flancos (cansaço e desinteresse), em

má qualidade de serviço prestado.

Ainda com relação à organização do trabalho, enfatizamos que muitas das causas de

sofrimento estiveram relacionadas às jornadas longas e ao excesso de trabalho. Também

nos foi apresentado a prática do "esquema" como mecanismo utilizado para fazer frente a

essa situação. Percebemos que o problema não está centrado na atividade desenvolvida pelo

29 FOLDES, F.F. O impacto da anestesiologia na arte e ciência da medicina. Rev. Bras. Anestesio/ .• Rio de
Janeiro. v. 19, n.3,jul./set. 1969, p.313-314.
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anestesiologista por si só. Ela é de proporções maiores, e nos direciona para as políticas de

Recursos Humanos e de Saúde praticadas no país.

Outro aspecto que despertou atenção foi devido à existência de anestesiologista que se

automedicam, principalmente com psicotrópicos. Convém lembrar o ciclo que se manifesta

através da fadiga, uso de estimulantes para se manter alerta durante o trabalho e o uso de

psicotrópicos à noite para dormir, tendo em vista novas atividades laborais para o dia

seguinte. O ciclo se perpetua com a rotina de trabalho, poucas folgas e pausa para o lazer,

podendo desembocar na dependência com conseqüências mais graves.

Queremos concluir esse tópico referindo que, apesar das formas de defesa para aliviar e

superar o sofrimento que identificamos no anestesiologista, há um balanço desfavorável ao

médico. O exaustivo e contínuo exercício da profissão contribui de forma desfavorável para

o acúmulo de carga psíquica, não sendo superado jamais tendo em vista a contínua

realimentação desse sofrimento. O dia tem início com a fadiga acumulada a partir dos

anteriores, incorporando mais elementos desfavoráveis ao longo do trabalho que não são

liberados por questões já referidas e "sobram" para o dia seguinte; o ciclo é realimentado,

até desembocar na doença de expressão que pode ser mais visivelmente somática ou

predominantemente psíquica. Há uma realimentação contínua, fechando o círculo que

precisa ser rompido, o que não ocorre pelo lado das imposições do trabalho mas pode

ocorrer pela ruptura do equilíbrio no conjunto psicossomático.

A título de perspectivas preventivas, enfatizamos a necessidade de políticas de RH

coerentes a nível nacional com ação direta sobre os planos de saúde e nos setores públicos

de saúde. A nível coletivo da classe, maior mobilização se impõe, no sentido de obter mais

vitórias e registros legais para direcionar a prática da anestesia, relacionadas a remuneração

e condições de trabalho. Considerando os hospitais, o diálogo entre as duas partes deve ser

estimulado bem como esclarecidas informações referentes aos canais de comunicação

disponíveis, buscando estimular o seu uso para que, juntos, se possa proporcionar

condições de lidar com as dificuldades existentes, conseguindo assim um maior

envolvimento com o hospital por parte do anestesiologista. A nível individual, nos pareceu
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necessário reflexão relacionada aos aspectos aqui abordados, com especial atenção para as

possíveis modificações na organização do trabalho de cada profissional, com maior

respeito ao lazer e à sociabilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos, neste estudo, que as atividades desenvolvidas pelo anestesiologista são

complexas e envolvem elevada carga psicoafetiva. O auto controle emocional, perfeição no

desempenho e alto nivel de responsabilidade são algumas de suas características.

Os mecamsmos de defesa individuais ou coletivos não aparecem nas falas, mas são

percebidos através da análise global das entrevistas de cada médico. A negação do

sofrimento é racionalizada, sendo mediada pela hiperatividade. O excesso de trabalho

implica no não pensar a respeito de sua própría situação, manifestando-se pelo contínuo

deslocamento entre todas as atividades realizadas. Há um excesso de atividades envolvidas,

assegurando dessa forma fugir ao contato com o próprio sofrimento. O resultado é a perda

do sentido da tarefa que se associa à frustração, agravados ainda pelo não reconhecimento

de seu trabalho.

Essa hiperatividade, encontrada em quase todos os médicos entrevistados, foi racionalizada

para necessidades financeiras e questões de segurança pessoal, onde as múltiplas fontes de

renda são justificadas pela perda eventual de uma delas, tendo as demais como garantia.

Um exemplo de mudança foi identificado a partir do Dr. Alexandre. A manifestação de

uma doença cardíaca repercutiu em mudança no seu estilo de vida. Por imposição médica e

reflexão pessoal, esse profissional conseguiu modificar o ritmo de trabalho a que estava

exposto. Maior tempo para cuidados pessoais com alimentação, férias e dedicação à família

foi providenciado, bem como redução nos trabalhos noturnos.

A organização do trabalho do anestesiologista participa na invisibilidade de seu próprio

mal-estar, do sofrimento acarretado pelo trabalho e suas conseqüências a nível somático e

psíquico, que deverão eclodir com o tempo.. Ele trabalha em condições nas quais a"

tendência é o acúmulo da fadiga; sabe disso e aprendeu a se proteger.
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A agressão psíquica identificada no trabalho do anestesiologista, não poderá ser eliminada

jamais se for mantida a forma como ele é organizado. A ausência de descanso, folgas e

atividades sociais, bem como de outros mecanismos compensatórios, são fatores que

impedem a liberação dessa tensão que se acumula. Acumula através de um processo de

perpetuação, pois está constantemente em atividade, e recomeça sem cessar a cada dia de

trabalho, agravada pela solidão.

Os médicos são, reconhecidamente, pessoas que apresentam em geral grande resistência a

admitir doença em si mesmos, o que toma mais intensos seus mecanismos psicológicos de

negação, principalmente quando se trata de auto-limitar sua carga de trabalho.

O contato com a administração foi relatado de forma vaga e imprecisa pela maioria dos

entrevistados, que poucas vezes lançaram mão desse recurso para solicitações de ordem

trabalhista ou discussão referida à organização e ambiente de trabalho. O administrador

entrevistado pareceu distanciado das caracteristicas do trabalho desenvolvido pelo

anestesiologista, utilizando o chefe do grupo como forma de acesso a esses especialistas.

No acesso à administração, também constatamos a influência de relações pessoais de

amizade (informais), bem como a indicação para as chefias dos grupos, excetuando-se

casos de algumas cooperativas, onde há eleição direta do presidente.

A comunicação com a administração dos hospitais se mostrou inadequada, bem como a que

se relaciona aos cirurgiões e aos próprios colegas da especialidade, cujos contatos são

limitados e restritos ao ambiente hospitalar. A família, que contribui de forma significativa

como apoio, é por vezes sacrificada em nome do trabalho. Encontramos no casal, Dr.

Adriano e Dra. Raquel, manifestações de uma relação complementar e de suporte para

ambas as partes.

o exame da questão das relações sociais de trabalho, levou à constatação de uma submissão

dos especialistas a modalidades de trabalho informal, sem garantias de proteção da

legislação trabalhista. Essas situações, além de não assegurarem estabilidade, se associam a
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uma relação de dependência, que "docilizam" o corpo e facilitam a sua exploração por

parte de terceiros.

A entrada nos grupos de anestesia e o trabalho como "free-lancer" (ou com o 'BIP'), são

obtidos a partir de relações de amizade com colegas da especialidade ou cirurgiões. Nessas

relações não há garantias de estabilidade e muitas vezes não há vínculos formais de

contrato, caracterizando a sua fragilidade. O servíço público foi mencionado como o único

tipo de relação de trabalho cujo ingresso se faz através de concurso.

Observamos que há pouco domínio por parte desse especialista com relação às questões

que envolvem as relações sociais de trabalho. A desinformação nesse sentido foi

encontrada em vários dos entrevistados, e algumas modalidades de trabalho são realizadas

às custas de exploração, especialmente caracterizado no caso do trabalho realizado através

do 'BIP', que mostrou ser uma fonte de inúmeras cargas psíquicas. Esta modalidade é

simultaneamente marcada pela imprevisibilidade e pela informalidade.

Um fator de grande relevância relatado por todos como caracteristico à especialidade, foi o

reconhecimento. Sua ausência foi referida em quase todos os níveis, principalmente no

ambiente de trabalho, a partir das linhas hierárquicas superiores, desinformados ainda das

questões aqui examinadas e de suas graves implicações organizacionais e éticas.

Os pontos que desafiam medidas preventivas estão relacionados à exposição aos agentes

ambientais descritos, ao erro médico decorrente dos aspectos organizacionais analisados e

aos decorrentes da inadequada apresentação dos medicamentos. A padronização de

apresentação de medicamentos deve ser um dos objetivos imediato do empenho de

profissionais e autoridades responsáveis, atuando junto aos laboratórios e Ministério da

Saúde.

Procuramos interpretar as repercussões na saúde e no comportamento social do

anestesiologista a partir da insegurança constantemente vivenciada, do cansaço e das

frustrações acumulados, e, sobretudo, da perda de contato com seu próprio mundo interior.
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Identificamos a pequena visibilidade desse profissional diante dos olhos do administrador

hospitalar, remetendo para uma reflexão sobre as implicações resultantes para a saúde do

anestesiologista, para a qualidade do processo de trabalho e dos serviços prestados.

Parece existir importantes interrelação entre cansaço, isolamento social e ausência de

atuação coletiva para garantir direitos legítimos e situações mais saudáveis de trabalho. Por

outro lado, a dinâmica que desfavorece a consolidação da identidade converge para

igualmente levar à exploração dos isolados.

A título de reflexão, relembramos que a identidade do indivíduo é fortalecida a partir do

reconhecimento, e surge com a aproximação afetiva e o poder social. Através das relações,

os indivíduos reconhecem pertencer a um mesmo contexto. A sociedade é o lugar da

identidade. 1 As mudanças freqüentes de lugar na vida cotidiana, prejudicam o processo

identificatório, o que se aplica aos anestesiologistas que circulam por diferentes espaços

cada dia, sem um espaço relacional que ofereça respaldo à formação de laços interpessoais

de afeto e reconhecimento.

À relativa solidão inerente à modernidade, deve-se acrescentar a que é peculiar ao

anestesiologista. O isolamento durante o trabalho é percebido a partir da colocação dos

campos cirúrgicos. Suas divagações e problemas são pensados ao longo do procedimento,

com eventuais interrupções de ordem técnica. A ausência de companhia para discutir casos

ou dificuldades se faz sentir nesse momento. "Do outro lado do pano" está um indivíduo

com um histórico de vida, expectativas, aspirações e desejos. Alguém que sente prazer com

o que faz mas está limitado para exercê-lo da forma para a qual foi preparado. Trata-se de

um profissional cujos serviços são pouco reconhecidos, mas que direciona sua atenção e

zelo para a única pessoa na sala com a qual mantém contato direto, sua companhia real

durante horas de trabalho seguidas. Por ironia, é o único que está disponível mas não pode

falar: o paciente.

1 SCHRAIBER. Lilia B. Medicina ... p.I71-172
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Esperamos que a gravidade da situação apontada por esta pesquisa possa ser útil no sentido

de mobilizar anestesiologistas e outros profissionais atuantes no centro cirúrgico, bem

como os administradores hospitalares rumo a uma implantação participativa de medidas

preventivas; e que essas medidas incluam a humanização da organização do trabalho.

Esta pesquisa não finaliza aqui. Acreditamos que ela deva ter continuidade, ampliando a

amostragem dos anestesiologistas e administradores. Os estudos revistos sobre os médicos,

em especial tendo em vista o contexto brasileiro, demonstram que o necessário

aprofundamento da análise de suas situações de trabalho e as repercussões pessoais e

sociais das mesmas se faz necessário, o que aponta para a importância de estender este tipo

de estudo a outros segmentos da profissão médica.
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GLOSSÁRIO

As caracteristicas relacionadas à linguagem no centro cirúrgico se manifestam sutilmente

no cotidiano de seus membros sem que sejam percebidas. Tecnicamente fala-se que "os

pacientes são induzidos com thiopentat'Ô quando na verdade ninguém tenta induzir o

paciente a nada. O que se faz é induzir a anestesia no paciente. Um breve glossário dessas

expressões foi obtido a partir de observação, das entrevistas obtidas, de conversa informal

com outros especialistas da área, por consulta em periódicos especializados e através de

bibliografia consultada.' Algumas são inerentes à especialidade, outras se confundem pela

área de saúde ou até mesmo no cotidiano das pessoas:

Abreviaturas - PA (pressão arterial); REC (sala de recuperação pós anestésica); THIO

(thiopental - anestésico); DIP ( diprivan - nome comercial de anestésico); NL (normal);

GASO (gasometria - dosagem sanguínea de substâncias e gases); PÓS-OP (periodo após a

operação); PRÉ-oP (periodo antes da operação); PERI (anestesia peridural); RAQUI (

anestesia raquídea ou bloqueio subaracnoídeo);

Afundar o paciente - indica aprofundar o nível da anestesia através do uso de anestésicos;

Apagar o paciente - administrar algum sedativo, ihduzir o sono;

Aspirar o paciente - na verdade são aspiradas as secreções do paciente;

Bagre - A rigor, peixe barato, mas refere-se ao indivíduo mais novo (em termos de tempo

de trabalho, não necessariamente idade) que entra em um grupo de anestesia ( geralmente

no setor privado). Trata-se da pessoa que mais trabalha proporcionalmente e menos ganha

financeiramente; assim é o anestesiologista que fará as anestesias mais longas, complicadas

1 Induzir, nesse contexto é iniciar a anestesia, e thiopental é uma das drogas anestésicas utilizadas para esse
fim.
2 EGER 11, Edmond 1. A glossary of anesthetic jargon. Anesthesia & Analgesia, Cleveland, v.68, n.6,
jun.1989, p. 740-743
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ou que trabalhará com o cirurgião que a maioria evita. Fará ainda vários plantões de fim de

semana e feriados. Tudo depende do grupo e à medida que novos "bagres" entram, os mais

antigos ficam isentos desses plantões, continuando a receber o mesmo valor de antes.

Bloqueado, o paciente está ... - indica' que o paciente está anestesiado, geralmente usado

um casos de bloqueio regional. Peridural, raqui ou outras extremidades;

Bifar - o cirurgião "bifou" o figado do paciente. Expressão que indica geralmente um

acidente, em que o operador atingiu com o bisturi ou outro instrumento um órgão que não

era o alvo operatório, podendo causar conseqüências mais drásticas (no caso do figado,

sangramento importante).

Caiu, a PA - Pressão é expressa em valor numérico e não cai, diminui; só os objetos é que

caem; as quantidades diminuem, os volumes contraem.

Carrinho - aparelho de anestesia;

Caso - termo genérico usado para designar a história médica e evolução do paciente

durante o procedimento (cirúrgico e anestésico). Na passagem do plantão, o

anestesiologista que entra pergunta: "qual é o caso?" A partir desse momento, quem

cuidava do paciente deve repassar ao colega todas as informações necessárias, como

antecedentes de interesse para a anestesia, procedimento cirúrgico, conduta anestésica,

intercorrências, etc. Do ponto de vista legal, é necessário que seja anotado no prontuário o

horário e o nome do colega que assume e dá continuidade à anestesia.

Cravou na mesa - o paciente foi a óbito no intra- operatório. Geralmente em situações de

emergência;

Curare - termo freqüentemente usado para se referir aos relaxantes musculares ou

bloqueadores neuro musculares (RM). Os RM são medicamentos administrados no paciente

durante a anestesia geral seu mecanismo de ação é a nível de musculatura, evitando ou
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limitando a contração do músculo. Seu uso é amplamente difundido, o que proprcia

condições para o cirurgião ter acesso aos órgãos a serem operados; sem o uso dessas

substâncias, o abdômen ficaria muito tenso e dificultaria o acesso às cavidade e suas

estruturas internas. O termo "curare" é genérico e refere-se a vários venenos de flechas. 3

Esses venenos eram usados pelos índios da América do Sul durante as caçadas, e sua

administração provocava paralisia nos animais. O conhecimento a respeito dessa

substância se difundiu com o descobrimento da América, mas só passou a ser estudado

após o século XIX, com o uso em anestesia somente no século XX. Só deve ser

administrado quando os pacientes estiverem inconscientes. Quando empregado na prática

clínica, recebeu restrições por parte de alguns médicos que se recusavam a usar "veneno de

índio" nos pacientes."

Difícil, paciente - na verdade se refere à anestesia, não ao paciente. São os casos difíceis de

conduzir, com instabilidade hemo dinâmica ( oscilação de pressão arterial, freqüência

cardíaca e presença de arritmias) e/ou outras intercorrências;

Digitalizar o paciente - digital é uma medicação usada com freqüência em cardiopatas.

Digitalizar quer dizer na verdade administrar o digital para conseguir determinado efeito.

Não é fazer um exame de polpa digital.

Disparou, a PA... - mencionado quando há aumento exagerado na PA do paciente.

Pressão arterial é uma medida numérica. A rigor, os números ou aumentam ou diminuem,

nunca sobem ou descem, muito menos disparam ou caem;

Extubamos o paciente - durante a anestesia geral, é colocada uma sonda na traquéia do

paciente; uma das extremidades fica direcionada para os pulmões e a outra se conecta ao

aparelho de anestesia, por onde são administrados os gases anestésicos e oxigênio de

acordo com a orientação do anestesiologista. O ato de colocar a sonda na traquéia se chama

3 TAYLOR, Palmer. Agentes bloqueadores neuromusculares. In: GILMAN, Alfred Goodman., GOODMAN,
Louis S., GILMAN, Alfred. As bases Farmacológicas da Terapêutica, vol 1, 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1983, capo 11, p. 196-208
4 MEIRA, Deyler Goulart. Origens e evolução _. p. 144
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entubar e sua retirada, extubar ou desentubar. Na verdade não se entuba o paciente; ele não

é colocado dentro de um tubo. Assim, é entubada a traquéia do paciente e extubar quer

dizer que foi retirada da traquéia a sonda orotraqueal;

Estabilizar - quando as condições hemodinâmicas (pressão arterial, freqüência cardíaca) do

paciente permanecem sem mudar ou com pequenas oscilações no intra operatório; ou ainda

quando um paciente irá se submeter a um ato anetésico-cirúrgico e está com precárias

condições fisicas, devendo nele ser administrado soluções ou quaisquer outras substâncias

que forem necessárias para propiciar ao mesmo condições mínimas imprescindíveis para o

procedimento;

Freqüência - pode ser a cardíaca ou respiratória, depende do contexto e do momento;

"Light", caso - indica anestesia que transcorreu sem problemas, com paciente sem

complicações e cirurgia tranqüila;

Liso - caso liso ou anestesia lisa. Também quando tudo ocorre sem intercorrências; quando

usado para se referir a pessoas, diz respeito ao anestesiologista que faz corpo mole, se

esquiva de trabalhar ou desaparece do centro cirúrgico na hora de iniciar uma anestesia;

Máquina, colocar o paciente na - refere-se ao aparelho de anestesia e ao momento em que o

paciente é conectado ao ventilador do referido aparelho, também conhecido no meio não

médico como respiração artificial;

02 puro - Não significa que em outras circunstâncias o oxigênio é impuro, mas nesse caso

quer dizer que é fornecido exclusivamente oxigênio ao paciente, sem máis outros gases (

como nitrogênio, hélio, etc);

Perder a veia - o que acontece é a desconexão da punção venosa ou do soro instalado no

paciente. A veia continua no mesmo lugar;
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Pintar o paciente - momento em que o cirurgião passa os anti-sépticos sobre a região a ser

operada;

Relaxar o paciente - administrar RM (ou bloqueador neuromuscular) no paciente;

Reverter o bloqueio - quer dizer quando acabar o efeito da anestesia regional (peridural ou

raquianestesia ou qualquer outra técnica de bloqueio). Se for usado referindo-se a

anestésicos, quer dizer uma ação de antagonistas, uso de medicações que antagonizam o

efeito de alguns anestésicos;

Talho - pedaço; um "talho'trdo figado. Tirou uma parte ou um pedaço. Semelhante a

"bifar"; tirou um "bife".

Tigre - o paciente é um tigre - alusão feita quando o paciente é agressivo ou muito agitado,

agredindo a equipe em algumas circunstâncias, quer moral ou fisicamente. Também se diz

do profissional que age de forma semelhante, como bater no rosto do paciente para acordá-

lo ou injetar medicações de forma muito rápida, etc. Muitas vezes o "tigre" age de

determinada forma sabendo que está fazendo errado (fazer duas anestesias simultâneas é

um exemplo de "tigrada"). Não é raro encontrar seu uso entre os pares de forma amistosa,

como cumprimento ex: "como vai, tigrão" ou "você viu o tigre do Paulo por ai ?".

Trampo - agüentar o ... significa tolerar a carga de trabalho, suportar o. ritmo intenso de

anestesias em determinado hospital ou durante uma seqüência de vários plantões

sucessivos, chegando ás vezes a mais de 100 horas contínuas, saindo de hospital em

hospital. ..

Vaselina - profissional que escorrega, difícil de encontrar no hospital ou se recusa a fazer

trocas de plantão.
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Zerou, a PA - quando a pressão arterial diminui no intra-operatório, quer seja por

sangramento, problemas cardíacos ou qualquer outro motivo. Situação de extrema

gravidade;

Expressões do cotidiano são com freqüência referidas nó CC, como "comer bola" (deixar

passar, não prestar atenção por descuido ou distração); "pisar na bola" (fazer algo indevido

ou agir de forma não recomendada); "queimar o filme" (perder o prestígio ou confiança);

"ralar" (trabalhar muito, em ritmo acelerado ou intenso); "rasgar seda" (troca de elogios na

equipe, às vezes de forma exacerbada) e "pé de boi" ( que trabalha muito).
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