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RESUMO 

Este trabalho objetiva fazer uma análise do contexto atual da vida sócio-profis

sional do médico, enfocando fatores que são importantes na definição da autonomia 

médica, da qualidade social e psicofísica no seu trabalho e na sua relação com o pacien

te e a instituição em que trabalha. Construiu-se um paralelo entre esses fatores e suas 

relações com a qualidade no marketing de serviços em assistência médica. 

Os dados para análise foram buscados na literatura, em trabalhos e propostas 

de origem nacional e estrangeira, oferecendo um suporte. A pesquisa de campo foi 

feita com os três grupos envolvidos na assistência médica: os médicos, os pacientes e 

os administradores dos serviços de assistência médica das regiões Sul e Oeste da cida

de de São Paulo. 

Foram abordados aspectos que podem determinar a qualidade nos serviços de 

assistência médica: a carga horária semanal do médico, os plantões, o trabalho após os 

plantões, o número de pacientes atendidos, os locais de trabalho, a relação com a soli

citação de exames, os anos de formação, os vínculos de trabalho durante a vida profis

sional, o significado do consultório/clínica, a relação dos honorários com os planos e 

seguros-saúde, a relação dos pacientes com a solicitação de exames médicos, a motiva

ção para o trabalho, a renda mensal. 

O capítulo I inicia com a apresentação, os objetivos, a justificativa, a escolha do 

tema, a natureza do problema; no capítulo II, a tônica é a metodologia, o tema, a proble

mática, as variáveis e a hipótese; o capítulo III é estruturado com o suporte científico 

das literaturas e publicações; o capítulo IV trata dos resultados e da análise da pesqui

sa; e, finalmente, no capítulo V, foram expostas as conclusões, as limitações e as reco

mendações para trabalhos futuros. 



Os desafios de uma gestão administrativa que vise a melhoria da autonomia 

profissional do médico e de suas condições de trabalho têm reflexo direto nos recursos 

humanos com que ele lida. Pode-se verificar, pelos estudos realizados, que esses fatores 

podem influir e determinar a qualidade na relação médico-paciente e, conseqüentemen

te, na assistência médica. Portanto, são capazes também de definir qualitativamente um 

dos elementos do marketing: o produto. 

Considerando-se que a assistência médica consubstancia-se dentro da relação 

médico-paciente, que é a essência da Medicina, o aprimoramento dessa relação deve 

traduzir-se no aperfeiçoamento da ética médica e do marketing de serviços, tendo em 

vista o seu cliente principal e consumidor: o paciente. 

A introdução de novas ferramentas, conceitos e técnicas administrativas, contri

buindo para uma melhor assistência médica, com enfoque na qualidade do marketing 

de serviços, é outra forma de aperfeiçoamento dos serviços na assistência médica . 



IX 

RESUMEN 

Este trabajo tiene por finalidad hacer un análisis dei contexto actual de la vida 

social y profesional que envuelve a un médico, enfocando factores que son importantes 

para las definiciones de la autonomía médica, de la calidad social y psicofísica en su 

trabajo, y en sus relaciones de índole médico-paciente e institucional. Se trazó un para

lelo entre esas definiciones y sus interrelaciones con la calidad en el marketing de 

servidos en materia de asistencia médica. 

Los datos para el análisis fueron buscados en la literatura, en trabajos y propuestas 

de origen nacional e internacional, para servir de apoyo, y a través de una encuesta de 

campo junto a los tres grupos involucrados: médicos, pacientes y administradores de los 

servidos de asistencia médica de las regiones Sur y Oeste de la ciudad de San Pablo . 

Fueron abordados algunos de los aspectos que pueden determinar la calidad de 

los servidos de asistencia médica, como la carga horaria semanal, las guardias médicas, 

el trabajo después de las guardias, el número de pacientes atendidos, los locales de 

trabajo, la relación con las solicitaciones de exámenes, los anos de ejercicio profesional, 

los vínculos de trabajo durante su vida profesional, el significado dei consultorio/clíni

ca, la relación de sus honorarios con los planes y seguros de salud, la relación de los 

pacientes con la solicitación de exámenes médicos, su motivación para el trabajo, su 

renta mensual y cuál es el concepto de los pacientes para con los médicos. 

El capítulo I comienza con la presentación, los objetivos, la justificación, la 

elección dei tema, la naturaleza dei problema; en el capítulo 11 la tónica es la metodología, 

el tema, la problemática, las variables y la hipótesis; el capítulo III es estructurado con el 

aporte científico de las literaturas y publicaciones; el capítulo IV trata de los resultados 



y de los análisis acerca de la investigación y, por fin, en el capítulo V se exponen las 

conclusiones, limitaciones y recomendaciones futuras. 

Los desafíos que enfrenta una gestión administrativa para lograr la mejoría de la 

autonomía profesional del médico tienen un reflejo directo sobre los recursos humanos 

médicos. A través de los estudios realizados, es dable observar que esos factores pueden 

influir y determinar la calidad en la formación de la relación médico-paciente y, por 

consiguiente, de la asistencia médica, por lo cual siendo capaces, también, de definir 

cualitativamente uno de los elementos del producto de marketing, las 4P. 

Considerando el carácter consubstanciai de la asistencia médica con la relación 

médico-paciente, esencia de la Medicina, y, por consecuencia, como una relación directa 

de la mejoría de esa relación se espera que esos hechos puedan traducir el 

perfeccionamiento de la ética médica y del marketing de servidos, por la simple razón 

de que ambos, a priori, patrocinan el respeto a su cliente y consumidor principal, el 

paciente. También es posible relacionar el desempeno de la calidad de los servidos de 

asistencia médica con el marketing de servidos por medio de la mejoría de los factores 

investigados, mediante la introducción de nuevas herramientas, conceptos y técnicas 

administrativas, contribuyendo para conseguir una mejor asistencia médica, para lo que 

se recomienda un enfoque que enfatice la calidad del marketing de servidos en la 

asistencia médica. 
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, 
CAPITULO I 

"" INTRODUÇAO 

1.1 Apresentação 

A vida é a grandiosidade inalienável dada pelo nosso Criador. A manuten-

ção da vida biológica constitui a definição maior de saúde, a essência para a per-

manência e a efetivação da vida. O simples fato de esta dissertação estar sendo 

apresentada, analisada e discutida passa necessariamente por uma das definições 

de vida. Para que ela se manifeste plenamente, tem que estar vinculada e protegida 

pelas condições que fornecem e mantêm a saúde . E a saúde, no seu sentido maior, 

é uma meta a ser alcançada, identificada, e está inserida no texto da carta da Decla-

ração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Por esses motivos, entre outros, as questões relativas à saúde, no seu as-

pecto sociológico, são de extrema importância para a humanidade e trazem cons-

tantes discussões e a necessidade de aprimoramento contínuo. 

Há praticamente um consenso, entre a população brasileira, de que a edu-

cação e a saúde são as duas áreas sociais básicas de maior importância para a vida 

das pessoas. Sendo consideradas as mais importantes, deveriam ser prioritárias, 

mas essa realidade está muito longe de acontecer no Brasil. 
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Os serviços de assistência médica atendem a pacientes, contratam profis

sionais e escolhem administradores, e é necessário satisfazer as exigências dos 

que buscam qualidade nos serviços médicos. Analisar processos de qualidade do 

marketing de serviços implica envolver-se em uma série de teorias e ensinamentos 

que , de alguma forma, apresentam-se tangíveis em alguns aspectos e intangíveis 

em outros. Na verdade, o processo para a implantação da qualidade é de aprendi

zado difícil na etapa inicial, embora com profundos e marcantes resultados se o 

envolvimento e o compromisso dos interessados se traduzirem em integral absor

ção da mensagem dirigida. 

O processo de implantação de programas de qualidade nos serviços de 

assistência médica propicia mudanças comportamentais e determina instrumentos 

administrativos para tomadas de decisão e controle de resultados das or

gan izações . 

Este trabalho busca, entre outros objetivos, contribuir com as ferramentas 

do marketing para os serviços de assistência médica, assim como fazer uma análi

se do importante papel da autonomia profissional do médico e de outros aspectos 

que podem determinar a sua qualidade de vida profissional, particularmente nas 

zonas Sul e Oeste da cidade de São Paulo. 

Neste final de século, a globalização, as mudanças bruscas, a utilização de 

ferramentas administrativas até há poucos anos inexistentes exigem uma solução 

em curto espaço de tempo. 

Este trabalho fundamenta-se nos mais recentes e inovadores instrumentos 

utilizados para avaliar a qualidade do marketing de serviços e que devem ser apli

cados à assistência médica, uma vez que ela é uma das formas de prestação de 

serviços, ao mesmo tempo que procura enfatizar a postura técnica e a ética . 
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Considerando-se que o médico é o agente nesse processo, este trabalho 

vem conciliar a implantação da filosofia dos programas de qualidade nos servi ços 

de saúde. 

O profissional da saúde pode ser considerado um parceiro das orgamza

ções de saúde e pode-se entender que , atualmente, na grande maioria desses servi

ços de assistência à saúde, esse cliente interno encontra-se muito doente . 

A precariedade dos sistemas de saúde está presente nos meios de comuni

cação de massa e também especializados como um problema de difícil solução. 

Na quase totalidade das instituições de assistência à saúde não se encontra 

a profundidade necessária para mudar essa realidade. Não é regra promover-se 

iniciativas para alterar essa postura frente ao cliente interno e, se porventura ocor

rem essas mudanças, elas são focais , tímidas e esparsas. 

Há até um sentido exploratório do profissional médico junto às institui

ções de assistência, como aquelas pertencentes e vinculadas aos planos e aos segu

ros-saúde. 

Percebe-se que os agentes intermediários entre o binômio médico-paciente 

não conseguem a bom termo receber os lucros necessários, a princípio justos como 

uma empresa privada, e ao mesmo tempo promover, de forma geral, uma boa 

assistência médica. 

Este trabalho objetiva colaborar no sentido de minorar esses problemas 

específicos e promover um aperfeiçoamento dos conceitos gerenciais e das práti

cas operativas em assistência médica, participando da construção objetiva do marke

ting de serviços nela. 
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1.2 Justificativas da escolha do tema 

Este trabalho de pesquisa está inserido na área do marketing de serviços, 

vindo ao encontro da experiência do autor nos dois campos técnico-científicos que 

são tratados, ou seja, na área da medicina e na área da administração. 

As dificuldades de gestão que hoje recaem sobre os serviços de assistência 

médica são pedras angulares para a solução do setor como um todo, portanto é 

fundamental que sejam resolvidos, já que a conquista da qualidade dos serviços de 

assistênc ia médica depende muito dessa solução. 

Hoje em dia, o sistema de saúde assume uma forma no mínimo diferente 

da usual, pois os serviços prestados são exagerados e com lampejos de moderni

dade e cientificidade. As facilidades encontradas atualmente são mais convidativas 

e cativantes, e a captação de clientes, o modo de abordar os serviços de assistência 

médica vêm produzindo uma nova definição no contexto sócio-profissional e ético 

do médico. 

Este trabalho procura enfocar o quanto a qualidade do marketing influencia 

os serviços de assistência médica nas zonas Sul e Oeste da cidade de São Paulo . 

A autonomia médica é considerada, neste trabalho, como fator que pode 

interferir na vontade, na decisão, na conduta e na liberdade do profissional médi

co. Essa vontade é alicerçada em seus conhecimentos técnicos, em sua motivação e 

em seus aspectos éticos, pertinentes à sua profissão. 

A decisão e a conduta médica não são definidas só em função do paciente, 

que por si só é fundamental, mas também por fatores de ordem administrativa e de 
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suporte médico, ambientais, que atingem direta e indiretamente o m édi co como 

ser humano e profissional, em suas expectativas, em seus ideais e esperan ças, 

como ocorre com qualquer trabalhador. 

Os serviços de assistência médica têm tradicionalmente firmado seus cam

pos de atuação nas áreas técnico-científica e administrativa e as dificuldade s de 

ges tão são pedras angulares para a solução do setor como um todo. 

Po rtanto, é fundamental que sep resgatada a qualidade nos se rviços de 

as sistê ncia médica, sejam eles de ordem pública ou privada . 

O exame da literatura nacional e estrangeira evidencia estudos teó ri cos e 

empírico s no campo da qualidade do marketing de serviços referentes à assis tência 

médica, po rém ainda num patamar inicial. 

Este e studo pretende dar uma contribuição para um aprofundamento da 

análise do contexto atual da vida sócio-profissional do médico brasileiro e suas 

influências sobre a assistência médica . Ele se justifica por aspectos de importância , 

como sua re levância social. O seu aspecto ético surge quan do se expõe a relação 

médico -p aciente juntamente com as ferramentas do marketing de servi ço s, que 

estimulam a aquisição dos citados serviços mediante o despertar de necessidades 

do cliente , o paciente, que às vezes lhe são impostas, independente de sua vontade. 

Do ponto de vista técnico, os instrumentos de marketing precisam de um cuidado 

é t ico com respeito à relação médico-paciente. 

No momento em que as questões anteriores forem se direcionando para 

uma resolução ou aperfeiçoamento, poderá haver um aprimoramento dos aspec to s 

pertinentes ao setor da saúde , especificamente a assistência médica . 
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1.3 Tema, problema, problemática, hipótese e variáveis 

1.3.1 Tema 

Marketing de serviços na assistência médica: fatores que podem determi

nar a qualidade. 

1.3.2 Problema 

Por que a qualidade dos serviços médicos na cidade de São Paulo não aten

de plenamente às expectativas dos pacientes. 

1.3.3 Problemática 

Aspectos que influem na qualidade do marketing de serviços na cidade de 

São Paulo, tanto no contexto da iniciativa privada quanto do setor público. 

Condição sociocultural do médico 

Baixa remuneração por hora trabalhada do profissional 

Estresse dos envolvidos na prestação de serviços médicos 

Interferência de fatores externos e impróprios na decisão médica 

Dissonância entre a realidade médica e a atitude gerencial 
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1.3.4 Hipótese 

Melhores condições de trabalho, autonomia e compatibilização da realida

de médica com uma ação gerencial eficaz são fatores determinantes na qualidade 

dos serviços médicos na cidade de São Paulo . 

1.3 .5 Variáveis 

Identificação da variável 

Qualidade no marketing de serviços 

Definição das variáveis 

Variáveis dependentes: a melhoria da qualidade no market ing de se rvi 

ços na cidade de São Paulo. 

Variáveis independentes: melhores condições de trabalho, autonomi a e 

compatibilidade da realidade médica com uma ação gerencial e ficaz dos 

serviços de assistência médica na cidade de São Paulo. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo específico 

O objetivo específico deste trabalho é viabilizar o entendimento e a rela

ção entre as influências de alguns aspectos específicos que interferem na melhoria 

das condições de trabalho, autonomia e compatibilização da realidade médica com 

uma ação gerencial eficaz e, conseqüentemente, na definição da qualidade na pres

tação dos serviços de assistência médica. 

A autonomia médica, as boas condições psicofísicas e a aplicação de uma 

gestão administrativa compatível e baseada na realidade do profissional médico 

são fatores que podem determinar a qualidade do marketing de serviços, por se

rem parte integrante da formação do produto assistência médica, sendo dado enfo

que, neste trabalho, para o endomarketing. 

1.4.2 Objetivos gerats 

Demonstrar que as conclusões deste trabalho podem ser fundamentais 

para a determinação da qualidade na prestação dos serviços de assis

tência médica. 

Servir como uma base para a mudança do conceito dos serv1ços de 

assistência médica prestados ao cliente e consumidor externo, o pa

ciente. 
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O aprimoramento da ética médica na relação e nos instrumentos de 

marketing que estimulam a captação de clientes. 

O conhecimento da realidade vivenciada pelo profissional médico jun

to aos serviços de assistência médica, que podem ser fatores compro

metedores da qualidade na prestação dos serviços médicos e, conse

qüentemente, elementos de distorção no marketing de serviços. 

Apresentação fundamental e necessária de um paralelismo e aproxima

ção entre os serviços de assistência médica e o marketing de serviços. 

A definição das relações da assistência médica, centrada na relação 

médico-paciente, como o mais importante composto de marketing, o 

produto. 

O aprimoramento da ética médica. 

1.4.3 Comentários 

Este trabalho tem entre seus objetivos dar a sua contribuição a todos os 

interessados no marketing de serviços e na gestão da qualidade total nos serviços 

de assistência médica, sejam eles de ordem pública ou privada, buscando o apri

moramento, a otimização da relação médico-paciente, que é, sem dúvida, a essên

cia e a razão da própria Medicina . 

O enfoque dado a este trabalho permite que os profissionais tanto da área 

administrativa quanto do sistema operacional de saúde, a exemplo dos médicos, 

tenham uma visão do que está influindo na definição atual e abrangente do contexto 

sócio-profissional de um elemento-chave da assistência médica: o médico . 
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As análises e conclusões decorrentes e expostas neste trabalho podem per

mitir aos estudiosos do assunto formular e construir outras saídas importantes, 

com o objetivo de solucionar e desenvolver a assistência médica brasileira. 

O tema é atual e proporciona debates contínuos, tendo grande repercussão 

junto à população no Brasil. 

Os especialistas, políticos e leigos debatem exaustivamente os fatores que 

implicam nas dificuldades para seu equacionamento, tanto na gestão sistêmica quan

to na origem e na administração de seus recursos financeiros destinados à área da 

saúde. E a falta da qualidade nos serviços médicos pode ser atribuída quase sem

pre, na concepção não só do leigo, aos profissionais médicos, tanto do setor públi

co quanto do privado, o que não é uma realidade . 

O trabalho não tem como meta oferecer um embasamento, desenvolver 

uma análise e um propósito corporativo, mas sim demonstrar que o médico, tã o 

necessário para a qualidade na assistência médica, tem suas peculiaridades especí

f icas, tanto técnicas quanto psicossociais, e também históricas, mas não deixa de 

ser um trabalhador com características humanas, como outros trabalhadores em 

geral. Sua atual definição profissional é, na realidade, bastante desalentadora. 

Considerando-se todos esses fatores, este trabalho busca mostrar que não 

se trata de uma questão simplista as definições pouco elogiosas que às vezes são 

propaladas e atribuídas à classe médica brasileira, como: constante atitude mer

cantil, incompetência técnica, ato de desamor, e tantos outros atributos negativos 

que lhe são atribuídos. Esta tese pretende colaborar no sentido de apresentar uma 

visão de alguns aspectos relativos à política de administração dos recursos huma

nos médicos, dentro de um contexto do marketing de serviços ou, melhor aind a, 
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da falta de uma política de gestão adequada. Serão feitas comparações da visão de 

concepção de gestão da qualidade total (TQM) de vários estudiosos do assunto, 

como Deming, Juran e Philip Crosby. Os conceitos por eles emanados, assim como 

outras ferramentas administrativas, são pouco utilizados em nossos serviços de 

assistência médica. 

Esta dissertação procura mostrar que a inserção adequada do médico no 

contexto de uma política de gestão da qualidade total, com uma visão alicerçada no 

que se denomina a "voz do cliente", para a qual os conceitos de Peter Drucker e Jan 

Carlson são fund amentais e agregados ao valor percebido pelo cliente, também 

defendido por Julio Lobos, implica, em última análise, na percepção e no reconhe

cimento do médico como um importante "cliente interno". 

A participação efetiva e a autonomia médica dependem de diversos fato

res, sendo de grande importância: 

uma carga horária de trabalho adequada; 

uma relação adequada de carga horária e honorários médicos; 

uma real liberdade e amparo junto aos mecanismos de solicitação pro

pedêutica e terapêutica; 

boas condições de trabalho; 

uma contextualização real da relação paciente e propedêutica nos ser

viços de assistência médica; 

uma aplicação das decisões gerenciais embasada na realidade do pro

fissional médico. 
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Esses aspectos, com certeza, podem auxiliar o trabalhador médico a inte

grar-se de forma mais adequada e efetiva, levando-o a desempenhar e desenvolver 

suas funções com todas as suas potencialidades e cumprindo sua real vocação, 

que é servir como médico à população. 

Conseqüentemente, toda instituição, seja ela do setor da assistência médi

ca ou não, tendo seu principal colaborador inserido de forma ideal na realização 

dos processos específicos- no caso desta dissertação, a assistência médica -, pode 

promover benefícios para a própria sociedade e a qualidade em serviços. 
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, 
CAPITULO 11 

METODOLOGIA 

2.1 Método adotado 

A exatidão dos dados obtidos ou das observações, assim como o emprego de 

um método eficiente, são fatores primordiais para o êxito de um trabalho . O método 

utilizado neste trabalho foi o empírico indutivo. 

O tratamento metodológico da dissertação foi o quantitativo e o qualitativo. 

Os resultados obtidos com as pesquisas de campo efetuadas foram elaborados 

a partir de uma análise do percentual de elementos levantados nos questionários res-

pondidos por médicos, pacientes e administradores das instituições de assistência 

médica. 

2.2 Técnicas utilizadas 

O trabalho consistiu em coletar os dados secundários através de pesquisas 

feitas em trabalhos científicos, publicações especializadas e artigos específicos, todos 
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com o devido reconhecimento científico ejou público, enriquecidas com a pesquisa de 

campo. 

2.3 Pesquisa de campo 

A pesquisa de campo foi realizada com a aplicação dos questionários específi

cos a cada grupo envolvido no processo: os médicos, os pacientes e os administradores 

das instituições de prestação de serviços em assistência médica . 

A pesquisa pautou-se nos seguintes itens: 

1) Anonimato - Visando a proteção e fidelidade dos dados armazenados, res

peitando a questão ética e permitindo a livre expressão dos entrevistados. Todos os 

questionários foram anônimos. No momento da entrevista com os pacientes, a 

entrevistadora anotou o sexo dos entrevistados; a formação profissional dos médicos 

entrevistados é conhecida pelo autor deste trabalho e seus colegas. Os dez questionári

os dirigidos aos administradores só podem ser identificados pelo autor desta dissertação. 

Os questionários dirigidos aos pacientes foram supervisionados pelo autor des

ta dissertação e realizados por uma pesquisadora profissional, Mara Vieira Paixão, que 

presta serviços a empresas como Ibope, Teorema, Fiat e outras. Encontra-se no apêndi

ce uma cópia de sua declaração. 

2) Controle - Foi feito um acompanhamento constante do processo de aplica

ção dos questionários, com o objetivo de garantir a exatidão das fontes. Os questionários 

dirigidos aos médicos e aos administradores hospitalares foram aplicados pelo autor desta 

dissertação e de alguns colegas médicos que fazem parte do quadro de profissionais de 

cada uma das instituições do grupo de serviços de assistência médica pesquisados. 
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3) Multiplicidade e espontaneidade -A pesquisa de campo foi feita com o 

objetivo de observar os fatos tal como ocorrem espontaneamente. Não houve uma 

escolha predeterminada dos médicos e pacientes entrevistados. Eles foram selecionados 

de forma aleatória, buscando-se, em relação ao grupo de pacientes, que fossem consu

midores dos serviços pesquisados; em relação ao grupo dos médicos, uma variação no 

conjunto de especialidades e atividades, por exemplo: pronto-socorro, ambulatório, 

enfermaria, unidade de tratamento intensivo, pronto-atendimento, serviço de referência, 

hospitais públicos, hospitais privados com ou sem plano de saúde próprio, hospitais

escola, enfim, toda uma multiplicidade de serviços e características diferentes nos ser

viços de prestação de assistência médica. 

Devido ao gigantismo do serviço de assistência à saúde de São Paulo, foi ne

cessário selecionar duas zonas da cidade, nas quais foi realizada a coleta de dados: as 

regiões Sul e Oeste da capital paulistana. O registro das variáveis obtidas e sua análise 

proporcionarão o estabelecimento de relações entre as variáveis dependentes e inde

pendentes. 

2.4 Universo da pesquisa 

Os parâmetros pesquisados foram retirados de literaturas específicas sobre o 

assunto, tais como: 

livros nacionais e estrangeiros sobre a qualidade do marketing em serviços; 

livros nacionais e estrangeiros relacionados com a autonomia do médico, a 

qualidade e a produtividade, além de livros com enfoque sobre o marketing 

de serviços; 
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livros nacionais e estrangeiros sobre o gerenciamento de recursos humanos; 

livros estrangeiros sobre psicologia humana; 

revistas e publicações nacionais enfocando assuntos sobre a autonomia pro

fissional do médico e o marketing de serviços; 

documentos apresentados em simpósios e seminários apontando a vanta

gem do controle da qualidade nos serviços; 

dissertações abordando os temas relacionados à autonomia profissional mé

dica e a qualidade em serviços; 

jornais de representação da classe médica abordando temas relacionados 

com a atividade profissional médica; 

publicações nacionais de reconhecida competência e seriedade; 

tabelas e valores de referência dos honorários da prestação dos serviços de 

assistência médica de instituições; 

código de ética médica. 

Foram considerados universo da pesquisa os médicos de todas as especialidades. 

A escolha dos hospitais pesquisados pautou-se no fato de que as regiões Sul e 

Oeste da capital paulistana abrigam instituições de vários portes, públicas e privadas, e 

com diversos níveis de qualidade e competência técnico-profissional, o que permite 

abordagens, execuções, controles e conceitos científicos múltiplos. 
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O universo da pesquisa abrangeu um número de serviços de assistência mé

dica tal que permitiu detectar alguns fatores que podem interferir na qualidade dos 

serviços, extraindo-se alguns diagnósticos e propondo-se possíveis soluções. 

Foram pesquisadas dez instituições de serviços de assistência médica, com a 

apresentação dos respectivos dados básicos: 

nome do hospital; 

a referência de alguma característica importante que mereça ser destacada; 

número de leitos; 

tipo de contrato do paciente para o seu atendimento médico geral; 

endereço; 

nome do administrador hospitalar responsável por esses serviços. 



Relação das instituições de assistência médica pesquisadas e 

número de médicos entrevistados em cada uma delas 

Hospital 9 de Julho 

18 

Hospital geral e maternidade. Possui o Certificado de Qualidade Hospitalar 

(CQH) 

Número de leitos: 260 

Rua Peixoto Gomide, 625 - Cerqueira César 

Atendimento de pacientes de convênios privados e particulares 

Administração hospitalar: Márcia Gamni 

Número de médicos: 23 

Hospital da Beneficência Portuguesa 

Hospital geral e maternidade - Com residência médica aprovada pelo MEC 

Número de leitos: 1700 

Rua Maestro Cardim, 769- Cerqueira César 

Atendimento de pacientes de convênios privados, particulares e do Sistema 

Único de Saúde 

Administração hospitalar: Florêncio Freitas Vieira 

Número de médicos: 15 

Centro de Referência em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) 

Ambulatório de referência de especialidade médica 

Rua João Batista Pereira, 467 - Jardim São Gilberto 

Atendimento de pacientes portadores de doenças sexualmente transmissíveis, 

principalmente da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - Sida/Aids pelo 

Sistema Único de Saúde 

Administração hospitalar: Maria da Conceição Rodrigues 

Número do médicos: 10 
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Hospital das Clínicas de São Paulo (HC) 

Hospital geral e maternidade de referência internacional - Hospital-escola com 

residência médica aprovada pelo MEC. É o maior hospital da América Latina. 

Número de leitos: 2.200 

Rua Dr. Enéias de Carvalho Aguiar, 255 - Pinheiros 

Atendimento de pacientes de convênios privados, particulares, convênios inter

nacionais e do Sistema Único de Saúde 

Administração hospitalar: Mestre José D'Elia Filho 

Número de médicos: 18 

Hospital Iguatemi 

Hospital geral e maternidade 

Número de leitos: 160 

Av. Francisco Morato, 719- Morumbi 

Atendimento de pacientes de convênio próprio e outros, privados e particulares 

Administração hospitalar: Carlos Alberto Utescher 

Número de médicos: 26 

Hospital Indianópolis - Amico 

Hospital geral e maternidade 

Número de leitos: 77 

Av. Rubem Berta, 850 - Vila Clementino 

Atendimento de pacientes de convênio próprio e outros, privados e particulares 

Administração hospitalar: Sidney Giamarusti 

Número de médicos: 9 



Hospital Leão XIII 

Hospital geral e maternidade 

Número de leitos: 150 

Rua Pouso Alegre, 1 - Ipiranga 

Atendimento de pacientes de convênios privados e particulares 

Administração hospitalar: Ruy Sérgio Hernandes 

Número de médicos: 11 

Hospital Metropolitano 

Hospital geral e maternidade 

Número de leitos: 100 

Rua Marcelina, 441- Lapa 

Atendimento de pacientes de convênios privados e particulares 

Administração hospitalar: Maria das Graças Fernandes Longuino 

Número de médicos: 13 

Hospital Dona Rosa Alves da Silva 

20 

Hospital de referência para o atendimento de cirurgias eletivas e maternidade 

da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ocupa atualmente o terceiro lugar do 

município, com o número de 500 parturientes/mês. 

Número de leitos: 176 

Av. Jabaquara, 1 314 - Saúde 

Atendimento de pacientes do Sistema PAS da Prefeitura Municipal de São Paulo 

Administração hospitalar: Luís Carlos Pierri 

Número de médicos: 7 



21 

Hospital São Paulo 

Hospital geral e maternidade - Hospital-escola com residência médica aprova

da pelo MEC 

Número de leitos: 654 

Rua Napoleão de Barros, 715- Vila Clementino 

Atendimento de pacientes de convênios privados, particulares e do Sistema 

Único de Saúde 

Administração hospitalar: Professor Dr. José Roberto Ferrara 

Número de médicos: 12 

2.5 Amostra 

A essência do trabalho está baseada na filosofia da qualidade difundida 

atualmente e muito valorizada nas grandes organizações hospitalares. A intenção é elucidar 

alguns conceitos, tentando mostrar a importância de despertar nos médicos e pacientes 

a idéia de que a organização está preocupada com a qualidade, mostrando eficácia nas 

ações e nos resultados. 

A amostra se constituiu de um número significativo de publicações e trabalhos 

científicos representativos para este estudo. 

2.5 .1 Informações sobre o número de serviços médicos e suas 

características 

Os serviços de assistência médica pesquisados são considerados de pequeno, 

médio e grande porte. O número de funcionários e médicos é de mais ou menos vinte 
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e cinco a mil e quinhentos. Foram entrevistados cento e quarenta e quatro profissionais 

da área médica, constituindo-se, portanto, numa amostra de significativa relevância . 

Esse s médicos são titulados com o registro profissional junto ao Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo. São residentes, pós-graduandos, especialistas, profes-

sores, todos no exercício pleno de suas funções . 

Foram pesquisados, além dos médicos, cento e cinqüenta e nove pacientes 

adultos, com idade superior a 18 anos, e nove administradores hospitalares. 

TABELA 1 

QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

Público-alvo n° de questionários 

Hospitais 10 

Méd icos 144 

Pacientes 159 

Administradores 9 

2.5 .2 Alguns detalhes específicos da pesquisa e dos questionários 

O número de pacientes foi pouco superior ao de médicos pesquisados, e eles 

foram escolhidos ao acaso. A seleção foi determinada pelo fato de esses pacientes se

rem atendidos pelos serviços de assistência médica pesquisados; portanto, trata-se de 

clientes externos, de consumidores. A pesquisadora procurou, sempre que possível, 

buscar um equilíbrio entre o número de homens e de mulheres entrevistados. 

Os questionários dirigidos aos pacientes, médicos e administradores hospitala

res foram semelhantes, compostos de perguntas fechadas; naquele dirigido aos médi

cos, há uma pergunta aberta. 
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O número de perguntas foi de treze para os pacientes, de quatorze para os 

médicos e de doze para os administradores. As questões 7 e 8 foram dirigidas somente 

aos médicos; na de número 7, pergunta-se há quantos anos são formados e na de 

número 8, em quantas instituições já trabalharam. Na questão 14, dirigida somente aos 

pacientes, procurou-se conhecer o conceito que eles têm sobre os médicos, com base 

numa lista de aspectos positivos, negativos e neutros, sendo esta a única diferença entre 

os dois questionários. 

Feitos os questionários, procedeu-se à compilação dos dados. 

2.6 Coleta de dados 

Para a coleta de dados, o autor da dissertação, juntamente com a pesquisadora, 

elaborou previamente os instrumentos e selecionou as técnicas mais adequadas. 

É necessário austeridade no controle da aplicação do instrumento de pesquisa. 

As fases para a definição dessa etapa são: 

elaboração do questionário; 

aplicação do questionário; 

tabulação dos dados; 

análise dos resultados; 

estudo comparativo com os estudos e a literatura específica de apoio, que 

serão discutidos nos capítulos IV e V. 
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CAPÍTULO 111 

MARKETING E ASSISTÊNCIA MÉDICA 

3.1 O médico e os seus aspectos sociológicos 

3.1.1 Uma profissão tradicional e mítica 

A medicina é uma das primeiras profissões tradicionais da humanidade . 

Sua história confunde-se com a própria história do homem . 

No decorrer do tempo, a figura daquele que, de alguma forma, pode aliviar 

a dor e possui o poder, em tese, de prolongar a vida - o médico - foi sempre 

cercada de mistérios e associada à idéia de que ele é detentor de conhecimentos 

que estão acima de grande parte da população. Essas idéias predominaram mesmo 

entre os povos primitivos, os povos da antigüidade, permanecendo entre as tribos 

indígenas da atualidade, com a figura do pajé, associada também ao conhecimento 

da história cultural da tribo. Esses fatos ajudam a entender por que, na definição 

dos conceitos sobre a figura dos médicos e de seus análogos, eles passaram a 

gozar de poderes místicos e de privilégios na sociedade . 

11 Nenhuma outra profissão exercita este poder na escala em que o faz a 

medicina, certamente porque nenhuma outra profissão se iguala a ela no grau de 



25 

autonomia ou auto-regulação. A profissão médica é este estereótipo de profissão 

com alto grau de autonomia técnica (saber) e econômica (mercado de trabalho). 11 1 

A figura simbólica e mística do médico, construída ao longo do tempo, 

permanece, ainda que hoje muito pouco presente e tênue , e constitui, em diferen

tes graus de intensidade, para a população, um sinônimo de invulnerabilidade , 

poder, conhecimento e privilégios, idéias que estão sendo abandonadas. 

Hoje, alguns fatores contribuem para que esse simbolismo e esse mito 

sejam desfeitos, sendo os principais: 

Socialização do conhecimento médico 

Com a socialização e o acesso ao conhecimento, graças ao avanço e ao 

desenvolvimento da comunicação global, para a população, em geral, os conceitos 

básicos, as demonstrações do conhecimento e de técnicas médicas, somados ao 

desenvolvimento farmacêutico , entre outros aspectos, ligados à área médica , estão 

cada vez mais di sponíveis. 

Crescimento e velocidade da inovação da tecnologia médica 

Com a verticalização do saber médico - há dezenas de especialidades mé

dicas hoje , sendo que somente as reconhecidas pela Associação Médica Brasileira 

são em número de sessenta e quatro - e a constante inovação em todos os setores, 

torna-se impossível para um médico o domínio geral e profundo de toda a ciência 

da arte de curar. 

1 MACHADO, Maria Helena. Os médicos no Brasil- Um retrato da realidade. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. p. 21. 
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Compartilhamento do saber médico com outros profissionais da saúde 

O grande progresso tecnológico complementar da medicina, em boa parte 

dominado e desenvolvido por profissionais não-médicos, é um dos principais fato

res que fez com que esse poder atribuído aos médicos fosse decrescendo. 

Predominância atual do tecnicismo e do racionalismo 

A figura do médico e de seus análogos sempre esteve associada à imagem 

divina e à religiosidade . Esse fato permitiu, e ainda permite, mas em grau infinita

mente menor, a sobreposição do que está relacionado com os aspectos gerais da 

alma e da morte, que, ainda cercados de grande polêmica, contribuem para essa 

idéia de uma áurea mística e de poder atribuída ao médico . 

11 0 prestígio social depende fundamentalmente de três fatores: 

1) fazer coisas notáveis; 

2) não estar facilmente disponível; 

3) atuar por mecanismos que escapem à inteligência popular. 

Os dois primeiros fatores são óbvios (. .. ) A água faz coisas notáveis, mas 

não tem prestígio social, por estar facilmente disponível. (. .. ) A terceira condição 

para se chegar ao prestígio social requer um pouco mais de elaboração, para pleno 

entendimento . O verdadeiro, o grande 'prestígio ' envolve ignorância, por parte da 

platéia, dos mecanismos que tornam possível o sucesso que ela aplaude. Em última 

instância, prestígio envolve medo, encanto e misticismo ( ... ) O prestígio do Papai 

Noel é um exemplo típico da mistura de medo e encanto ( ... ) O mágico só nos 

encanta até o momento em que descobrimos seu truque. 
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(. .. ) Os médicos vêm perdendo seu prestígio através de uma decrescente 

soma algébrica dos valores dos três mecanismos que o haviam gerado. Assim, o 

médico faz hoje muito mais coisas notáveis do que no passado . (. .. ) A Declaração 

dos Direitos do Homem, pela Organização das Nações Unidas, em 1948, fez da 

saúde um direito primário do ser humano. Para atender a este nobre desiderato, o 

médico deve ser tão acessível a cada um quanto o guarda-chuva e a escova de 

dentes. O que é bom para a humanidade, mas necessariamente vulgariza o médico . 

Vulgaridade e prestígio nunca andam de mãos dadas . 

(. .. ) Tudo indica que o prestígio social que os médicos perderam não só é 

irrecupe rável, mas ainda diminuirá mais . Pela necessidade de estarem disponíveis 

para todos, os médicos estão sendo fabricados em série. 112 

O alívio da dor e a cura e, por conseqüência, a tentativa de domínio sobre 

a morte, na história da humanidade, estão ligados às figuras simbólicas, arquetípicas 

e mitológicas dos santos, paranormais, curandeiros, videntes e similares, sendo 

quase sempre associados a aspectos que envolvem a fé, independente do tipo de 

credo . Havendo ou não uma comprovação dentro da metodologia racional , trata-se 

do culto da esperança em algo não conhecido na sua plenitude . 

A figura do médico resulta um pouco da junção de idéias do racionalismo, 

do simbolismo e do misticismo. O primeiro passa por um processo de afirmação e 

formação cultural e técnico-científica que o envolve, nos seus quase vinte anos de 

estudo, num ambiente de alta especificidade, treinamento e desenvolvimento tec

nológico constante, que está, a cada dia, sendo acompanhado mais de perto pela 

população. 

2 RIGATTO, Mário. O poder do médico- A queda do mito. Ars Cvrandi. São Paulo, v. 25, n. 6, p. 39, jun . 1992. 
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"A teoria do simbolismo de Jung aplica-se não apenas ao simbolismo onírico 

mas também ao simbolismo da vida de vigília. Descreveu a teoria básica nesta 

afirmação : 

O símbolo não é um signo que encobre alguma coisa que todos conhecem. 

Esta não é sua significação; pelo contrário, representa uma tentativa de elucidar, 

por meio de analogia, algo que ainda pertence inteiramente ao domínio do desco-

nhecido ou algo que ainda está para ser. (Jung, 1916) 

O que é este 1desconhecido ou algo que está ainda para ser 1? É a psique do 

homem - sua personalidade toda, ou sua individualidade (selfhoocf), como Jung 

preferia chamá-la."3 

FIGURA 1 - Conceito tradicional do médico 

Conceito 
tr~dicional 

Figura mítica e tradicional 
• Poder de cura 
• Contato com a morte 
• Conhecimento não-popular 
• Família diferenciada 
• Capacidade profissional 
• Riqueza 

Status social 

3 LINDZEY, Gardner, HALL, Calvin S. , THOMPSON, Richard F. Psicologia . Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 
1977. p. 316-17. 
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Quanto ao aspecto místico, ele vem se debilitando, na mesma proporção 

em que cresce a sua face oposta, o racionalismo. 

O leigo, na figura do paciente, agarra-se a esse racionalismo cientificista, 

interpretando-o e compreendendo-o como tudo aquilo que ele pode ver, tocar, 

sentir, traduzindo-se dentro dos limites específicos do seu conhecimento té cnico

científico restrito. Na prática médica diária, esse é um dos fatores que pode levar 

à freqüente solicitação de exames médicos, objetivando a identificação ou confir

mação do que o paciente acredita estar acometendo-o . 

Há uma perda da confiabilidade no saber médico e uma ausência quase 

total de sentimento místico em relação à figura do médico . Essa troca de força 

gradual do crer e do sentir pelo puramente racional e técnico parece estar se inten

sificando dentro do contexto geral da assistência médica. 

As freqüentes solicitações de exames médicos pelos pacientes podem con

firmar um dos fatores que pode determinar a diminuição da confiabilidade na rela

ção médico-paciente. Há uma frase freqüentemente ouvida no meio médico e que 

expressa essa idéia: "Só confio no que tenho se fizer aquele exame. Não confio 

somente na palavra do médico". 

Este trabalho não tem o propósito de criticar ou inviabilizar a necessidade 

dos exames médicos, que são parte excepcional da medicina moderna, às vezes tão 

necessários para completar a cadeia do bom atendimento médico. Essa crítica é 

feita àquele que busca substituir a importância da competência médica, da 

confiabilidade que deve fazer parte de um todo e que deve existir na relação médi

co-paciente, pela solicitação pura e simples de exames médicos, se isto não for 

feito com o único objetivo, naquele determinado momento terapêutico, de os 
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exames servirem de subsídio para o esclarecimento do diagnóstico e prognóstico 

médico, tanto por parte do paciente como por parte do médico. 

"( ... ) Para os crentes que enfrentaram longas horas de viagem até chegar 

àquele morro não importam as dúvidas dos céticos . Eurípedes vê, fala com a santa 

e também promove a cura em seu nome. Por isso, agarrados a essa crença, os fiéis 

fizeram da caminhada de Sexta-feira o início de mais um ritual de esperança em 

uma cura que não vem da ciência, mas da fé. ( ... ) É apenas parte do curioso fenô

meno da sobrevivência dos curandeiros na era da ressonância magnética, exames 

de DNA e clonagem de animais. E, nesse terreno, a lógica nada vale. Tampouco as 

prescrições médicas. ( ... ) Mas a verdade é que multidões iguais às que se ajoelha

ram diante do vidente ignoram os céticos e continuam recorrendo ao curandeirismo, 

uma miscelânea de práticas milenares que, em nome da saúde , evocam desde uma 

simples oração ou tratamento à base de forças energéticas até o poder de entidades 

espirituais. 'Quando a medicina não mostra uma saída que agrade ao ser humano, 

ele busca outro caminho. A morte é uma questão crucial e o homem é capaz de 

acreditar em tudo, menos encarar que é o seu fim ' , diz Maria Helena Villas Bôas 

Concone, antropóloga da PUC/SP. ( ... ) O que os curandeiros têm em comum é 

trabalharem sempre ungidos de uma aura mística, que envolve o intercâmbio com 

supostas esferas espirituais, acima do alcance de qualquer aparelho da ciência dos 

homens. O que importa, porém, é que para quem os procura essas forças funcionam." 4 

"Os pedidos de curas para problemas de saúde representam 90,3% das pro

messas feitas pelos devotos de São Francisco que deixaram ex-votos em Canindé 

entre 85 e 95. Na pesquisa aplicada entre os romeiros, em 1991, apurou-se que 

52% dos entrevistados não tinham procurado o médico antes de recorrer a São 

Francisco. 

4 MICHAEL, Andréa, PADILLA, Ivan. Curandeiros. Isto É, São Paulo, n . 1443, p. 110, maio 97 . 
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Para o professor e psiquiatra Adalberto Barreto (Universidade Federal do 

Ceará), coordenador da pesquisa, estes dados revelam a ineficiência do sistema 

público de saúde e a falta de fé dos romeiros na medicina formal. 

'A verdade é que no Nordeste poucos têm acesso ao sistema de saúde. 

Muitos romeiros dizem que não têm fé nos médicos porque são tratados com 

frieza por eleS. 1115 

11
( ... ) A preparação dos médicos podia ser questionada pela forma rápida 

como as escolas foram criadas, uma vez que não se conseguia formar bons profes

sores tão rapidamente quanto se abriam vagas, dada a escassez e o despreparo dos 

cursos de pós-graduação existentes. Vimos crescer um sistema previdenciário con

fuso, sem uma política definida, sem uma fiscalização eficiente, o que propiciava, 

aos médicos e profissionais prestadores de serviços à Previdência, ganhos 

apropriados e até elevados, mas nem sempre de forma aceitável. Tal fato 

desestimulava a abertura de consultórios, mas aumentava o número de ambulatóri

os em hospitais e clínicas, locais onde o atendimento era rápido e ineficiente, dis

tanciando o médico do paciente; terminava a cortesia aos pacientes pobres. 

Os médicos não perceberam que o crescimento dos ambulatórios e de hos

pitais que buscavam lucros fáceis tornariam os médicos fracos, pois perdiam gra

dativamente a capacidade de influenciar os conceitos, as idéias de seus pacientes, 

uma vez que os mesmos não eram mais deles e sim do ambulatório tal ou do 

hospital tal. Ajudaram, assim, a criar a má reputação do sistema previdenciário, 

assim como a da própria classe médica. 

Excesso de concentração de médicos, poucas vagas de residência e um siste

ma previdenciário ruim. Excelente momento para os empresários astutos. E, as-

5 Romeiro doente prefere santo a médico. Folha de S. Paulo, São Paulo. 14 jul. 1996. Caderno 3, p. 6. 
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sim, nasceram os planos de saúde, como uma forma alternativa de oferecer médi

cos e serviços complementares às indústrias que não estavam satisfeitas com o 

serviço público. Os médicos não tiveram, ou não puderam ter, a capacidade de 

vi slumbrar os perigos à sua posição de profissional autônomo que tais circunstân

cias trariam à classe. Os empresários da área da Saúde, utilizando-se dos médicos, 

apresentavam uma forma charmosa de assistência médica, voltada àquela popula

ção que outrora não possuía condições de remunerar-nos condignamente e que, do 

atendimento gratuito, passou a ser de um sistema previdenciário ruim . 

Sem dúvida, a essência era nobre. Entretanto, as distorções e a ganância 

ulteriores não eram previsíveis, e vimos, então, a divisão da nossa classe. De um 

lado, co-proprietários de hospitais ou de empresas de assistência médica, e, de 

outro, os inúmeros médicos à disposição no mercado, explorados por eles. ( .. . ) 

As medicinas de grupo, pois estas nunca defenderam a relação mé dico

paciente , e, para abarcar um mercado maior, criaram os ambulatórios, com profis

sionais contratados como operários. Tal medida permitiu celebrar contratos com as 

indústrias a preços sucessivamente menores. Justificaram a medida afirmando que 

os ambulatórios destinavam-se aos mesmos pacientes que buscavam os ambulató

rios da Previdência . 

( ... ) Como descrevi o que no passado era o 'Doutor Fulano de Tal' , passou 

a exist ir o 'médico do Inamps' e o 'médico do convênio' . 

( .. . ) Ao invés de a classe valorizar-se, determinando uma remuneração mí

nima, vimos colegas deteriorando seus próprios honorários, buscando quantidade 

e não qualidade. Cada médico procurava, individualmente , defender seus interes

ses e, então, também em seus consultórios tornavam-se operários pseudo-autôno

mos e procuravam tirar dos próprios pacientes algum proveito compensatório para 
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baixas remunerações que recebiam. Se conseguiam resolver seus problemas a cur

to prazo, também não perceberam os efeitos morais que tais atitudes trariam, con

tribuindo na formação da imagem do médico profissional, isto é, do médico que 

só trabalha por dinheiro. 

( ... ) Isoladamente, cada médico procurava sanar seu problema. Sendo o 

consultório cada vez mais inviável, começaram, então, a aventurar-se na constru

ção de policlínicas. Estas vendiam serviços às medicinas de grupo a baixos preços, 

com o mesmo objetivo de sempre: ganhar o mercado. Como recebiam pouco, eram 

levadas a remunerar profissionais por elas contratados de forma aviltante, com a 

promessa jamais cumprida de 'crescer juntos'. 

( ... ) Então, muitas destas clínicas resolveram entrar no mercado de vendas 

de plano de saúde, e vimos, em vinte anos, uma proliferação, sem qualquer pre

cedente, de convênios de todos os tipos. Os colegas que mantinham seus con

sultórios facilmente se credenciavam junto aos novos convênios, o que não aconte

cia. Além de emprestarem seu nome ao livreto do convênio, valorizando-o, tinham 

dificuldade em receber seus honorários. 

( ... ) Vimos quanto a classe médica era heterogênea, pois muitos colegas 

(colegas?) continuaram a trabalhar a níveis aquém da tabela da AMB. Tais atitudes 

garantiam a estes poucos uma quantidade maior de pacientes, mas tornavam-se 

praticamente funcionários dos convênios, e sem os direitos da CLT que qualquer 

operário registrado tem. 

( ... ) Apesar da força que detém, nossa classe se divide, enfraquecendo-nos 

ainda mais. Alguns colegas ainda podem manter-se longe dessa briga, por possuí

rem consultórios nos mesmos padrões de antigamente, mas certamente represen

tam minoria privilegiada. E os novos ficarão à mercê das possibilidades, um em-
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prego público, um ambulatório num convênio, outro numa clínica e, com alguma 

sorte, uma sala alugada com outros seis colegas para atender os raros pacientes 

particulares, uma vez por semana, das dezoito às dezenove horas. 

(. .. ) O consultório ainda é local ideal para o exercício da Medicina, e, por 

isso, eu o defendo bravamente. Entendo que os poucos que podem atender somen

te pacientes particulares, devem fazê-lo. 

(. .. ) Grande responsabilidade recai sobre os colegas que, nas escolas médi

cas, como profe ssores, possuem a oportunidade de formar, e não deformar, verda

deiros médicos. Devem preparar os jovens para a realidade, mas não instruí-los de 

que 'ou se entra no jogo ou se perde' , e sim ratificar a relação médico-paciente, e 

de como ela se inicia no consultório, o ponto de partida de toda uma vida profis

sional digna. "6 

3 .1.2 O ensino médico como um espelho do processo de seleção 

social 

Há algumas distorções no ensino universitário no nosso país. Ele proporcio

na privilégios, pelo fato de permitir que uma classe mais bem posicionada social

mente da população, que possui as condições financeiras mais adequadas para 

programar o bom ensino secundário e o vestibular da família, ingresse com mais 

facilidade nas melhores faculdades médicas brasileiras, que são na sua quase tota

lidade públicas; as particulares, em menor número, são caras e a política de .bolsas 

e de crédito é exígua. Essa realidade sociocultural tem mudado no que diz respeito 

à predominância dos alunos de famílias da elite, acompanhando o crescimento do 

descrédito com relação à assistência médica. 

6 MORANDI, Wagner. Consultório- O que existe? Ars cvrandi. São Paulo, v. 25, n. 6, p. 59-64, jun. 1992. 



35 

11 Se, no passado, como Starr (1991) sugere, para transformar-se em médico 

era preciso ter lastro social - estar ligado à terra dos grandes proprietários ou à 

aristocracia - , hoje predomina uma nova realidade social, mais urbana, menos 

patrimonialista, mas que mantém a característica de uma certa 'elitização' da ori-

gem médica. 117 

11Quem estudou na USP sabe da fama de feudo elitista (não há negros nem 

pobres ali) da faculdade de medicina. O sistema educacional brasileiro é deformado .11 8 

Todo esse contexto sociocultural influenciou e continua influenciando as 

projeções e definições, de forma genérica, da figura do médico pela população, 

como também pelo próprio médico. Sendo aquele que tem conhecimentos diferen-

ciados, suas condições socioeconômicas também são diferenciadas . 

A própria inserção do ideal médico, que é de certa forma partilhado pela 

população, está hoje muito distante daquele papel que deveria estar cumprindo . 

3 .1.3 O declínio do prestígio profissional médico 

O prestígio do profissional médico está num patamar bem aquém daquele 

sonhado no período que antecede e no qual decorre a sua formação profissional e 

também daquele praticado no passado. Fatores tecnológicos, somados às precárias 

condições gerais dos serviços de assistência médica públicos e privados, promo-

vem uma descrença no posicionamento técnico-profissional do médico e na perda 

da sua autonomia. Esses importantes fatores podem determinar arranhaduras na 

relação médico-paciente. As instituições de penetração de serviços médicos, geral-

7 MACHADO, Maria Helena. Op. cit., p. 35. 
8 FELlNTO, Marilene. Pedagogia da irresponsabilidade na Medicina - USP. Folha de S. Paulo. São Paulo, 20 abr. 

1999. Esportes, p. 2. 



36 

mente com o propósito de melhoria da qualidade da assistência médica, tentam a 

substituição da relação médico-paciente pela relação tecnologia-paciente, o high-

touch pelo high-tec. 

11 ÜS profissionais de saúde, tendendo a substituir o contato e o diálogo 

com o paciente por baterias de exames e outros atos complementares, seja porque 

sofrem pressão mercadológica do denominador complexo médico-industrial e ce-

dem ao fascínio da sofisticação tecnológica e à tentação do prestígio que o seu uso 

acarreta, seja porque estão de alguma forma incentivados por um sistema de remu-

neração que privilegia essa conduta e - até mesmo - porque, em condições de 

trabalho desfavoráveis, esse procedimento representa uma maneira, ainda que não 

muito sutil, de livrar-se do paciente o mais depressa possível. 119 

3.2 A assistência médica no contexto do marketing de serviços 

A assistência médica pode ser definida como sendo o ato ou efeito de 

assistir, amparar pessoas que buscam no seu conceito, ou no conceito da medicina, 

a manutenção e/ou o restabelecimento da sua saúde. 

O marketing pode ser definido como sendo 11 Um processo social e ge

rencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através 

da criação, oferta e troca de produtos de valor para outros 11
•
10 

Portanto, os serviços, incluindo-se os de assistência médica, fazem parte 

do contexto do marketing. 

9 MELLO, Carlos Gentile. O médico e o mercado de trabalho. Revista Paulista dos Hospitais São Paulo, v. 29, n. 
1, p. 21, jan. 1981. 

10 KOTLER, Philip. Administração de marketing. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 25 . 
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Pela definição da 150/CD 8402-1, os serviços são "o resultado gerado pe

las atividades na relação entre o fornecedor e o cliente e nas atividades dos clientes 

internos, para atender às necessidades do cliente" .11 

FIGURA 2 - Relação médico-paciente - Interação 

de seus serviços. 

Há implicações importantes dentro desse contexto do marketing de servi

ços no setor da assistência à saúde, especificamente na assistência médica, que 

afligem as áreas ética, psicobiológica, econômico-financeira e organizacional, nos 

seus aspectos micro e macrossistêmicos. 

11 MIRSHAWKA, Victor. Hospital- Fui bem atendido!!! São Paulo: Makron Books, 1994. p. 72. 



FIGURA 3 - O paciente, um consumidor em estado alterado 
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Esse consumidor que se encontra alterado faz parte da própria construção 

da relação médico-paciente , que integra a formação do produto na área de servi-

ços, que é o produto assistência médica, o qual ele, consumidor, irá consumir. 

Portanto, o seu estado psicobiológico alterado como consumidor, e ao mesmo tem-

po também fazendo parte do produto a ser consumido, proporciona, nos serviços 

de assistência médica, uma fatia muito especial no setor dos serviços em geral. 

"Para um melhor entendimento e estudo do marketing, ele foi dividido em 

quatro partes, no início dos anos 60, por E. Jerome McCarthy e denominado de 

Composto de Marketing ou Marketing Mix: 

• O produto • O preço • A promoção • O ponto (distribuição) 

Esses itens também são conhecidos como os 4Ps do marketing" .12 

12 RIZZO, Claudio, CUNTO, Giovana Cechertto. Marketing básico. São Paulo: C&C. 1997. p. 21. 
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#Composto de marketing é o conjunto de ferramentas que a empresa usa 

para atingir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. Literalmente , existem 

dezenas de ferramentas de marketing. McCarthy popularizou uma classificação 

destas ferramentas chamada os quatro Ps: produto, preço, praça (distribuição) e 

promoção." 13 

O produto é o mais importante dos quatro elementos, e também o motivo 

principal deste trabalho científico. "(. .. ) O produto é o elemento mais importante 

do composto de marketing."14 Pode-se definir o produto como "algo que pode ser 

oferecido para satisfazer a uma necessidade ou desejo"15
, definição essa que é uti-

lizada tanto para bens como para serviços. 

3 .2.1 Assistência médica como produto 

Para a introdução da assistência médica na linguagem e no mundo do marke-

ting, faz-se necessário, para uma melhor compreensão sobre o tema, construir um 

paralelo entre os conceitos da área dos serviços de assistência médica, nos seus 

aspectos fundamentais, e os conceitos básicos do marketing, especificamente do 

marketing de serviços. É um fato que, em qualquer área do conhecimento e das 

relações humanas, portanto também na área médica, o marketing está presente . 

O produto, na área de serviços médicos, é elaborado e concretizado no 

momento da prestação do serviço, portanto no ato da assistência médica, na relação 

médico-paciente e na sua interação com o meio ambiente. E, como a quase totalida-

de dos produtos do setor de serviços, trata-se de um produto intangível e consumido 

no ato de sua criação, portanto sujeito às suas características específicas. 

13 KOTLER, Philip. Op. cit., p. 98. 
14 KOTLER, Philip. Op . cit., p. 376. 
15 KOTLER, Philip. Op. cit., p. 26. 
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Rathmell assim define os serviços: "É uma mercadoria comercializável 

isoladamente, é um 'produto' intangível que não se pega, não se cheira, não se apalpa, 

e geralmente não se experimenta antes da compra, mas permite satisfações que 

compensam o dinheiro gasto na realização de desejos e necessidades dos clienteS11
•
16 

FIGURA 4 - Fatores responsáveis pela definição quantitativa e qualitativa da 
assistência médica 

Ambiente 
externo 

16 RATHMELL, John M. Marketing in the service sector. Cambridge Massachusetts: Winthrop Publishers, Inc., 1974. 
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Os serviços possuem quatro características fundamentais: 

1) Intangibilidade - a formação, a produção, a construção do produto ocor

rem somente durante o ato da aquisição, do seu consumo. 

2) Inseparabilidade -normalmente, o cliente participa da construção do pro

duto serviço . 

3) Variabilidade -por ser realizada por pessoas, e pelas mesmas pessoas em 

momentos diferentes e com clientes diferentes, a prestação de serviços 

apresenta muitas variações. 

4) Perecibilidade - os serviços, por serem intangíveis, não podem ser esto

cados . 

Nesta dissertação, está sendo feita uma subdivisão didática do nosso pro

duto específico, que é o serviço de assistência médica, composto na sua base pela 

soma de três elementos essenciais: 

1) o paciente; 

2) o médico; 

3) o ambiente externo (o sistema de apoio). 

Observação: A moléstia que acomete o paciente pode ser definida como 

doença, necessitando, portanto, da medicina curativa em segundo, tercei

ro e quarto nível, ou ainda como a prevenção do que poderia ser uma 

possibilidade de doença, incluindo-se, portanto, na chamada medicina pre

ventiva, voltada para a prevenção primária, a exemplo das vacinas . 
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3.2.2 A assistência médica e a relação médico-paciente 

A assistência médica, como produto, tem características peculiares . É dife-

rente de um produto industrial qualquer, da atividade comercial convencional, já 

que, na sua essência, a prestação de serviços em assistência médica não existe sem 

a relação médico-paciente, que vem acompanhada das características próprias e 

especiais do cliente, o paciente, sobretudo no momento da prestação do serviço 

médico. 

Esse cliente encontra-se, normalmente, com o estado psicobiológico altera-

do, pois está doente, o que influirá de maneira substancial na sua forma de se 

relacionar com o agente que lhe fornecerá a resolução de seus problemas - o mé-

dico -, portanto, na formação do produto assistência médica. 

Diferentemente dos processos industriais, nos quais a diferença é a exce-

ção, no caso dos serviços em assistência médica, o diferente é a rotina. (Ver figura 

3, p. 38). 

A assistência médica manifesta-se através do trabalho do médico. De acor-

do com Giannotti : 

"Este processo de trabalho articula três momentos: 'a atividade orientada 

ou o próprio trabalho, seu objeto e seu meio'. A atividade orientada implica na 

presença da finalidade ao longo do processo. A finalidade se realiza no consumo. 

O consumo do objeto transformado viabiliza o ciclo produtivo. Logo, o processo 

produtivo é bem mais simples que a simples alteração da forma exterior do objeto, 

pois implica a sua submissão ao conjunto da produção."17 

17 Citado por: RIBEIRO, José, SCHRAIBER, Lilia B. A autonomia e o trabalho em Medicina. Cadernos de Saúde 
Pública, v. 10, n. 2, p. 191, abr./jun . 1994. 
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O autor Gonçalves completa esse pensamento, chamando a atenção para o 

modo como a necessidade perpassa a construção do objeto: 

"Quando o indivíduo porta queixas ao médico, o trabalho é desencadeado 

pela retradução destas queixas em sinais, sintomas e rotinas. Tal objetivação não é 

completa, pois o objeto constituído (a doença) não foi completamente deslocado 

de suas conexões naturais (de ser sujeito social) . O doente não se completa e se 

extingue na doença, embora a rotinização do trabalho médico persista em tal in-

tento. Quando se instala o processo diagnóstico e terapêutico, via relação médico-

paciente, a objetivação do doente enquanto doença o coloca sujeito a lógicas dis-

tintas de seu cotidiano . Suas necessidades passam a ser objeto de trabalho para o 

médico, mas não se dissolvem neste processo" _18 

As dificuldades inerentes à elaboração do objeto específico da assistência 

médica, no que diz respeito à relação médico-paciente , constituído pela soma do 

obje to , ou seja, da relação doença-paciente e do trabalho médico, fazem da ativi -

dade médica a mais complexa dentre as atividades convencionais do trabalho . 

FIGURA 5 - Caracteristicas especificas do paciente e do trabalho do médico 

Cada paciente possui características 
específicas, peculiares, que não se 
repetem, e, conseqüentemente, isso leva 
o médico também a ter uma 
especificidade no seu lido laboral. Tudo 
isso requer boas condições psíquicas e 
fisicas. 

18 Citado por: RIBEIRO, José , SCHRAIBER, Lilia B. Op. cit., p. 190-92. 
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11
(. • • ) Para autores como Laín Entralgo (1983), a relação médico-paciente 

adquire caráter definidor da própria prática médica ( ... ) O trabalho médico (en

quanto serviço) reveste-se de características específicas que, por um lado, o dis

tanciam do padrão industrial, mas, por outro, incorporam progressivamente um 

grande volume de inovações tecnológicas (. .. ) Além do mais, as incertezas são 

componente estrutural deste trabalho, muito bem expressas pela máxima da clíni-

c a: 'cada caso é um caso' . Enquanto o modelo industrial vê nas incertezas ano ma-

lias a serem contornadas, no trabalho médico, estas são partes indissociáveis .1119 

FIGURA 6 - Relação médico-paciente 

jinteraçio > médico-paciente 

O médico e o paciente constróem 
conjuntamente a complexa relação 
entre eles, que está também sob a 
influência dos ambientes interno e 
externo. Um não existe sem o 
outro. 

O profissional médico tem a necessidade imperiosa de dispor de condi-

ções plenas de trabalho para realizar também suas atividades profissionais dentro 

dos padrões de qualidade. 

Essa realidade está sendo imposta pelas características peculiares do clien-

te, como também pela alta complexidade e especificidade na elaboração do pro

cesso do trabalho médico. 

19 RIBEIRO, José, SCHRAIBER, Lilia B. Op. cit., p. 190-93. 
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3 .2.3 A concepção do paciente sobre a assistência médica 

As questões que podem definir para o pac iente o que se ja tecnologia 

influenciam na formação do produto assistência médica. Essa realidade é imposta 

também pelo que o próprio paciente entende como qualidade nos serviços de 

assistência médica, conceito esse às vezes complexo para os profissionais da área 

de saúde . 

O paciente, como parte integrante da relação médico-paciente, sofre de 

forma direta as influências dos fatores socioculturais e ambientais. A velocidade e 

a democratização dos meios de comunicação de massa permitem-lhe ter acesso a 

conhecimentos e avanços tecnológicos do momento, o que pode desper tar nele 

fal sas necessidades de procedimentos a serem aplicados na prática da assistência 

médica . Uma das conseqüências desse fato é que, a cada dia, percebe-se que a 

assistência médica ganha espaço institucional, já que, para fazer frente aos custos 

decorrentes da inovação tecnológica tanto cobrada pelos pacientes, são muitas ve

zes aplicados inve stimentos vultosos, que geralmente só acabam sendo absorvidos 

por essas insti tuições. Pode-se encontrar aí, atualmente , um dos fato res do alto 

custo da assistência médica. 

11 Com os custos do ato médico cada vez mais caros (fruto da revolução 

tecnológica) e amparado por tecnologia complexa e forte esquema organizacional , 

buscando 'racionalizar ' freqüentemente suas ações - equacionando custo-benefí

cio, o trabalho médico tem se tornado uma atividade desenvolvida cada vez mais 

em espaços institucionais. 1120 

11 Seja qual for a importância que você dê a ela, tenha certeza de uma coisa: 

a cada dia, sua saúde (e a de sua família) vale mais. Não apenas no sentido subje 

20 MACHADO, Maria Helena. Op. cit., p. 60. 
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tivo da questão. Saúde pode não ter preço. Mas tem custos. E eles são cada vez 

mais altos. (. .. ) Uma ponte de safena feita nos melhores centros médicos brasilei-

ros pode chegar perto de US$ 60,000,00 (. .. ) Segundo a FIPE, a inflação do setor, de 

março de 1996 a fevereiro de 1997, chegou a 19,3%. No mesmo período, a inflação 

do país ficou em 8,9%. (. .. ) No ano passado (96) a inflação americana foi de 2,5% . 

E os custos médicos subiram 3,5%. ( ... ) O grande responsável pelos custos cres-

centes na saúde é o avanço da tecnologia. (. .. ) A medicina não foi afetada pela 

onda de enxugamento que engolfou as corporações. (. .. ) Um aparelho de resso-

nância pode custar 4,5 milhões de dólares. Em cinco anos, está sucateado ." 21 

FIGURA 7 - O paciente e os pedidos de exames médicos 

21 VASSALLO, Cláudia. Socorro' Por que os preços cobrados pelos hospitais brasileiros são tão altos. Exame. São 
Paulo, v. 30, n. 10, p. 84-96, maio 1997. 
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No geral, o paciente não consegue fazer uma avaliação correta das reais 

necessidades de um ou outro aparato tecnológico e se ele pode realmente traduzir

se num benefício concreto e indispensável para a prevenção e/ou restabelecimento 

da sua saúde. Mas, para ele, essa necessidade pode ser entendida como um maior 

conforto e segurança em relação aos aspectos que envolvem a sua concepção e 

dimensionamento de saúde ou de doença. 

FIGURA 8 

Na quase totalidade os 
pacientes não sabem 
d.e·fi~!r adequadamente o 
que.Fqualidade em saúde. 
O que é necessário? 

11 Segundo David A. Garvin, da Harvard Business School, ( .. . ) quão difícil 

pode ser para os clientes (pacientes) distinguirem o atendimento de elevada quali

dade do de baixa qualidade. ( ... ) Muitas vezes os resultados de um lapso de tempo 

muito grande , em alguns casos, as diferenças na qualidade de assistência técnica 

(médica) simplesmente não são discernidas por outro método que não seja um 

julgamento altamente profissional. 1122 

22 BERWICK, Donald M. , GODFREY, A. Blanton, ROESSNER, Jane. Melhorando a qualidade dos serviços médi
cos, hospitalares e da saúde. São Paulo: Makron Books, 1994. p. 164. 
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A realidade é como nós a interpretamos. 

Tudo isso espelha formações e deformações complexas na definição da 

relação médico-paciente. O paciente é, ao mesmo tempo, formador do produto de 

marketing e participante, como consumidor, desse produto. Ele auxilia a criá-lo e a 

concretizar o marketing de serviços, já que não pode haver uma dissociação dessa 

relação e dos resultados desse binômio com respeito à assistência médica, que é 

sempre bipolar, bidirecional e indissociável. Soma-se aí o fato de que o paciente 

irá também definir qualitativamente e quantitativamente as questões pertinentes à 

qualidade na prestação de serviços de assistência médica . 

FIGURA 9 - O produto em assistência médica 

/ 

o 

ICD 
/ 

O produto assistência médica está inserido dentro de um ambiente aberto (4), onde esse interfere na 

quantificação e qualificação desse produto. Os seus elementos constitucionais são : o médi co (3) e o 

paciente (2), a relação médico-paciente (1) e o sistema de apoio ao profissional médico (5). a tecnologi a 

médico-hospitalar. Portanto, há uma troca constante e recíproca entre esses elementos que constituem o 

produto em serviços de assistência médica. 
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Na prática médica, essa cobrança por qualidade quase sempre significa e 

se traduz em te cnologia, geralmente de conteúdo eletroeletrônico. Ela é diariamen

te imposta ao médico. Mesmo naqueles casos em que as opções para o tratamento 

clínico e/ou cirúrgico não exigem esses aparatos tecnológicos, isso quase sempre 

é cobrado do médico pelo paciente e/ou pelos familiares. 

O Brasil é a oitava economia do mundo e o quarto maior consumidor de 

aparelhos de ultra-som. (Dados fornecidos durante o 19º Congresso Paulista de 

Radiologia - Abril/99) 

Esses fatos constituem mais um ponto de tensão na relação médico-pa

ciente , interferindo no contexto formador do produto como um todo. 

11 No campo específico da saúde, os recursos destinados ao setor estiolam

se consumidos por um sistema de prestação de serviços desvirtuado em sua 

finalidade, concentrado e sofisticado em demasia, em contradição com a estrutura 

das necessidades e orientado, prioritariamente, aos interesses dos produtores de 

serviços e de insumos e outros bens de saúde. A indústria da doença, nascida 

desses interesse s, absorve os recursos disponíveis e se amplia e fortalece com seu 

crescimento; concentra esforços na recuperação, tão sofisticada e onerosa quanto 

possível, da saúde perdida, pois é a doença, e não a saúde , a mercadoria que a 

alimenta. 1123 

Podem ser citados dois pontos importantes que podem gerar tensão na 

relação médico-paciente. São fatores que estão entre aqueles que determinam a 

qualidade do produto assistência médica. 

1) O fato de que há uma cobrança, por parte dos pacientes, do uso de aparatos 

tecnológicos, concretizada na solicitação de exames médicos, considera-

23 MELLO, Carlos Gentile. Op. cit., p. 20 . 
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dos indispensáveis pelos pacientes para o exercício dos procedimentos 

médicos com a qualidade por eles definida, mesmo que, tecnicamente, 

não haja real necessidade de utilização desses aparatos. 

2) O fato de que, quando, muitas vezes, há real necessidade de aparatos 

tecnológicos para a execução dos procedimentos médicos, com o objetivo 

de se obter uma melhor qualidade técnica, eles não estão disponíveis , por 

falta de recursos da instituição de saúde, por dificuldades relacionadas ao 

paciente e por distúrbios na relação entre os convênios e os pacientes e/ 

ou médicos. 

3 .2.4 O médico e a assistência médica 

11 Segundo as pesquisas do IBGE, de 1991 para cá cresceu em 43,75% o 

número de autônomos no País, nas capitais são 23% do total dos trabalhadores, ou 

seja, 3,74 milhões. No caso dos médicos, a situação é um pouco diferente . A 

necessidade de um consultório para atender os pacientes, com equipamentos e 

controle da clientela, torna a autonomia mais difícil de ser obtida na prática. 11 24 

Victor Mirshawka considera os serviços de saúde sob três aspectos: 

1) qualidade clínica; 

2) qualidade voltada para o paciente; 

3) qualidade econômica ou eficiência do custo da qualidade . 

24 TENÓRIO, Luis et ai. Entre o céu e o purgatório. Business - Prodoctor. Prodome, Guarulhos, v. 4, n. 2, p. 18, 
abr. 1998. 
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Dentro da concepção desta dissertação, os elementos essenciais do siste

ma de saúde são o paciente e a qualidade sócio-profissional do médico, apoiados 

pelas estruturas gerenciais e tecnológicas, e é feita uma comparação com os aspec

tos que Mirshawka apontou. O primeiro "é a qualidade definida ou determinada 

pelos médicos, pelas enfermeiras e pelos outros provedores de serviços de saúde". 

O segundo "são importantes termos, como atenção, cuidado, comunicação, preo

cupação, empatia etc.". E o terceiro "é a qualidade econômica ou orientada para as 

finanças". 25 

A relação médico-paciente é a essência e a razão de ser da própria medici

na. Essa relação manifesta-se no momento em que o paciente tem necessidade de 

uma atuação preventiva ou curativa de sua saúde , acompanhada das condições 

tecnológicas e gerenciais que podem possibilitar o desenvolvimento dos procedi

mentos médicos. Essa somatória de fatores primordiais forma o produto serviço de 

assistência médica, que deverá ter como resultante o dimensionamento quantitativo 

e qualitativo dos serviços de assistência médica. (Ver figuras 3 e 5, páginas 38 e 43) 

Em cada um desses elementos que fazem parte da assistência médica, há 

uma série de fatores e possibilidades que a influenciam direta ou indiretamente e 

com maior ou menor intensidade. 

Mas o tema deste trabalho está focado sobre os fatores pertinentes que 

atuam sobre o médico, particularmente nos aspectos que envolvem a qualidade do 

seu exercício profissional. 

25 MIRSHAWKA, Victor. Op. cit., p. 41 e 43. 
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3.3 A política atual de recursos humanos para a classe médica 

3.3.1 Conceitos gerais sobre aspectos psicológicos dos recursos 

humanos 

O que poderia definir, na prática laboriosa, em níveis razoáveis, a satisfa

ção do nosso cliente interno? 

Satisfação, segundo a definição dada pelo Dicionário Aurélio, é o ato ou 

efeito de satisfazer-se, palavra que significa realizar, corresponder ao desejo e à 

e sperança. 

Pode-se, a partir daí, traçar um paralelo entre a definição de satisfação e os 

outros elementos que auxiliam na determinação e na manutenção dessa satisfação, 

a exemplo, a motivação, definida pelo mesmo dicionário como o ato ou efeito de 

motivar, tendo a palavra motivar o sentido de despertar interesse. 

Alguns fatores são fundamentais e podem representar o foco da motivação 

ou desmotivação para o desempenho das atividades de qualquer área de atuação 

de determinado profissional: 

1) a própria natureza psicológica do homem, a biopsicologia humana; 

2) os ideais do profissional em questão e sua relação com o trabalho que 

desenvolve, sua definição sócio-profissional; 

3) os problemas de ordem pessoal. 
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3.3.2 Algumas considerações sobre os conceitos tratados 

Necessariamente, as instituições devem ter a capacidade gerencial, no caso 

específico das instituições de saúde, de construir e manter as condições para que 

o "cliente interno", o médico, possa realizar-se como trabalhador e como pessoa 

humana. Ele deve ser motivado e dispor de boas condições para que possa desem

penhar e desenvolver adequadamente suas atividades profissionais. 

O médico e o paciente 

Para a efetivação de uma ação específica no contexto da assistência médi

ca, há a necessidade fundamental de o paciente interagir com o médico, de forma 

a receber os cuidados preventivos e/ou curativos para a manutenção de sua saúde. 

Forma-se aí a relação médico-paciente, matéria-prima básica para a definição do 

que seja o produto em assistência médica, tema deste trabalho. 

Dentro do contexto da relação médico-paciente, qualquer que seja a defini

ção de saúde, é primordial a presença de um profissional médico junto ao paciente. 

Não cabe aqui, neste trabalho, fazer um paralelo e críticas ao conceito 

universal de saúde dado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que o am

plia, de forma a abranger também o bem-estar socioeconômico-financeiro, educa

cional, cultural, religioso. 

Esta dissertação procura limitar-se aos aspectos psicobiológicos. O con

ceito de saúde da OMS mescla-se com o conceito e a definição da palavra felici

dade, o que não cabe discutir aqui. Ela está voltada para um conceito mais espe

cífico de saúde, definido pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), que 

é mais real e possível no contexto atual, não descartando de maneira alguma o 
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conceito da OMS como uma meta para a qual todos nós temos que trabalhar, 

objetivando concretizá-la. 

Partindo desse princípio, deve-se considerar que tudo o que pode ser tra

duzido como fator que interfere na parte que cabe à figura do médico, na relação 

médico-paciente , passa a ser importante na definição dessa relação, tanto nos seus 

aspectos quantitativos quanto nos qualitativos. 

A qualidàde em recursos humanos 

Considerando-se que as condições que envolvem o trabalho profissional 

constituem um dos aspectos mais importantes para definir a qualidade de vida do 

ser humano, portanto também para defini-lo como sendo um portador, o profis

sional médico deve ser definido como um ser saudável. 

Este trabalho procura determinar os aspectos da qualidade no trabalho (Ge

renciamento Total da Qualidade - TQM) e alguns fatores que têm uma relação 

direta com aspectos biológicos do profissional médico e que, somados, podem 

definir a qualidade do trabalho profissional. 

11
(. •• ) As empresas japonesas verificaram que a melhora da qualidade dá 

lugar, natural e inevitavelmente, a um aumento da produtividade. (. .. ) O ganho 

com a produtividade obtido mediante uma alteração no sistema, ou seja, uma me

lhora das definições, executada pela administração, a fim de ajudar as pessoas a 

trabalharem de modo mais inteligente, e não trabalharem maiS. 1126 

Estes parâmetros que estão sendo estudados, são e estão comprometidos 

com a saúde do trabalhador médico, portanto com a prestação de serviços de 

assistência médica. 

26 DEMING, W. Edwards. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: Marques-Saraiva, 1990. p. 2-6. 
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3.3.3 Considerações gerais sobre a inserção profissional do médico 

No atual estágio em que se encontra a espécie humana, é praticamente 

impossível um indivíduo ser considerado plenamente são observado sob o parâme

tro conceitual da Organização das Nações Unidas. 

Conside rando-se o médico como o ncliente interno", sob a óptica de saúde 

da OPAS, ele com certeza está necessitado de auxílio para desenvolver adequada

mente suas atividades profissionais. Ele pode não estar satisfatoriamente saudável, 

no aspecto psicobiológico, por motivos diversos, como: cansaço físico-mental; sua 

substancial falta de integração sistêmica, em decorrência da multiplicidade de em

pregos; a deficiência de sua formação técnica básica sobre os conceitos que geram 

e part icipam dos processos administrativos de sua instituição . 

Deve-se procurar identificar, a partir desse contexto, alguns dos aspec tos 

patológicos que fazem parte da atual concepção gerencial da quase totalidade dos 

serviços de saúde em assistência médica em nosso país . Este trabalho tem o intui 

to de resgatar esse profissional como um todo, tão necessário para a qualidade na 

assistência médica . 

Analisando-se e identificando-se, dentro do contexto social do momento , 

os fatores biológicos e extrabiológicos que podem estar, de alguma maneira, in fluin

do significativamente no contexto do profissional médico, percebe-se que eles são 

multifatoriais e influenciam, com maior ou menor intensidade, o médico como um 

todo, o que dificulta um pleno dimensionamento dessa realidade. 

11 As pessoas e as organizações estão engajadas em uma complexa e inces

sante interação; as pessoas passam a maior parte de seu tempo nas organizações 

das quais dependem para viver e as organizações são constituídas de pessoas sem 
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as quais não poderiam existir. Sem as pessoas e sem as organizações não haveria 

Administração de Recursos Humanos." 27 

"Ao falarmos em Recursos Humanos, estaremos falando de Pessoas e, con-

seqüentemente, em Comportamento."28 

Para um desempenho profissional adequado e para que o "cliente interno" pos-

sa interagir com a organização na qual está inserido, é importante e necessário que ele 

esteja motivado, o que não se tem verificado nas pesquisas junto à classe médica . 

"A motivação está relacionada com o sistema de cognição do indivíduo . 

Krech, Crutchfield e Ballachey explicam que os atos de um ser humano são guia

dos por sua cognição - pelo que ele pensa, acredita e prevê. Mas, ao perguntar-se 

o motivo por que ele age daquela forma, está-se entrando na questão da motiva

ção. E a resposta relativa à motivação é dada em termos de forças ativas e 

impulsionadoras, traduzidas em palavras do 'desejo' e 'receio'; o indivíduo deseja 

poder, deseja status, receia o ostracismo social, receia as ameaças à sua auto-esti

ma. É óbvio que as pessoas são diferentes no que tange à motivação: as necessida

des variam de indivíduo para indivíduo, produzindo diferentes padrões de compor

tamento; os valores sociais também são diferentes; as capacidades para atingir os 

objetivos são igualmente diferentes; e assim por diante. Apesar de todas essas 

diferenças, o processo que dinamiza o comportamento é mais ou menos semelhan-

te para todas as pessoas. Em outras palavras, embora os padrões de comportamen

to variem profusamente, o processo do qual eles resultam é, basicamente, o mes-

mo para todas as pessoas. O ciclo motivacional começa com o surgimento de uma 

necessidade. A necessidade é uma força dinâmica e persistente que provoca com-

portamento." 29 

27 CHIAVENATO, ldalberto. Recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994. p. 53. 
28 MAUDONNET, Renato. Administraçao hospitalar. São Paulo: Cultura Médica, 1988. p. 118. 
29 CHIAVENATO, ldalberto. Op. cit., p. 65-7. 
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De acordo com as pesquisas realizadas junto à classe médica, o elemento 

que desempenha as funções técnicas e geradoras de ações interfere no sistema 

administrativo e gerencial de maior relevância, como: elaboração diagnóstica, pro-

cedimentos clínicos e/ou cirúrgicos, definição de exames propedêuticos, prognós-

ticos, tempo de internação, definição terapêutica. Some-se a isso o fato de que o 

médico constitui o elemento pelo qual o cliente, objetivamente, na quase totalida-

de das vezes, procura os serviços de assistência médica . Esse elemento de funda-

mental importância encontra-se desmotivado, cansado e comprometido fisicamente. 

"O estado de tensão permanente, como todos sabemos, é altamente preju-

dicial à eficiência administrativa e, na mais simples das hipóteses, contribuirá para 

o estabelecimento de um clima desagradável, levando à exaustão."30 

"Em serviços, o 'ser humano' é que faz a grande diferença."31 

30 MAUDONNET, Renato. Op. cit., p. 144. 
31 ALMEIDA. Sérgio. Cliente, eu não vivo sem vocé. 4. ed. Salvador: Casa da Qualidade, 1995. p. 50. 
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3.3 .4 O ideário médico e o lucro institucional 

O atual posicionamento do médico nos serviços de assistência médica in

sere-se num ciclo vicioso, no sentido destrutivo. Este é um fato notório no quadro 

atual da saúde nacional. 

Por ter as suas necessidades da escala de Maslow seriamente comprometi

das, o 11 cliente interno 11
, o médico, pode passar a desempenhar com precariedade 

suas funçõe s. (Ver hierarquia das necessidades de Maslow na p . 63.) 

Como o "cliente interno" interage com o cliente externo, constituindo-se a 

relação médico-paciente, base fundamental da existência da assistência médica 

como produto, dimensionando-se quantitativa e qualitativamente, esse produto 

encontra-se comprometido. 

"O conceito de Momento da Verdade é a base e o princípio fundamental 

da teoria sobre Qualidade em Serviços. (. .. ) O momento da verdade é todo mo

mento de contato entre o cliente e a empresa. (. .. ) Qualquer episódio no qual o 

cl iente entra em contato com algum aspecto da organização, e obtém uma impres

são de seus serviços. (Albrecht, 1993, p. 108) (. .. ) É quase intuitivo concordar em 

que o Momento da Verdade é o ponto de partida da teoria da qualidade em servi 

ços. (. .. ) São os momentos em que os funcionários exercitam toda sua capacidade 

cr iativa no sentido de 'expulsar ' o cliente. (. .. ) Qualidade total só vai funciona r se 

o processo for de dentro para fora. 1132 

E, dentro dessa política (des)motivacional proporcionada pelas organizações 

de assistência médica, o médico como recurso humano e com relação às suas neces

sidades de auto-realização inseridas na escala de Maslow pode estar em xeque. Isso 

ocorre porque ele, como elemento básico dos processos desenvolvidos, não po de 

32 ALMEIDA, Sérgio. Op . cit., p. 17-8, 23-4, 44. 

-
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opinar de for ma decisória, pelo fato de que essas organizações estão estruturadas 

sobre políticas embasadas em motivações originais diferentes daquelas de concep

ções puramente oriundas dos ideários médicos. Portanto, a meta de vida fica ine-

xoravelmente comprometida; não há uma "visão" profissional alentadora. 

"Há cem anos, o poder estava prestes a se desviar, de forma substancial, 

das mãos dos práticos para os cientistas médicos, mas esse desvio ocorreu dentro 

da profissão. Os médicos ganhavam poder dos médicos. O desvio moderno faz 

um corte bem mais profundo na profissão, a partir de fora; trata-se de uma disputa 

de significativas quantidades de controle da profissão por outros que estão fora da 

profissão. (. .. ) Globalmente, em 1989, a conta de serviços de saúde chegou a mais 

de US$ 600 bilhões para os EUA, mais de 11% do PIB. Essa era uma soma tão 

grande que, se a indústria da saúde americana fosse declarada uma nação , ela teria 

o sexto maior PNB mundial. 1133 

"Pela necessidade de servirem às camadas desvalidas de recursos, os médi-

cos passaram a ser financiados pelo Governo. Estima-se que, no Brasil, 90% ou 

mais da assistência médica prestada à população sejam custeados por órgãos 

previdenciários. ( ... ) Transformaram-se assim os médicos, de profissionais libera is, 

em funcionários públicos. E função pública não encanta, salvo aos poucos cargos 

conquistáveis através de eleição. Uma das desvantagens do médico como funcio

nário público é que os padrões de vencimento prevêem igualdade de competência 

para todos. (. .. ) Desapareceu assim o mais poderoso estímulo ao aprimoramento 

profissional. 1134 

O médico, a cada dia, tem a sua autonomia comprometida. Suas condições 

re ais de sobrevivência, tanto pessoal quanto profissional, contribuem para a inefi-

ciência do setor de prestação de serviços de assistência médica. 

33 BERWICK, Donald M. et. al. Op. cit. , p. 4-5 . 
34 RIGATTO, Mário. Op. cit., p . 39. 
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"Eficiência, a capacidade de fazer as coisas corretamente , é um conceito 

matemático. É a relação entre produto e insumo." 35 

"A tabuleta de médico está se tornando uma peça de antiquário; a prática 

individual da profissão, uma coisa do passado. (. .. ) O médico não mais controla 

realmente os serviços de saúde como nos tempos da prática solo da medicina, 

mas, quando se trata de qualidade, o médico ainda continua responsável."36 

3.3.5 A má inserção profissional, a qualidade e os custos 

Este trabalho não tem a intenção de desconsiderar a realidade dos avanços 

tecnológicos e a necessidade de atuação em equipes profissionais e multiprofissio-

nais . O que se questiona é que os sistemas compensadores e as estruturas organi-

zacionais, como os hospitais e similares, em sua maioria conveniados, onde é de-

senvolvida a maior parte das atividades de assistência médica, não estão voltados 

para o seu #cliente interno", o médico. Na realidade atual, ele apresenta-se como 

um mero executor de processos técnicos, cumprindo horas e procurando uma so-

lução de demanda para esses serviços médicos. 

Essa postura é cega e irresponsável. Pode levar ao comprometimento do 

atendimento, da prestação dos serviços de assistência médica, sem a qualidade 

desejada. Esse tipo de procedimento, necessariamente, atinge o sistema econômi-

co-financeiro, já que a falta de qualidade é um dos principais fatores geradores de 

maiores custos operacionais e de insatisfação do cliente externo. 

35 MEGGINSON, Leon C., MOSLEY, Donald C. , PIETRI, Paul H. Jr. Administração - Conceitos e aplicaçOes São 
Paulo: Harbra, 1986. p. 11. 

36 BERWICK, Donald et ai. Op. cit., p. 9 e 13. 
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"Qual organização médica descobriria facilmente que os 'custos da má qua-

lidade ' na assistência à saúde são elevados em todos os lugares ou acreditaria que, 

à medida que a qualidade de atendimento se elevar, os custos do atendimento ce r-

tamente cairão? As organizações de assistência médica, em suma, não acreditam 

ainda que a melhoria da qualidade é, para elas, necessária à sobrevivência . ( ... ) 

Q uando os especialistas em administração da qualidade passaram a entender que os 

problemas de qualidade provinham de falhas nos processos, eles também desenvol-

veram uma percepção cada vez maior da penetração dos custos da má qualidade. 1137 

Há uma forma justa e necessária, coerente e democrática de controle social 

das atividades médicas - isto é aceitável. 

"( ... ) A qualidade agora é uma questão explícita. A saleta dos médicos es tá 

sob vigilância." 38 

"Logo, responsabilidade individual é uma questão conexa ao controle social 

da prát ica médica, fazendo parte da agenda democrática. "39 

"Nenhuma organização é perfeita, mas a combinação de pensamento es ta-

tístico, orientação ao cliente (interno e externo), trabalho em equipe, clareza de 

missão, aperfe içoamento contínuo e lucratividade que a imagem precedente sugere 

é encontrada cada vez mais freqüentemente entre as modernas empresas que apren-

deram a administrar e a melhorar a qualidade de produtos e serviços. ( ... ) Na ver-

dade, um conceito central do TQM é que a qualidade de produtos e serviços ofe-

recidos ao cliente externo é determinada em grande parte pela qualidade das rela-

ções cliente-fornecedor interno." 40 

37 BERWJCK, Donald e t ai. Op. cit., p. 16 e 38. 
38 Jd . ibid. , p. 11 
39 RIBEIRO, José Maria, SCHRAIBER, Lilia B. A autonomia e o trabalho em M edicina. Cadernos de Saúde Pública. 

Rio de Jane iro, v. 10, n. 2, p . 197, abr. / jun. 1994. 
40 Jd . ibid. , p . 19 e 36. 



62 

O próprio objetivo dos serviços de assistência de saúde pode estar com-

prometido na sua essência. Os fatores primordiais, os recursos humanos, encon-

tram-se doentes. Não há como produzir qualidade. 

"A empresa de serviços pode diferenciar a prestação de serviços de três 

maneiras: através de funcionários, ambiente físico e processo (os 3Ps do marketing 

de serviços - people, physical environment and process).'' 41 

Essas posturas contrariam os novos métodos para implantação e imple-

mentação dos processos de qualidade, expressos nos conjuntos de normas interna-

cionais conhecidos como Sistema ISO (Inter national Standart Organization). Essas 

normas orientam a organização, a avaliação e o controle dos processos na área de 

serviços, sob a direção, no Brasil, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

NBR ISO 9004-2 - e, como toda a série ISO, tem preocupação com os aspectos 

gerais da qualidade. 

"O mais importante recurso em qualquer organização é o envolvimento de 

cada indivíduo ( ... ) O desempenho das pessoas causa um impacto direto sobre a 

qualidade do serviço. (. .. ) Embora esta NBR ISO 9004-2 seja descrita principalmen-

te com respeito a clientes externos, pode ser, também, aplicada a clientes internos, 

para que seja obtida, em nível global, a qualidade necessária." 42 

"( ... )Em suma, ainda que poucos, na organização fornecedora, tenham con-

tato com Clientes Externos, todos sabem da sua importância; já os Clientes Inter-

nos, embora presentes, em todo lugar, costumam passar em branco, que nem al-

mas penadas. "43 

41 KOTLER, Philip. Op. cit., p. 410. 
42 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Gestão da qualidade e elementos do sistema de qua

lidade. ISO 9004-2. Rio de Janeiro: ABNT, 1-18, p. 2-5, nov. 1993. 
43 LOBOS, Julio. O cliente encantado. São Paulo: Instituto da Qualidade, 1995. p. 60. 
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A falta de qualidade em alguns aspectos da vida profissional do médico, 

no que tange à sua motivação e à sua qualidade de vida, fundamental para o seu 

desempenho profissional, faz com que, diretamente, esteja comprometida a quali

dade da prestação dos serviços de assistência médica. 

3.4 Recursos humanos em assistência médica 

3 .4.1 O médico como ser humano e profissional 

O médico, como ser humano e como profissional inserido num contexto 

socioeconômico-cultural, também possui necessidades. A hierarquia das necessi

dades de Maslow é a seguinte: 

12 nível: necessidades fisiológicas 

22 nivel: necessidades de segurança 

32 nivel: necessidades de relacionamento e amor 

42 nivel: necessidades de estima e status 

52 nivel: necessidades de auto-estima 



FIGURA 11 - Niveis de necessidades de Maslow 
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Fonte: MEGGINSON, Leon C., MOSLEY, Donal d C., PIETRL Paul H. Jr. Administraçao - Conceitos e aplicaçoes. 
São Paulo : Harbra, 1986. p. 314. 

Será feito, a seguir, um paralelo entre alguns dos níveis de necessidades de 

Maslow e os fatores que também fazem parte da realidade do médico brasileiro 

hoje . 

Para a sati sfação das suas necessidades fisiológicas e de segurança - o 

pr imeiro e o segundo níveis de Maslow - , a grande maioria dos profissionais mé-

dicos prescinde de aspectos fundamentais para a manutenção da sua saú de, por 

exemplo, a prática esportiva e o sono . 

Esses fatores deveriam não só ser apregoados por toda a classe médica, 

como também praticados por ela . Com esse comportamento, fica comprometido o 

primeiro nível de necessidades de Maslow e torna-se verdadeiro o ditado popular: 

"Faça o que digo, mas não faça o que faço ". O sucesso do médico em alterar o 

comportamento de seus pacientes em relação à saúde está fo rtemente ligado a seu 

próprio comportamento . 
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Da condição física - necessidade fisiológica de Maslow - 12 nível 

11 ÜS médicos são sedentários, com uma porcentagem de 66,6%. 1144 

11 A American Heart Association concluiu que a atividade física causa mu-

danças benéficas nas funções hemodinâmicas, hormonais, metabólicas, neurológi-

cas, respiratórias e psicológicas. 1145 

A prática de esportes é uma ação pertinente à medicina preventiva e cura-

tiva, porque é terapêutica, antiestresse e desencadeia reações positivas no metabo-

lismo humano. Normalmente, não é adotada pelos médicos, dificultando, com isso, 

que eles, como seres humanos psicobiológicos, tenham melhores condições para 

desempenhar as suas atividades profissionais com maior qualidade . Em sua grande 

maioria, eles têm uma grande carga horária semanal de trabalho, que se soma a 

uma sobrecarga de horas contínuas de trabalho profissional altamente técnico, es-

pecializado e individualizado. 

11
(. •• ) Uma conduta rotineira dos plantões acima de 24 horas, e com a conti-

nuidade das atividades profissionais por mais algumas horas em outros serviços 

médicos, sendo que 27,2% permanecem 48 horas ou mais (. .. ). 1146 

Pelos resultados da pesquisa sobre os fatores de estresse que afligem a 

classe médica, podem-se tirar algumas conclusões sobre os problemas por ela 

enfrentados: 

• em primeiro lugar, o excesso de trabalho/multiemprego, com 27%; 

• em segundo lugar, a baixa remuneração, com 17%; 

44 DIOGUARDI, Giuseppe S. et ai. Atividade física em médicos. Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de Sao Paulo. São Paulo, v. 4, n. 1, p. 117-20, jan./fev. 1996. 

45 ld. ibid., p. 118. 
46 MACHADO, Maria Helena. Op. cit., p. 121. 
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• as más condições de trabalho, em terceiro lugar, com 16%; 

• em quarto lugar, com 12%, o motivo da responsabilidade com a vida .47 

Fatores de estresse implicam necessariamente num reflexo psicossomático, 

o qual pode contribuir de forma negativa para o desempenho de qualquer profis-

sional. 

Continuando as comparações e os cruzamentos dos níveis de necessidades 

da pirâmide de Maslow com os resultados e conclusões da pesquisa, verifica-se 

que os quatro itens acima, juntos, constituem 72% dos fatores que interferem na 

vida sócio-profissional do médico. 

FIGURA 12 - O estresse do médico 
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47 Dados: MACHADO, Maria Helena . Op. cit., p. 173. 
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A somatória de dois fatores objetivos - a carga horária excessiva e contínua 

e o sedentarismo, inseridos no 1º nível da escala de Maslow- é de extrema impor-

tância, por si só. Eles são suficientes para determinar uma influência direta sobre o 

desempenho físico e mental do ser humano, do médico. São componentes 

estressantes e que podem reduzir as potencialidades do médico em sua atuação 

profissional, podendo comprometer, em conseqüência, a qualidade da prestação 

de serviços de assistência médica. O médico necessita de um bom estado físico e 

mental para raciocinar e realizar procedimentos altamente especializados, com ris-

co para os pacientes. 

TABELA 2 

Desgaste profissional do médico 

Médicos % 

Os residentes 91,0 

Em geral homens 77,6 

Em geral mulheres 81,7 

Fonte: MACHADO, Maria Helena. Os médicos no Brasil - Um 
retrato da realidade. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997. p. 171. 

Os médicos têm consciência dessa realidade, mas o fato de não se senti-

rem em condições plenas para a execução dos procedimentos médicos e quase 

sempre impotentes diante desses fatos cria mais estresse profissional. 

Um dos melhores hospitais americanos, com fama internacional, a Clínica 

Mayo, 11 possui uma chave para a qualidade, e esse sistema chama-se tempo!!! Mui-

tos perguntam a si mesmos o que os diferencia em relação ao atendimento e ao 

esquema de trabalho da Clínica Mayo . Uma das principais respostas é: na Clínica 

Mayo não existe limite ou norma para o tempo que um médico gasta com um 

paciente!!! ( ... ) todos sabemos que somos mais produtivos nas primeiras horas do 

dia ( ... ) para um ser humano após dez horas de trabalho, o nosso rendimento cai 
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para 20%. Já depois de doze horas, com muita sorte consegue-se manter uma efici

ência de 10%. Ninguém pode esquecer isto (. .. ) Os cinco segredos para manter um 

trabalho saudável num hospital são : 

a) horas de trabalho razoáveis, 

b) sono suficiente , 

c) uma dieta nutritiva, 

d) exercícios regulares, 

e) horas livres regulares ... 

(. .. ) Não há hospital excelente quando o seu pessoal trabalha sessenta, 

setenta e até noventa horas por semana e dorme pouco ( ... ) Em algum hospital 

brasileiro a alta administração está preocupada em oferecer exercícios aeróbios 

aos seus funcionários? 1148 

11 Certa vez, o filósofo grego Sócrates (470-399 a.C.) observou: 'Trabalhado

res são maus amigos e cidadãos'. Hoje somos livres, mas não temos tempo. O 

teórico empresarial Charles Handy resume a tendência atual das empresas: empre

gar metade do número de funcionários, pressioná-los a trabalhar duas vezes mais e 

triplicar a produtividade. Se eles acabarem esgotados, que importa? Não faltam 

outros candidatos fazendo filas para seus empregos. Charles Handy previne que a 

semana de trabalho de 67 horas - exatas 13 horas e 24 minutos para quem trabalha 

cinco dias por semana - está se aproximando. (. .. ) A ética do trabalho, que vincula 

a graça divina e a salvação às boas obras, foi o motor psicológico do regime capi

talista. Mas, o cristianismo em retirada e seu sistema de recompensas 

transcendentais desacreditado, tudo que resta da ética do trabalho são efeitos cola-

48 MJRSHAWKA. Victor. Op. cit., p. 286-292. 
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terais. (. .. ) Processamos volumes maiores de informação em velocidades mais altas 

por períodos mais longos. Somos mais eficientes em termos quantitativos. Nosso 

desempenho qualitativo é sustado . A tecnologia facilitou as comunicações e as 

tornou muito mais velozes, mas eliminou a necessidade de contato humano. Antes, 

as transferências de informações envolviam a necessidade de viajar, encontrar pes-

soas, ir à biblioteca, conversar com o gerente do banco . Agora, quase tudo é resol-

vido na tela do computador. 1149 

A legislação americana estabelece uma jornada máxima de trabalho e um 

descanso mínimo, como se pode ver nos exemplos abaixo: 

TABELA 3 

Profissão Jornada máxima Descanso minimo 

Control. tráfego aéreo 10 horas em 24 horas 12 horas 

Maquinista de trem 12 horas em 24 horas 10 horas 

Motorista caminhão 10 horas em 15 horas 8 horas 

Pilotos comerciais 8 horas em 16 horas 8 horas 

Tripul. petroleiros 15 horas em 24 horas não divulgado 

11 Üs turnos de trabalho que se prolongam noite adentro, mudam inespera-

damente ou são longos demais podem ter conseqüências que ultrapassam o trans-

torno provocado na vida do trabalhador: podem ser perigosos e até fatais. A fadiga 

causa 42 mil acidentes fatais/ano. 1150 

49 Semana de 67 horas sufoca a criatividade. Do The lndependent on Sunday, Tradução de Clara Alain. Folha de 
S. Paulo. São Paulo, ago. 1996. Finanças, p. 6. 

50 Trabalho em turnos pode ser fatal. Do USA Today. Tradução de Clara Alain. Folha de S. Paulo. São Paulo , fev. 
1996. Finanças, p. 6. 
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É necessário todo o cuidado na preservação das condições físicas dos pro

fissionais para os quais a atenção é um dos itens fundamentais para o desempenho 

de suas atividades com qualidade e segurança. Do médico exige-se alta especifici

dade técn ica e raciocínio, e ele está sujeito a grande desgaste físico-mental , princi

palmente no caso de procedimentos que demandam uma ação física direta, fatores 

que, sozinhos, já justificam a necessidade de uma carga horária adequada de traba

lho . Apesar disso, o médico não é protegido no seu ambiente profissional. 

Incompatibilidade na relação responsabilidade e amplitude técnica x honorários 

médicos 

Há uma séria incoerência entre os conceitos do ideário, a sobrevivência do 

médico e a sua formação acadêmica com a práxis diária, o que também provoca 

estresse . 

Esse segundo motivo está inserido no 2º e no 3º níveis da escala de neces

sidades de Maslow, comprometendo indiretamente também o 1 º nível, o fa tor 

psicossomático. 

Se fizéssemos uma comparação do valor agregado ao cliente externo, o 

paciente , com o qual o médico se relaciona e para quem está voltada a sua fun ção 

profissional, que é incalculável, também poderíamos encontrar incoerências com 

as lei s do marke ting. 

O paciente possui um valor que , a priori, não é possível dimensionar- se 

matematicamente dentro dos parâmetros econômico-financeiros : a sua saúde . Pa

radoxalmente, porém, o comportamento do mercado, tanto público quanto priva

do, de forma geral, assim não entende, ou pelo menos não tem demonstrado pe

rante o principal agente desse processo, o médico. 
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11 0 valor econômico de um produto varia com o seu grau de utilidade. 11 51 

Os valores dos honorários médicos pagos pelas empresas de planos de 

saúde , seguro-saúde e pelos serviços públicos são incompatíveis com a dimensão 

dos procedimentos técnicos, da responsabilidade e da atuação necessária às ações 

desempenhadas pelo profissional médico. 

Esses motivos também repercutem de forma negativa e comprometedora 

na escala das necessidades de Maslow, de estima e status. 

O número de planos e seguros-saúde, nacionais e transnacionais, filiados à 

Abramge - Associação Brasileira de Medicina de Grupo, ultrapassam duas cente

nas; existem aqueles que não são filiados, além de outros que atuam de forma 

ilegal. Os contratos entre essas empresas e as instituições de saúde e os médicos 

para o pagamento das consultas, dos procedimentos e exames médicos têm como 

referência a tabela da Associação Médica Brasileira - tabela AMB - de 1990 e 

1992. Normalmente, cada convênio estipula, em unidades fixas, o pagamento dos 

honorários e os custos dos serviços e materiais médico-hospitalares, nas chamadas 

unidades de coeficiente de honorários - a CH -, e as multiplica por outro valor 

fixo em centavos de reais, também sob contrato bilateral, resultando, com isso, o 

valor a ser pago. 

Normalmente, as unidades de CH e os valores a serem pagos são negocia

dos entre as partes - planos e seguros-saúde com os hospitais, as clínicas e os 

médicos -, sendo que mais de 90% deles têm como referência a tabela AMB 

de 1990. 

51 Conceito aplicado no marketing, de autor desconhecido. 
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Exemplos de pagamentos dos honorários médicos por consulta médica fei-

tos pelas empresas conveniadas: 

TABELA 4 
EMPRESA R$ Tabela Unidade VALOR 

AGF 0,28 AMB/90 80 CH R$ 22,40 

A mil 0,27 AMB/90 50 CH R$ 13,50 

Avicena 0,30 AMB/90 50 CH R$ 15,00 

Bamerindus 0,294 AMB/92 100 CH (média) R$ 29,40 

Blue Life 0,27 AMB/90 50 CH R$ 13,50 

Cabesp 0,27 AMB/92 ± 90 CH R$ 25 ,00 

Cet 0,27 CIEFAS 80 CH $ 21,60 

Com gás 0,27 AMB/92 80 CH R$ 21,60 

Fundação Cesp 0,27 AMB/90 75 CH (média) R$ 20,25 

Fundação Sabesprev 0,27 AMB/90 50 CH R$ 13,50 

Gralha Azu l 0,28 AMB/92 86 CH R$ 24 ,08 

Grupo Silvio Santos 0,30 AMB/92 100 CH R$ 30,00 

lnterclínicas 0,27 AMB/90 70 CH R$ 18,90 

lntermédica 0,28 AMB/90 50 CH R$ 14,00 

lntermédice 0,28 AMB/90 50 CH R$ 14,00 

Marítima 0,28 AMB/90 150 (média) R$ 42,00 

Medic 0,28 AMB/90 70 CH R$ 19,60 

Mediservice 0,27 AMB/90 7 4 CH (média) R$ 20 ,00 

Metrus 0,26 AMB/92 96 CH (média) R$ 25 ,00 

Nipomed particular AMB/92 R$ 28,00 

Prodesp 0,28 CIEFA 80 CH R$ 22,40 

S. L. Saúde 0,27 AMB/90 70 CH R$ 18,90 

Sanho/Abrante 0,28 AMB/90 50 CH R$ 14,00 

Saúde Bradesco 0,28 AMB/90 90 CH R$ 25,20 

Saúde Unicor 0,27 AMB/90 50 CH R$ 13,50 

Sul América 0,27 AMB/90 90 CH R$ 24,30 

Unibanco Aig Saúde 0,27 AMB/90 80 CH R$ 21,60 

Unimed Paulista 0,27 AMB/90 50 CH R$ 13,50 

Fonte: Hosp ital Iguatemi, 1999. 
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Nessa relação, a média geral é de R$ 20,88 por consulta médica. 

11 Enquanto uma consulta particular custa cerca de R$ 70,00, o preço pago 

pelos planos de saúde varia entre R$ 20,00 e R$ 40,00, em média . (. .. ) 

Imprensada entre baixos salários e a autonomia vinculada aos planos de 

saúde, a classe médica procura opções para uma verdadeira autonomia. 1152 

Incompat·ibilidade horária e as necessidades do paciente 

São vários os fatores determinantes das más relações interpessoais no traba

lho médico. Foram selecionados alguns mais evidentes e agudos que influenciam 

a relação médico-paciente e podem determinar uma avaliação da qualidade do pro

duto assistência médica. 

A eficiência no processo de comunicação médico-paciente é um dos fato

res de ruído na base de construção da assistência médica. Os canais e as formas de 

comunicação são de fundamental importância para a definição dessas relações e 

do que o cliente entende como qualidade nos serviços de assistência médica. 

A forma como o médico informa e esclarece ao paciente o que está 

ocorrendo, as implicações gerais e específicas do processo clínico e terapê_utico, 

além do prognóstico, incluindo-se também esclarecimentos para a família do 

paciente , podem ser fatores decisivos na construção do conceito de qualidade em 

assistência médica. 

Mas o que ocorre com a maioria dos médicos brasileiros é que, pelas suas 

condições de trabalho, pelo tempo de atendimento que, na quase totalidade dos 

52 TENÓRIO, Luis et al. Op. cit., p. 19. 
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serviços médicos, é de apenas quinze minutos, em média, por paciente, o bom 

atendimento, no seu sentido mais amplo, torna-se pouco viável. O tempo restrito 

de atendimento pode comprometer a relação médico-paciente e médico-família, 

impossibilitando maiores explicações e interações, um esclarecimento de aspectos 

gerais e até maior conhecimento da vida pessoal do paciente , pertinente no mo

mento da consulta. O tempo é quase exclusivamente direcionado para as questões 

puramente clínicas. 

O tempo de consulta médica é um dos fatores que pode definir uma boa 

assistência médica e, portanto, um bom produto. A falta ou pouca disponibilidade 

de te mpo frustra o médico e o paciente . A lém disso, pode influir, de maneira 

direta, no nível das necessidades da escala de Maslow, no que diz respeito à esti

ma, ao status e à auto-realização do médico. Pode comprometer o produto, pode 

comprometer a qualidade . 

Interferência de fatores externos e impróprios na decisão médica 

A medicina, entre as profissões tradicionais, talvez seja a mais autônoma. 

Essa característica constitui um dos componentes primordiais da qualidade na exe

cução dos procedimentos clínicos, como também da consolidação da relação mé

dico-paciente. 

Segundo Machado: "Nenhuma outra profissão exercita este poder na 

escala em que faz a medicina, certamente porque nenhuma outra profissão se 

iguala a ela no grau de autonomia ou auto-regulação ( ... ) Freidson (1977), Starr 

(1991), Schraiber (1993), Ribeiro (1995) e Machado (1996) sugerem uma con

vergência no debate sobre a autonomia do trabalho médico . Estes autores ado

tam a premissa de que, no trabalho médico, é imprescindível a liberdade de ação, a auto-
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nomia de decidir a conduta técnica que melhor se adapte à necessidade do cliente. 

Adotando a definição de autonomia como a capacidade de tomar decisões por 

conta própria, observamos que ela constitui um valor em si mesmo para a profis-

são médica. 1153 

O que está ocorrendo, porém, é justamente o contrário. O médico a cada 

dia está mais dependente das empresas de saúde, dos planos de saúde, dos segu-

ros-saúde e das instituições públicas. Isso pode levá-lo a abdicar paulatinamente 

da sua autonomia, já que não é ele quem define os valores de seus honorários, os 

exames médicos a serem solicitados e, às vezes, nem a clientela com a qual mante-

rá a sua relação profissional. 

11
( ••• ) As teses sobre a desprofissionalização da medicina pecam por 

desconsiderar o papel que a autonomia desempenha quanto à preservação de espa-

ços de decisão no trabalho médico e à capacidade de reconstruir arranjos de mer-

cado que a contemplem. Além disso, consideramos incorreto que se projete o tra-

balho médico como destituído de momentos de autonomia em virtude da própria 

característica básica de ser um trabalho que se cristaliza na relação médico-pacien-

te, logo, em meio a suas incertezas. Este aspecto, típico do trabalho em saúde, é 

muito marcante no caso dos médicos, cria situações de conflito com o planejamen-

to em saúde, seja no setor privado ou público . O conflito se desenha, envolvendo 

interesses dos usuários (no que se refere ao direito ao controle de uma atividade 

tão essencial), do estado (no que se refere à sua tarefa de projetar ampla atenção à 

saúde, com qualidade reconhecida socialmente, e de regular a própria atividade 

profissional) e dos empresários (no que se refere à realização de lucro, implicando 

controle de consumo e regulação do processo de trabalho) 11
•
54 

53 MACHADO, Maria Helena. Op. cit., p. 21-23. 
54 RIBEIRO, José Maria, SCHRAIBER, Lilia B. Op. cit., p. 191. 
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11Cada vez mais o trabalho médico se desenvolve em organizações. Abbot (1998). 

( ... ) A perda da autonomia técnica é associada às más condições de trabalho. 1155 

11 Ü assalariamento continua sendo a principal forma de inserção, seja como 

forma 'pura ' ou 'composta' . ( ... ) A permanência da prática médica de cunho 

neoliberal recriada e adaptada às necessidades de mercado e às políticas de saúde 

do mercado, especialmente no setor hospitalar. A conciliação do assalariamento a 

alguma forma de autonomia demonstra a busca de segurança proporcionada por 

aquela forma, associada à possibilidade de obtenção de maior renda e perspectiva 

de manutenção de um caráter liberal, ainda que através da intermediação de tercei-

ros, proporcionada pela autonomia. 1156 

Esses resultados mostram um comprometimento do 4º e 5º níveis das ne-

cessidades de Maslow: de estima e status e de auto-estima. 

Essa realidade colabora para a desmotivação, o desânimo e a frustração , 

constatados por pesquisas junto à classe médica. 

A grande massa dos médicos sente-se impotente para promover uma mu-

dança dentro do seu ambiente profissional. Hoje, o peso da formação da política, da 

burocracia e dos provedores econômico-financeiros não se encontra em suas mãos . 

E, sem dúvida alguma, tudo isso contribui para o agravamento do estresse médico. 

11 Lidar com vidas quase sempre em situações de fragilidade, tomar decisões 

que envolvem riscos vitais, fazer intervenções clínicas ou cirúrgicas em indivíduos 

enfermos - tudo isso torna o médico um profissional mais propenso a se sentir 

desgastado física e psicologicamente ao longo da vida profissional. Em boa parte, a 

55 MACHADO, Maria Helena. Op. cit., p. 30 e 178. 
56 CHERCHIGLIA, Mariângela Leal. Inserção do médico no mercado de trabalho: um estudo de suas formas em 

hospitais gerais de Belo Horizonte. Revista Médica de Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 4, n. 1, p. 18-20, jan ./ 
mar. 1994. 
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ação do médico envolve não só o paciente, como também o núcleo familiar deste, 

o que torna o profissional responsável e envolvido para além da técnica da mediei-

na, extrapolando uma mera relação consumidor-produto."57 

Esse nível de estresse pode comprometer não somente o desempenho mé-

clico, mas a sua saúde e a sua própria vida. 

"Estima-se , em 1980, que 6 a 10% da população médica americana em ati

vidade teria ou viria a ter problemas com alcoolismo, dependência de drogas, de

pressão e tendências suicidas. ( ... ) Pallavicini e col., estudando estudantes de Me

dicina, encontraram uma taxa de estresse de 91%. (. .. ) O suicídio foi responsável 

por 34,7% dos estudantes médicos da Universidade John Hopkins . (. .. ) A taxa de 

suicídio entre os médicos é duas a três vezes maior do que a taxa de suicídio na 

população geral. (. .. ) O suicídio ocorre na sua fase mais produtiva da vida profis

sional - 50% entre 34 e 54 anos de idade. ( ... ) A dependência de narcóticos pode 

atingir de 30 a 100 vezes a média da população dos EUA."58 

#Buscando-se qual das especialidades médicas apresenta o maior índice de 

suicídios encontram-se altos índices entre os psiquiatras (61 por 100.000), clínicos 

gerais, oftalmologistas e anestesiologistas; enquanto os pediatras apresentam bai

xos índices (10 por 100.000)."59 

Todos esses fatores negativos dificultam ao profissional atender às necessi

dades da escala de Maslow. Essa realidade pode repercutir diretamente na qualida-

de da prestação dos serviços de assistência médica. Portanto, pode comprometer 

essa fração substancial da relação médico-paciente, que é uma condição primária 

do trabalho médico. 

57 MACHADO, Maria Helena . Op. cit., p. 168. 
58 MARTINS, Luis Antonio Nogueira. Morbidade psicológica e psiquiátrica na população médica. Boletim de 

Psiquiatria. São Paulo, n. 22, p. 9-15, jan. 89; n. 23, p. 11-2, dez. 90. 
59 AGARIE, Carlos Alberto et al. Suicídio, doença das condiçOes do trabalho entre médicos e estudantes de medi

cina. Arquivos Médicos do ABC São Bernardo do Campo, v. 6, n . 1, p. 7, 1983. 



78 

A assistência médica, dentro do marketing de serviços, pode ser consti

tuída da seguinte maneira: 

• O médico (o cliente interno) é um elemento que faz parte da construção 

do produto a ser oferecido ao paciente (o cliente externo) , que é o próprio 

consumidor. 

Ao mesmo tempo que o paciente é o consumidor dos serviços de assis

tência médica, ele é também um fator primordial para a constituição qua

litativa e quantitativa desse produto. E, como paciente, ele é um consumi

dor em estado alterado, por encontrar-se doente, normalmente . 

Tanto o cliente interno como o externo não existem sozinhos. Eles se 

consubstanciam na relação médico-paciente, originando a função do tra

balho médico, a sua ação em assistência médica, que está inserida no 

marketing de serviços. 

• Finalmente, essa relação médico-paciente caracteriza-se como produto do 

Marketing Mix, ou Produtos de Marketing, os 4Ps, com a sua inserção em 

um sistema aberto, o ambiente em que ambos estão inseridos, com as 

suas condições socioeconômicas e tecnológicas, entre outras, ambiente 

esse que cria fatores determinantes que irão dimensionar, quantificar e 

qualificar a relação médico-paciente. 

11 Um produto é mais do que um objeto tangível que desempenha papéis 

específicos e requer certas matérias-primas e atividades de produção para o seu 

fabrico. Precisamente, um produto é projetado para servir aos usuários e propor

cionar resultados evidentes e identificáveis. Todavia, o sucesso de um produto 

no mercado está geralmente relacionado não a seus atributos tangíveis, mas à 
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percepção de seu valor pelos consumidores . Ele é um conjunto de atributos tangí-

veis e intangíveis que proporciona benefícios reais ou percebidos com a finalidade 

de satisfazer as necessidades e os desejos do consumidor."60 

3 .4.2 Aplicação dos conceitos modernos da administração sobre a 

realidade do contexto profissional do médico 

O hospital, como qualquer empresa, está submetido aos princípios básicos 

da administração . A definição da missão do hospital quanto à estruturação do 

planejamento, através da coleta de informações internas e externas sobre a realida-

de na qual a instituição está inserida, é importante para a execução posit iva dos 

conceitos da boa administração de empresas. A criação do modelo organizacional , 

a direção, o estabelecimento de metas, a tomada de decisões e até o preenchimento 

de vagas, propostas para a motivação dos funcionários, tudo se relaciona e se 

completa com o controle e os métodos de avaliação. 

11 "A administração baseia-se em uma massa sistemática de conhecimento ."61 

"A administração também tem de considerar os melhores interesses dos 

empregados."62 

"O planejamento envolve reconhecer a necessidade de ação, investigar e 

analisar a necessidade, desenvolver uma proposta de ação com base na investiga-

ção e na análise, e tomar uma decisão." 63 

60 SEMINIK, Richard J., BAMOSSY, Gary J. Principias de marketing. São Paulo: Makron Books, 1996. p. 260. 
61 MEGGINSON, Leon C. et al. Op. cit. , p. 7. 
62 ld. ibid., p. 11. 
63 MEGGINSON, Leon C. et al. Op. cit., p. 100. 
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"A menos que o planejamento leve o melhor desempenho, ele será feito em 

vão. Assim, para ter uma organização que olhe para o futuro e procure se manter 

ativa e próspera em um mundo que se modifica, é preciso que haja planejamento 

ativo, vigoroso, contínuo e criativo." 64 

"O planejamento é a mais básica e universal de todas as funções de admi-

nistração. Esta e as outras funções e atividades gerenciais são inter-relacionadas ." 65 

"Organizar é o processo de providenciar para que os recursos financeiros, 

físicos e humanos da organização funcionem em conjunto . ( ... ) A função de dirigir 

sempre está associada de perto ao planejamento. (. .. ) Planejamento e controle se 

acham tão intimamente relacionados que têm sido chamados de 'irmãos siameses 

da administração'. O controle é um subproduto do planejamento efetivo, porque 

mostra aos administradores se seus planos não são realistas ou se a má prática de 

administração fez com que os planos não funcionassem como se esperava."66 

"A missão ou objetivos gerais de qualquer organização geralmente figuram 

em seu nome ou regimento interno. Em caso contrário, são estabelecidos no início 

da existência da organização. Depois, estas metas globais são traduzidas em pla-

nos específicos para orientar as futuras operações."67 

"Políticas são amplas declarações gerais das ações esperadas, e servem como 

orientações para decisões gerenciais ou para a supervisão das ações dos subordi-

nados."68 

"Um aspecto essencial da missão de uma organização é identificar as pes-

soas que serão os usuários finais dos serviços ou produto". 69 

64 ld. ibid., p. 101. 
65 ld. ibid., p. 107. 
66 ld. ibid., p. 108. 
67 ld. ibid., p. 111. 
68 MEGGINSON, Leon C. et ai. Op. cit., p. 112. 
69 ld . ibid. , p. 137. 
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"A tomada de decisão pode ser definida como a seleção consciente de um 

curso de ação dentre as alternativas disponíveis para obter um resultado de-

sejado." 70 

"O conhecimento das alternativas é limitado. Geralmente os administrado-

res não têm informação completa à sua disposição quando tomam decisões ."71 

"Comunicação ainda é apenas uma ferramenta de administração destinada 

a realizar objetivos e não deve ser considerada como um fim em si. É o processo 

de transferir significado sob a forma de idéias ou informação de uma pessoa para 

outra." 72 

"A motivação é dirigida para a meta. "73 

Portanto, segundo os princípios fundamentais para a obtenção de um re-

sultado de qualidade nos objetivos da empresa de assistência médica, é fundamen-

tal que a realidade atual do contexto profissional do médico, o responsável pela 

construção da relação médico-paciente, esteja compatível com esses princípios. 

'Tudo o que vimos a respeito dos 14 pontos e das doenças da administra-

ção se aplica tanto às organizações prestadoras de serviços quanto às de produção 

de bens. Como a norma 11: eliminar padrões de trabalho que levaram ao es tabele-

cimento de quotas diárias de produção. Os padrões de trabalho devem gerar qua-

lidade, não apenas quantidade." 74 

70 ld. ibid., p. 162. 
71 ld. ibid., p. 168. 
72 Id. ibid., p. 279. 
73 ld. ibid' p. 312. 
74 DEMING, W Edwards. Op. cit., p. 150. 
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3.5 Uma definição do que pode ser um bom médico 

Quando e como a assistência médica pode ser definida nos aspectos que 

estão relacionados à figura do médico? 

Como se pode definir, minimamente, o "cliente interno", para que possa 

desempenhar com qualidade a parte que lhe cabe dentro de uma instituição de 

prestação de serviços médicos, num sistema administrativo sob condições ótimas? 

O bom médico geralmente é considerado aquele que possui um somatório 

de qualidades técnicas e humanas. 

3.5 .1 Qualidades técnicas 

Espera-se que o médico, entre outras qualidades: 

• tenha uma sólida formação acadêmica; 

• tenha uma razoável experiência clínica e/ou cirúrgica; 

• seja portador de um registro junto ao seu conselho de classe e esteja, 

portanto, apto ao exercício da profissão; 

• possua conhecimentos básicos dos processos de gestão na área de saúde. 

Uma boa formação está diretamente ligada a uma boa faculdade - as públi

cas são geralmente consideradas as melhores . Um bom médico, portanto, é tam

bém aquele que cursou uma boa faculdade, de reconhecida competência . 
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3.5 .2 Qualidades humanas 

Espera-se que o médico tenha sentimentos e posturas em relação ao objeto 

de seu lido profissional, o paciente, conhecido na linguagem do marketing de ser

viços como "cliente externo". 

O cliente externo do médico é um paciente especial, muito diferente do 

cliente convencional. Essa pessoa encontra-se debilitada, insegura e, provavelmen

te, biologicamente comprometida. Dentro da relação de consumo na prestação de 

serviços médicos, esse paciente tem condutas não-convencionais, atípicas, que o 

tornam diferente do cliente das demais categorias profissionais. Portanto, o inter

relacionamento médico-paciente assume características peculiares. 

Considerando-se o exposto, algumas dentre as mais importantes qualida

des do médico são: 

• ter responsabilidade profissional; 

• ser dedicado; 

• ser ético; 

• ter o conhecimento da sua competência e dos seus limites; 

• ser solidário; 

• procurar ser alegre e justo; 

• buscar o aprimoramento constante; 

• e, como as demais profissões, amar profundamente. o que faz. 
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3.6 Dificuldades do paciente em definir o que seja a qualidade em 

assistência médica 

Outra dificuldade na prestação de assistência médica parece residir no fato 

de que o paciente tem dificuldade em definir o que seja qualidade em serviços de 

assistência médica para ele . Esse conceito não lhe é muito claro, principalmente 

em casos de emergências. Os parâmetros para essa definição são por demais espe

cíficos e técnicos, e não são comumente visualizados e identificados . 

Os aparatos institucionais, a existência de equipamentos médico-hospitala

res, os aspectos que envolvem os procedimentos relativos ao atendimento burocrá

tico ou administrativo, tudo isso, individualmente, a princípio, e mesmo em con

junto, nem sempre pode constituir ou definir com exatidão o que é qualidade em 

assistência médica . 

Como o paciente pode identificar, qualificar esse médico que, a priori, 

desempenha com qualidade os seus serviços em assistência médica? 

Existe uma série de possibilidades, mas algumas são mais importantes e 

podem servir de fundamento ao paciente: 

1. O paciente poderá encontrar um médico por demais educado, solícito, 

alegre e com outras qualidades, algumas até valorizadas em relação ao que 

se entende como esmerada educação social. Mas essa postura, por si só, 

não significa que o profissional poderá solucionar de forma eficaz o pro

blema de ordem médica do paciente. A ação desse médico pode mesmo 

causar uma patologia iatrogênica nele. As raízes desse fato podem ser 

uma dificuldade técnica de momento do médico ejou falta do suporte que 

lhe é tão necessário para os procedimentos em assistência médica. 
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2. Pode ocorrer também o fato de esse mesmo paciente deparar-se com um 

profissional de alta competência técnica e que dê solução ao seu proble

ma clínico, mas numa relação diferente, que não implique uma esmerada 

educação social e relaciona! durante a prestação dos serviços de assistên

cia médica . 

11 A qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia. 11 75 

Qualquer cliente pode vivenciar uma dessas experiências na prestação de 

serviços de assistência médica, mas os melhores médicos são aqueles que unem as 

duas vertentes que definem a qualidade em assistência médica - a qualidade cien

tífica e a qualidade humana - e que, felizmente, são maioria na prática diária . 

É difícil para o paciente definir o que é qualidade em saúde. Em marketing 

há um tema que vem ao encontro do que pode estar envolvido em uma re lação 

mé dico-paciente e que se insere no conceito de qualidade percebida pelo cliente . 

Esse conceito é muito complexo e pode apresentar-se distorcido durante a constru

ção do produto assistência médica, na relação médico-paciente, pela dificuldade 

do cliente externo de definir o que seja qualidade em assistência médica. 

11 0 conceito de Valor Percebido pelo Mercado difere das vertentes ante rio

res em pelo menos três aspectos fundamentais: a multidimensionalidade do que 

seja Qualidade Percebida pelo Cliente; a importância do Valor, sobre a Qualidade; 

e o impacto da Concorrência sobre isto. Mas há, também, outros Serviços que o 

Cliente não busca em primeira instância e , no entanto, complementam a su a 

(in) satisfação com os Produtos anteriores. Os Serviços de Atendimento , por exem

plo, não são úteis, no sentido estrito do termo. Ninguém vai a um hospital para ser 

75 DEMING, W. Edwards. Op . cit. , p. 125 . 
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atendido com boas maneiras, e, sim, para receber cuidados médicos. No entanto, 

há clientes que tornam-se assíduos em um estabelecimento ou que deixam de com

prar nele por causa do atendimento." 76 

Essas dificuldades também podem gerar no médico uma sensação de que a 

responsabilidade sobre a vida fica difícil de ser superada. Esses e outros conflitos 

pesam na relação médico-paciente . 

Es;;es problemas podem agravar e comprometer os aspectos relacionados 

ao 3º, 4º e 5º níveis de necessidades de Maslow: de estima e status social, de auto

estima e de auto-realização . 

3. 7 Questões atuais sócio-profissionais do médico 

Todos os dias, deparamo-nos, nos meios de comunicação, com notícias e 

conceitos pouco elogiosos a respeito da saúde nacional. Mesmo nos momentos em 

que ela pode ser abordada de uma forma mais positiva, vem quase sempre acom

panhada de uma falha na distribuição e no aproveitamento dos recursos, às vezes 

volumosos, mas mal aproveitados. 

Assim, a medicina atual de qualidade tornou-se, para a maioria da popula

ção, sinônimo de algo muito caro e de difícil acesso. Há ainda outro agravante : 

nem sempre, mesmo como sinônimo de algo muito caro e de difícil acesso, ela se 

traduz em uma assistência médica de qualidade no seu sentido pleno. 

76 LOBOS, Julio. Op. cit., p. 9-10. 
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3. 7.1 Quadro geral nacional 

Segundo as estatísticas, o Brasil conta com uma população pouco maior do 

que 154 milhões de habitantes. Aproximadamente 30 milhões de brasileiros não 

recebem qualquer tipo de assistência médica. Por volta de 40 milhões estão caber-

tos com os planos e seguros-saúde, segundo dados da Abramge. Desse total, 80% 

são cobertos pelo plano-empresa, ou seja, o trabalhador goza dessa condição por 

força do contrato coletivo de trabalho ou, ainda, como benefício concedido pela 

empresa. Do volume total dos conveniados, aproximadamente 11 milhões perten-

cem às 350 cooperativas da Unimed; como no caso da média nacional, também 

80% de seus credenciados pertencem aos planos-empresa. 

Os dados abaixo constituem alguns parâmetros que expressam não só sig-

nificados estatísticos absolutos, mas proporcionam urna análise comparativa e uma 

demonstração dos diversos fatores que podem influenciar a definição da qualidade 

sócio-profissional do médico brasileiro. 

p 

GRAFICO 1 - Motivos do desgaste profissional do médico 

Gráfico 6.3 • Motivos de desgaste profissional.* Brasil- 1995 
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Fonte: Pesquisa "Perfil dos Médiros no Brasil", Fiocruz/CFM. 

Fonte: MACHADO, Maria Helena. Os médicos no Brasil - Um retrato da realidade. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1997. p. 72. 
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Esses dados estatísticos são um demonstrativo que auxilia e dá respaldo 

també m a outro dado da mesma pesquisa: a presença constante dos múltiplos 

vínculos de trabalho do médico, característica geral e atual da realidade brasileira . 

Através de alguns dados, serão discutidos, a seguir, fatores que podem 

interferir de forma negativa na definição sócio-profissional do médico, na sua qua

lidade profissional. 

3. 7.2 Dados básicos da fisiologia do sono 

A carga horária é excessiva, estressante, e o médico tenta se superar, so

frendo desgaste físico e mental. Ele não consegue atender às suas necessidades 

primárias, do 1º e do 2º nível da escala de Maslow. 

Longas jornadas de trabalho e as horas contínuas que caracterizam o traba

lho da classe médica podem contribuir para o surgimento de sintomas que podem 

decorrer do estresse físico e mental. 

"O sono é um estado periódico que se produz após cada tantas horas em 

vigília. Mas a duração e a intensidade do sono estão sujeitas a numerosas varia

ções individuais. Na duração influi muito a idade. Assim, o recém-nascido dorme 

de 18 a 20 horas diárias, enquanto o velho, salvo exceções, dorme de 5 a 7 horas; 

uma criança de 4 anos dorme umas 10 horas e o adulto de 20 a 50 anos só 8 a 9 

horas." 77 

"Uma outra fase importante do sono é o sono REM (Rapid Eye Movements), 

no qual predominam os movimentos oculares rápidos . ( ... ) Em vista disto, o sono 

REM é também denominado sono paradoxal ou dessincronizado. 

77 DASSEN, Rodolfo, FUSTINONI, Osvaldo. Sistema nervoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1955. p. 336-338. 
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(. .. ) A progressão do sono da fase de vigília até o sono REM constitui um 

ciclo. Normalmente, o tempo total de sono (TTS) de um indivíduo é constituído 

pela ocorrência de quatro a cinco ciclos. 1178 

"Para a definição e observação dos estágios de sono são necessários três 

parâmetros: o eletroencefalograma (EEG); o eletrooculograma (EOG) e o 

eletromiograma (EMG). Dependendo dos objetivos do estudo, diversos outros 

parâmetros podem ainda ser considerados. Entre estes, o eletrocardiograma (ECG) , 

a respiraçao, a composição do ar respirado, a ereção peniana e a temperatura . 

(. .. ) WEBB (1988) sugeriu uma teoria de três fatores, na qual os dois fatores 

anteriores estariam incluídos, em adição ao aspecto comportamental do sono. Este 

modelo considera os aspectos fisiológicos, psicológicos e ambientais que devem 

ser contemplados para que o organismo possa sobreviver e justifica a necessidade 

da plasticidade que o sono exibe e, por conseguinte, a importância dos efeitos da 

privação de sono. 

(. .. ) O sono paradoxal parece ter um papel fundamental na consolidação da 

memória. 1179 

11 0S ciclos de sono consistem na alternância mais ou menos regular dos 

dois estados de sono acima descritos. Em uma pessoa adulta normal um ciclo dura 

cerca de 90 minutos, enquanto em uma criança de 5 ou 6 anos sua duração média 

é de 60 minutos. 

(. .. ) O sono paradoxal, que dura 15 a 20 minutos em uma pessoa adulta , 

equivale aproximadamente a 20% do tempo total de cada ciclo, proporção que não 

é muito diferente nas diversas espécies estudadas. 

78 BRANDÃO, Marcus Lira . Psicofisiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 1995, p. 163 . 
79 TUFIK, Sergio. Aspectos biológicos do sono e seus distúrbios. Tese (livre-docência) - Escola Paulista de 

Medicina. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo, 1996. 
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( ... ) No homem, em macacos e nos carnívoros em geral o sono se inicia e 

termina com o estado de vigília; os ciclos intermediários são geralmente incomple-

tos, pois não chegam à vigília no processo de superficialização . "80 

"( ... ) O primeiro estudo sistemático com mais de um sujeito , realizando a 

mais longa privação total de sono documentada (250 horas), teve a participação de 

quatro voluntários sadios e observou o mesmo que o estudo anterior, além de 

alguns dados adicionais : aumento da fadiga, redução das capacidades cognitiva, 

perceptiva e psicomotora; alguns momentos de alucinações, embora os autores 

não concordem com a hipótese de psicose e prejuízo intelectual produzidos pela 

privação do sono (PASNAU et al. 1968); e redução da atividade alpha (NAITOH et 

al., 1969)."81 

"O sono do adulto jovem normal é, em média, de 6 horas e 30 minutos a 

8 horas e 30 minutos. "82 

3. 7.3 Remuneração dos honorários médicos 

A remuneração dos honorários médicos refere-se aos serviços prestados e 

a outros valores que possam advir dentro do seu contexto profissional, a exemplo 

da atividade em consultórios e clínicas. 

A profissão do médico está alicerçada em altos conhecimentos técnicos e 

na sua responsabilidade profissional, decorrente do objeto do seu lido, que é o 

paciente, o cliente externo. 

80 HOUSSAY, Bernardo. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1984. p. 725-732. 
81 LOBO, Letícia Maria de Souza Leite. Efeitos do etano] sobre o sono noturno de voluntários sadios privados 

de sono: avaliação polissonográfica. Tese (doutorado) - Escola Paulista de Medicina. São Paulo: Universidade 
Federa l de São Paulo, 1995. 

82 REIMÃO, Rubens, DIAMENT, Aron J. Sono na infO.ncia - Aspectos normais e principais distúrbios. São 
Paulo: Sarvier, 1985. 



91 

Para a formação adequada de um médico, são necessários aproximadamen-

te dez anos contados depois da conclusão do 2º grau . 

Existe uma disparidade entre a dimensão da responsabilidade técnica do 

médico e seu nível de tensão psicológica, decorrente do ambiente de trabalho . 

Junte-se o valor econômico decorrente do alto grau de utilidade da saúde e a con-

trapartida do seu reconhecimento profissional e do retorno econômico-financeiro 

com os honorários médicos. Acrescente-se a essas informações que um percentual 

de 35% dos médicos ganha menos de R$ 1.000,00 (um mil reais). 83 

3. 7.4 Lei que rege o vínculo do trabalho médico com as instituições 

médicas 

Normas legais podem funcionar contra uma maior flexibilidade do vínculo 

de trabalho do médico com as instituições de assistência à saúde, podendo provo-

car inúmeras dificuldades para o aprimoramento gerencial e a inserção adequada 

do médico na empresa. 

A lei federal nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, no seu art. 8º, diz: 

11 Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo acordo escrito que não fira de 

modo algum o disposto no artigo 12, será: 

a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas 

diárias. 

( ......................................................................................... ... . ) 

83 CASTILHO, Edmundo (Presidente da Unimed). A posição da Unimed. Jornal da APM. São Paulo, p. 3, jul. 
1996. 
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§ 2º Aos médicos e auxiliares que contratarem com mais de um empregador, 

é vedado o trabalho além de seis horas diárias . 

( . ............. ... .... ......... ..... ..... ............. .... ................................ .. .. ) 

Art. 12º Na hipótese do ajuste ou contrato de trabalho ser incluído à base

hora, o total da remuneração devida não poderá perfazer quantia inferior a vinte e 

cinco (25) vezes o valor da soma das duas primeiras horas, conforme o valor horá

rio calculado para a respectiva localidade ." 

Essa lei, de certa forma, na prática, costuma inviabilizar o vínculo único do 

médico com as instituições prestadoras de serviços, pelo fato de os custos das 

horas a serem pagas além das quatro horas convencionais serem muito altos. 

3. 7.5 Custo mensal de um consultório médico 

Como a maioria dos médicos especialistas está nas capitais, também é ne

las que está a maior parte daqueles que possuem seus consultórios e clínicas. 

O consultório, a princípio, parece ser uma grande fonte de honorários mé

dicos decorrentes da prestação de serviços . 

Para a grande maioria, porém, ele representa o último resquício da ativida

de liberal, onde o médico pode ter certa autonomia e realizar um pouco do 3º, do 

4º e do 5º níveis de necessidades da escala de Maslow, mesmo sujeito à ação nefas

ta, considerando-se os parâmetros e políticas atuais pelos quais são regidos, de 

convênios como o SUS, os planos e os seguros-saúde. 
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11 0 custo mensal de um consultório em São Paulo com uma área mais ou 

menos de 160 m 2 para ser subdividida para quatro médicos, está em torno de R$ 

1.500,00 por mês para cada um deles. 1184 

Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe : 11 0 custo 

mensal de um consultório padrão no Estado de São Paulo é de R$ 5.157,62 11
•
85 

11
( ••• ) 74,7% do total dos médicos têm atividade profissional junto ao consultó-

rio, dos quais destes somente 36,5% são próprios ou alugados de forma individual." 

Estes dados, colhidos da pesquisa Perfil dos médicos no Brasil/Fiocruz, aproxi-

mam-se daqueles levantados pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, 

que demonstrou que, nesse estado, perfaz o unúmero de consultórios próprios a 

porcentagem de 38,8%, no universo de 79% do total de médicos que possuem 

também a atividade no consultório" 86
. 

A caracterização do emprego médico é pautada pela multiplicidade de ativi-

dades em instituições diferentes, baixa remuneração, número excessivo de pacientes 

e disponibilidade de tempo, que, conjuntamente, pode dificultar a continuidade do 

aperfeiçoamento profissional e a integração profissional da própria classe médica . 

11
(. •• ) La incorporación de grandes contingentes dei trabajadores y de personas 

a su cargo al Sistema de Previsíon Social, que actualmente cubre cerca dei 90% de 

la población brasileii.a. 

(. .. ) Pero en el Brasil el médico es generalmente mal remunerado cuando es 

asalariado y cada vez gana menos en el ejercicio liberal de su profesión. En su afán 

84 Montagem de um consultório, um investimento que custa caro. Diálogo Médico. São Paulo, v. 13, n. 7, p. 40-4, 
set./out. 1998. 

85 Dados obtidos em: O custo médio de um consultório médico. Jornal do Conselho Federal de Medicina , São 
Paulo, p. 5, dez. 96. 

86 MACHADO, Maria Helena . Op. cit., p. 92 e 97. 
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de reservar tiempo para atender a una posible clientela particular, el médico no 

luchó primordialmente por aumentar su salario sino por disminuir su jornada de 

trabajo (los empleados públicos no univeristarios tenían en el país una jornada de 

trabajo limitada por ley a 24 horas semanales). 

Como los pacientes particulares no se presentaban, los médicos brasileflos 

se pusieron en acción y coniguieron promulgar leyes que les permitían tener varios 

empleos. En la actualidad, la mayoría de los médicos, sobre todo los más jóvenes, 

que trabajan en las grandes ciudades tienem tres empleos: dos públicos y uno 

privado. El médico se há convertido así en un trabajador sin descanso. Va ai hospi

tal o ai centro de salud para atender a 20 ó 30 pacientes en el servicio ambulatorio 

y cuanto más rápido, mejor. Vive muy afanado de un empleo a outro, y trabaja mal. 

Perdió su 'alma' porque ya no está en ningún lugar. No hay más tiempo para 

discutir un caso, volver a estudiar una radiografia com un colega, participar en 

sesiones clínicas, como tampoco para ir a la biblioteca. 

Esos hechos han llevado a una acentuada disminución de la calidad de la 

atención que se presta al paciente. Por outro lado, se pide una gran cantidad de 

exámenes complementarios, ya sea para 'librarse' dei paciente, para evitar posibles 

reclamos o aun para justificar el elevado costo dei equipo adquirido . Más dei 70% ··de 

las radiografias y los exámenes de laboratorio son normales en el Brasil, lo que 

revela el descuido com que se solicitan. 

Las consecuencias inevitables de esa situacíon son el encarecimento de la 

atención médica, el mal acondicinamiento de la población que pasa a relacinar la 

buena atención com la prescripción de varios exámenes por parte dei médico, e! 

descuido en el interrogatorio y el examen físico y, por ende, el deterioro de la 

calidad de los servicios médicos. 
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Todo eso indica una crisis de la mayor gravedad en la medicina: la crisis de 

los servicios médicos. 

La situación se agrava aún más por la duda que tienen muchos sectores de 

la población en cuanto a la competencia profesional de los médicos formados en 

grandes números en facultades que muchas veces no cuentan con las condiciones 

básicas para dispensar una formación médica profesional. 

Se estima que el número de médicos del país há aumentado de 47 .250 en 

1969 a 119.747 en 1982, lo que significa que la relación entre el médico y la 

población aumentá de 0,57 médicos por cada 1.000 habitantes a 0,96 médicos por 

cada 1.000 habitantes (cifra superior a la pronosticada por la OMS de 0,8 médicos 

por cada 1.000 habitantes. 

El aumento del número de médicos, la disminución de su prestgio social y 

el encarecimiento del costo de la atención médica han agravado la asignación 

progresiva de salarios a la profesión."87 

A pesquisa do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul teve os se-

guintes resultados: 

TABELA 5 

Atividades médicas em consultório 

Número de pacientes % 

Vão ao consultório três a seis vezes por semana 89,9 

Com menos de 40 pacientes por semana 60,0 

Atendem entre 40 e 79 pacientes por semana 30,0 

Fonte: Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Avaliação e tendências econômi
co-profissionais do médico: um estudo sobre o futuro da profissão médica . 
Revista Amrigs. Porto Alegre, v. 26, n. 3, p. 243-255, jul./set. 1982. 

87 LOBO, Luiz Carlos G . La etica de la remune racion medica. Educación médica y salud- Organizacion Panameri cana 
de la Salud. Rio de Janeiro, v. 19, n . 3, p. 337-345, 1985. 
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Os valores médios dos honorários por consulta médica dos convênios, de 

acordo com a tabela em vigência, vão de R$ 7,00 a R$ 39,00. O Sistema Único de 

Saúde - SUS paga o aviltante valor de pouco mais de R$ 2,00 por consulta. 

Com base nesses dados, considerando-se que 54,1%88 dos médicos aten

dem cinco vezes por semana no seu consultório e também que esse número cor

responde à média de freqüência semanal, no seu quartil superior, multiplicando-se 

a média de pacientes por médico durante a semana, sem acrescentar os retornos 

que ocorrem em períodos inferiores a quinze dias, eles não são remunerados pelos 

convênios. Através desses dados, pode-se definir o valor médio superior a ser 

recebido pelos serviços prestados no consultório, multiplicando-se os valores mé

dios pagos por consulta pela média de pacientes que são atendidos mensalmente e 

subtraindo-se dos valores gerados pelas despesas com o consultório. A média mensal 

dos honorários gerados por um consultório médio na região de São Paulo é de: 

valor gerado = 50 pacientes x R$ 20,00 (valor médio aproximado) =I R$ 1.000,00 I 

O dado utilizado corresponde ao custo médio do consultório referido pelo 

Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, de R$ 1.500,00, e não àquele encon

trado pelas pesquisas da Fipe no estado de São Paulo, que é muito superior, corres

pondente ao valor de R$ 5.157,62. 

valor final = R$ 1.000,00 - R$ 1.500,00 = 1- R$ 500,00 (negativos) I 

Considerando-se que o valor total gerado pelas consultas seja o dobro, o 

que ocorre com a quase totalidade dos consultórios, multiplicando-se por um valor 

100% maior, da média encontrada obtém-se um valor de saldo positivo médio de 

R$ 500,00. 

88 Amrigs. Porto Alegre, v. 2, jul./set. 1982, p. 247 . 
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11 0 médico J. N. Maciel Brabo (CRM 28.220) de Santos, em carta enviada 

ao CREMESP queixando-se do aviltante salário pago pela Secretaria do Estado de 

São Paulo, após 16 anos de trabalho na instituição, no valor de R$ 290,56 .'' 89 

A realidade dos baixos honorários é também um dos motivos por que a 

especialização médica pode ser necessária e parece ocorrer precocemente, princi-

palmente aquelas especialidades que se desenvolvem acompanhadas por procedi-

mentos técnicos que exigem a utilização de equipamentos. Na prática, a realização 

de procedimentos, como os exames propedêuticos e terapêuticos, gera valores maio-

res do que aqueles produzidos com consultas clínicas de nível ambulatorial e de 

emergência médica. 

11
( ••• ) Esse crescente especialismo, sustentado pelo mito da eficácia e racio-

nalidade técnica, encontra amplo apoio na sociedade moderna e no complexo mé-

clico-industrial; por outro, acaba favorecendo a especialização precoce do estudan-

te. Desta forma, os médicos, de modo geral, estão se formando condicionados por 

um mercado cada vez mais competitivo e por um modelo de ensino que favorece e 

estimula a opção prematura por uma especialidade. 1190 

11 Quanto se paga hoje para um médico fazer o atendimento? O convênio 

paga entre R$ 15,00 e R$ 20,00 - o SUS nem isso. Por um exame subsidiado, um 

eletrocardiograma, por exemplo, paga-se de R$ 40,00 a R$ 50,00. Então há uma 

inversão das coisas, porque por trás desse avanço tecnológico está toda uma in-

dústria querendo vender coisas, querendo empurrar goela abaixo uma série de 

tecnologias novas para poder vender. O ser humano é aquilo que sempre foi. 1191 

89 Jovem, insatisfeito, desgastado e empobrecido. jornal do Cremesp. Sao Paulo, p. 5, 1996. 
90 MACHADO, Maria Helena. Op. cit., p. 59. 
91 Três minutos para consulta, uma semana para exame subsidiário. Jornal do Cremesp. Sao Paulo, p. 9, abr. 1997. 



98 

11 A sociedade parece ter reconhecido nos médicos uma figura tão impor

tante quanto a da mãe e a do professor primário. E, aparentemente, lhe destina o 

mesmo anonimato, o mesmo tratamento igualitário e o mesmo baixo salário (quan

to ganha uma mãe de família?). 1192 

11
(. •• ) Poucos profissionais gozam de tanto prestígio na sociedade. Acredita

se que o médico tem uma rotina de trabalho confortável, ganha um bom dinheiro 

e é um exemplo de caráter irretocável. Atenção: quem ainda cultiva essa imagem 

deve reconsiderá-la. O exercício da medicina transformou-se drasticamente nos 

últimos tempos e, com ele, a vida dos médicos . Afora meia dúzia de coroados - os 

chamados 'papas' - , que alcançaram posições de destaque na carreira, os doutores 

de hoje acumulam vários empregos, sofrem de stress e ganham muito menos do 

que seus colegas de antigamente . Alguns, para enfrentar esse quadro, acabam fe

rindo a ética da profissão. A figura do médico semideus, definitivamente, é coisa 

do passado. 

( ... ) A renda do médico brasileiro é de 1.300 reais por mês (. .. ) Essa soma 

equivale ao que ganha por mês um motorista de táxi com carro próprio numa 

capital , ou um garçom de um restaurante de luxo. (. .. ) Esses números se tornam 

mais expressivos quando se considera que a formação do médico é longa e penosa. 

Depois de seis anos de faculdade, o aspirante à profissão passa pela residência, 

uma espécie de estágio. Para essa fase, que dura de dois a quatro anos, ele conta 

com bolsas que giram em torno de 800 reais mensais. 

'Calculamos que o médico brasileiro, atualmente, ganha um quarto do que 

recebia nos anos 601
, afirma o doutor Erivalder Guimarães de Oliveira, presidente 

do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. 

92 RIGATTO, Mário. Op. cit. , p. 39. 
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A mesma conta é feita pelo cirurgião-geral André Dong Lee (. .. ), que cumpre uma 

rotina típica de sua profissão. Das 6 às 8 da manhã visita pacientes recém-opera

dos, antes de iniciar o batente no Hospital das Clínicas, no qual permanece até o 

meio-dia. Depois, trabalha até as 5 da tarde como diretor da equipe médica do 

hospi tal público Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte da cidade. Em seguida, 

vai para seu consultório, de onde não sai antes das 8 da noite . Duas vezes por 

semana participa de reuniões com os médicos que chefia. ( ... ) Lee ganha em média 

4.000 reaispor mês. ( .. . ) A cirurgiã paulista Silvana Nigro (. .. ), 37 anos, tem quatro 

empregos e embolsa mensalmente 6.000 reais. Pode parecer bastante, mas, divi

dindo-se esse salário pelo número de horas que Silvana trabalha por mês, o resul

tado é de 21,50 reais por hora - mais ou menos o que recebe um gerente de banco 

com poucos anos de carreira. (. .. ) Os motivos principais dessa situação, de acordo 

com os entrevistados, são o multiemprego e a baixa remuneração . 

(. .. ) Ocorre que os planos de saúde pagam aos médicos entre 12, 15 e 29 

reais por atendimento feito a seus associados. É um valor bem abaixo da faixa de 

75 a 150 reais cobrados normalmente por consulta nas grandes e médias cidades 

do país. Como cada vez mais brasileiros escolhem seus médicos por meio das 

listas fornecidas pelos planos de saúde, selecionando-os freqüentemente pelo bair

ro onde mantêm consultório, eles se vêem obrigados a aderir à intermediação des

sas entidades. Hoje, 80% dos médicos brasileiros com atua·ção em consultório pró

prio recebem pacientes de um ou mais planos de saúde. Há dez anos esse número 

não passava dos 20%. 

Essa dura realidade imposta pelos planos de saúde tem um outro efeito 

perverso. Como recebem pouquíssimo por consulta, os médicos são obrigados a 

ganhar na escala, ou seja, atendendo muitos clientes . Com isso, dedicam pouco 

tempo a cada um, colocando em risco a precisão do diagnóstico e tornando super-
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ficial a relação médico-paciente. (. .. ) A dependência dos planos é uma das razões 

principais para que parte dos médicos adote procedimentos pouco éticos para ga-

rantir a subsistência. A fim de manter seus custos dentro de certos limites e obter 

uma margem de lucro escandalosa, os planos costumam pressionar seus credenciados 

para que não prescrevam exames nem tratamentos caros. Assim, alguns profissio-

nais preferem deixar de receitá-los a determinados pacientes, mantendo a ficha 

limpa no plano e evitando o risco de descredenciamento . Na via inversa, o 

neurocirurgião Jean Luc Fobe ressalta outra conseqüência nefasta da diminuição 

de renda dos médicos: os procedimentos exagerados para arrancar dinheiro seja de 

um plano, seja de um cliente particular. ( ... ) Apesar dessas distorções, a tendência 

é que os planos de saúde se popularizem mais e mais, englobando todos os médi-

cos do país. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, onde é raro encontrar um 

profissional que não atenda à maioria dos planos. Lá, no entanto, o reembolso das 

consultas, para os médicos com carreira estabilizada, rende em média de 11.000.00 

a 15.000.00 dólares por mês . 

A vida dos médicos brasileiros é difícil também porque é acirrada a concor

rência entre eles. Existem no país 220.000 médicos, um para cada 700 habitantes. É 

uma relação bem maior do que a recomendada pela Organização Mundial de Saú

de, de um para cada 1.000 habitantes. ( ... ) O excesso de médicos no Brasil se deve 

principalmente à multiplicação de faculdades particulares de medicina a partir do 

final dos anos 60.1193 

A título de simples comparação, os procedimentos especializados no setor 

de automóveis, que também possuem alto valor agregado, têm uma tabela corres-

pondente à hora de trabalho despendida com a mão-de-obra, com um valor médio 

de R$ 70,00 a R$ 90,00.94 

93 SOUZA, Okky de. A dura rotina de branco. Veja Silo Paulo. São Paulo, p. 112-114, jun. 1999. 
94 Tabela de valores: mão-de-obra. Rede de concessionárias Fiat Automóveis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO E ANÁLISE DAS PESQUISAS 

4.1 Introdução 

Nesta parte, os dados obtidos com a pesquisa serão analisados, quantificados 

e convertidos em tabelas. Das questões abertas, serão apresentados os aspectos 

relevantes, excluindo-se as respostas repetidas. 

Dessa forma, será possível traçar o perfil da atual situação de alguns as

pectos da vida profissional do médico e propor medidas para aperfeiçoar os servi

ços de saúde nas zona Sul e Oeste da cidade de São Paulo . 

Outro aspecto a ser lembrado é que, devido ao gigantismo do atendimento 

realizado no serviço de assistência médica em geral, haverá abrangências restritas . 

Segundo Oliveira95
: uo universo ou população d~ uma pesquisa depende 

do assunto a ser investigado, e a amostra, ou parcela do universo, que realmente 

será submetida à verificação, é obtida ou determinada por uma técnica específica 

da amostragem". 

A pesquisa visou contemplar três campos distintos. O primeiro inclui as 

questões relativas à variável da pesquisa: a qualidade dos serviços de assistência 

95 OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia cientffica. São Paulo: Pioneira, 1997. p. 160 . 
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médica. Foram enfocados os aspectos do contexto profissional médico, tanto rela

tivos a fatores psicobiológicos como à prática médica. 

O segundo envolveu questões feitas aos pacientes, semelhantes àquelas 

propostas aos médicos, para que se possa, a partir dos resultados obtidos, ter idéia 

do conceito do paciente com relação ao médico e a alguns aspectos que envolvem 

a sua vida profissional. 

O . terceiro abarcou questões dirigidas aos administradores dos serviços de 

assistência médica, que também estão relacionadas com as questões dirigidas aos 

médicos e aos pacientes. 

O objetivo foi fazer uma comparação entre as respostas obtidas com as 

entrevistas dos pacientes e administradores com a realidade exposta pelos médicos 

em seus questionários. 

Os questionários dirigidos aos pacientes e administradores, portanto, são 

semelhantes àquele dirigido aos médicos. 

Pode-se subdividir genericamente as questões da seguinte maneira: 

As questões 1, 2 e 3 relacionam-se com a carga horária de trabalho. O 

objetivo foi captar aspectos que possam repe.rcutir na fisiologia e no 

desempenho do médico. 

A questão 4 relaciona-se com o número médio de atendimentos médi

cos especializados nos períodos de plantão. O objetivo foi recolher dados 

sobre uma demanda especializada e detectar fatores que possam influir 

tanto no aspecto fisiológico - há um desgaste psicossomático, 
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decorrente da própria ação de trabalho especializado e individualizado 

- quanto na relação médico-paciente, e a repercussão desses fatores na 

responsabilidade ética e profissional junto aos pacientes . 

As questões 5, 7, 8 e 14 relacionam-se com a experiência profissional 

do médico, seus vínculos de trabalho, seus honorários . O objetivo foi 

sobretudo obter dados que possibilitem dimensionar o grau de envolvi

mento institucional do médico, as dificuldades que enfrenta para 

operacionalizar o seu dia-a-dia, a média mensal de seus honorários, 

além de qualificar a sua inserção e a relação com os aspectos adminis

trativos das instituições de assistência médica. 

As questões 6, 10 e 12 relacionam-se com a autonomia médica, a ética, 

a convivência com os planos e seguros-saúde, as instituições e a equi

pe com a qual trabalha. 

A questão 11 refere-se aos conceitos e atitudes do paciente com relação 

à propedêutica médica. 

As questões 9 e 13 relacionam-se com o momento do trabalho pessoal 

do médico, sua motivação, o que significa para ele seu consultório, sua 

clínica. 

Serão apresentados, a seguir, os resul tados das pesquisas realizadas junto 

aos médicos, administradores e pacientes, obedecendo à seqüência das perguntas 

e respostas. 
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4.2 Pesquisa feita com os médicos 

1) Qual é a sua carga horária semanal de trabalho em assistência médica? 

Quadro 1 

Categoria FA* FRA** FRAA*** 

A entre 12 h e 24 h 7 5% 5% 

B entre 24 h e 48 h 16 11% 16% 

c entre 48 h e 72 h 58 40% 56% 

D entre 72 h e 84 h 30 21% 77% 

E acima de 84 h 33 23% 100% 

Total 144 100% 

"FA freqüência absoluta 

.. FRA freqüência relativa absoluta 

... FRAA freqüência relativa absoluta acumulada 

Entre os entrevistados, há 7 médicos com carga horária entre 12 h e 24 h; 

16 médicos com carga horária entre 24 h e 48 h; 58 médicos com carga horária 

entre 48 h e 72 h; 30 médicos com carga horária entre 72 h e 84 h; 33 médicos com 

carga horária superior a 84 h. 
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2) Você faz plantão médico? ( ) sim () não Se faz, qual é a carga horária? 

Pode ser marcada mais de uma resposta. 

Quadro 2 

Categoria FA FRA FRAA 

A um plantão de 12 h 20 15% 15% 

B um plantão de 24 h 12 8% 23% 

c um plantão de 48 h 2 1% 24% 

o um plantão de 12 h e outro de 24 h 26 18% 42% 

E dois plantões de 12 h 26 18% 60% 

F dois plantões de 24 h 9 7% 67% 

G nenhum plantão 32 22% 89% 

H outros 16 11% 100% 

Total 166 100% 

Quadro 2A 

Outros esquemas de plantão FA 

H dois p lantões de 12 h e um de 24 h 6 

quatro plantões de 12 h e um de 24 h 

J dois plantões de 24 h e um de 48 h 1 

L três plantões de 12 h 1 

M três plantões de 24 h 2 

N dois plantões de 12 h e dois de 24 h 

o dois plantões de 12 h e três de 24 h 

p um plantão de 12 h e dois de 24 h 

Q três plantões de 12 h e um de 24 h 2 

Total 16 
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A resposta a essa pergunta inclui as seguintes variáveis: 

indicação de só uma alternativa proposta no questionário; 

indicação de mais de uma alternativa proposta no questionário; 

indicação de alternativas não propostas no questionário, escritas de 

próprio punho. 

Dentre os entrevistados, 111 médicos declararam fazer plantão; apenas 32 

informaram não fazer nenhum plantão; 1 não respondeu à pergunta. 

Entre os 95 entrevistados que indicaram só uma ou mais de uma alternativa 

proposta no questionário, foram obtidos os seguintes resultados: 20 médicos fa

zem um plantão de 12 h; 12 médicos, um plantão de 24 h; 2 médicos, um plantão 

de 48 h; 26 médicos, um plantão de 12 h e outro de 24 h; 26 médicos, dois plan

tões de 12 h; 9 médicos, dois plantões de 24 h. 

Entre os 16 entrevistados que indicaram alternativas não propostas no ques

tionário, obtiveram-se os seguintes resultados: 6 médicos fazem dois plantões de 

12 h e um de 24 h; 1 médico, quatro plantões de 12 h e um de 24 h; 1 médico, dois 

plantões de 24 h e um de 48 h; 1 médico, três plantões de 12 h; 2 médicos, três 

plantões de 24 h; 1 médico, dois plantões de 12 h e dois de 24 h; 1 médico, dois 

plantões de 12 h e três de 24 h; 1 médico, um plantão de 12 h e dois de 24 h ; 

2 médicos, três plantões de 12 h e um de 24 h. 
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3) Com relação à pergunta anterior, qual é a sua conduta após o plantão? 

Quadro 3 

Categoria FA FRA FRAA 

A descansa entre 6 h e 12 h 31 28% 28% 

B descansa entre 13 h e 24 h 6 5% 33% 

c descansa mais de 24 h 3 3% 36% 

D trabalha mais 4 h 2 2% 38% 

E trabalha de 5 h a12 h 59 53% 91% 

F trabalha de 13 h a 24 h 10 9% 100% 

G trabalha mais de 25 h o 

Total 111 100% 

Entre os médicos que indicaram só uma ou mais de uma alternativa pro

posta na questão 2, os resultados obtidos na questão 3 foram os seguintes : 

Dos médicos que fazem um plantão de 12 h: 9 descansam entre 6 h e 

12 h; 1 descansa mais de 24 h; 6 trabalham de 5 h a 12 h; 1 trabalha 

mais 4 h; 3 trabalham de 13 h a 24 h. 

Dos médicos que fazem um plantão de 24 h: 2 descansam entre 6 h e 

12 h; 1 descansa mais de 24 h; 8 trabalham de 5 h a 12 h; 1 trabalha de 

13 h a 24 h. 

Dos médicos que fazem um plantão de 48 h: 1 descansa entre 6 h e 

12 h; 1 trabalha de 5 h a 12 h. 

Dos médicos que fazem um plantão de 12 h e outro de 24 h: 3 descan

sam entre 6 h e 12 h; 2 descansam entre 13 h e 24 h; 20 trabalham de 

5 h a 12 h; 1 trabalha de 13 h a 24 h. 
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Dos médicos que fazem dois plantões de 12 h: 8 descansam entre 6 h e 

12 h; 2 descansam entre 13 h e 24 h; 1 descansa mais de 24 h; 14 

trabalham de 5 h a 12 h; 1 não respondeu. 

Dos médicos que fazem dois plantões de 24 h : 2 descansam entre 6 h e 

12 h; 2 descansam entre 13 h e 24 h; 1 trabalha mais 4 h; 2 trabalham 

de 5 h a 12 h; 2 trabalham de 13 h a 24 h. 

Entre os médicos que indicaram alternativas não propostas no questioná

rio, escritas de próprio punho, os resultados obtidos na questão 3 foram estes: 

Dos médicos que fazem dois plantões de 12 h e outro de 24 h : 1 des

cansa entre 6 h e 12 h; 5 trabalham de 5 h a 12 h . 

O médico que faz quatro plantões de 12 h e um de 24 h descansa de 

6 h a 12 h. 

O médico que faz dois plantões de 24 h e um de 48 h trabalha de 13 h a 24 h. 

O médico que faz três plantões de 12 h descansa entre 6 h e 12 h . 

Os 2 médicos que fazem três plantões de 24 h trabalham de 5 h a 12 h . 

O médico que faz dois plantões de 12 h e dois plantões de 24 h descan

sa entre 6 h e 12 h . 

O médico que faz dois plantões de 12 h e três plantões de 24 h trabalha 

de 13 h a 24 h. 

O médico que faz um plantão de 12 h e dois plantões de 24 h trabalha 

de 5 h a 12 h . 

Os 2 médicos que fazem três plantões de 12 h e um plantão de 24 h 

descansa entre 6 h e 12 h. 
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4) Ainda com relação à segunda pergunta, qual a média de pacientes aten-

didos por plantão? 

Quadro 4 

Categoria FA FRA FRAA 

A até 15 pacientes 24 21% 21% 

B entre 16 e 30 pacientes 20 18% 39% 

c entre 31 e 45 pacientes 35 31% 70% 

D entre 46 e 70 pacientes 21 19% 89% 

E mais de 71 pacientes 12 11% 100% 

Total 112 100% 

Entre os entrevistados, 24 médicos informaram atender até 15 pacientes 

por plantão; 20 médicos, entre 16 e 30 pacientes; 35 médicos, entre 31 e 45 pacien

te s; 21 médicos, entre 46 e 70 pacientes; 12 médi.cos, mais de 71 pacientes. 

5) Em quantos locais de trabalho você exerce sua atividade? 

Quadro 5 

Categoria FA FRA FRAA 

um 9 6% 6% 

dois 52 36% 42% 

três 41 29% 71% 

quatro 25 17% 88% 

mais de quatro 17 12% 100% 

Total 144 100% 

Entre os entrevistados, 9 médicos informaram exercer sua atividade em um 

só lugar; 52 médicos, em dois lugares; 41 médicos, em três lugares; 25 médicos, 

em quatro lugares; 17 médicos, em mais de quatro lugares. 
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6) No exercício de suas atividades profissionais, você se sentiu tolhido ao 

solicitar algum exame laboratorial e/ou por imagem? Pode ser marcada 

mais de uma resposta. 

Quadro 6 

Categoria FA FRA FRAA 

A não 35 15% 15% 

B sim, por falta de condições técnicas 

e/ou econômicas da instituição 51 22% 37% 

c sim, por falta de condições socioeconômicas 

do paciente 62 27% 64% 

D sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou 

escrita, sugestão efetiva e/ou velada da 

institu ição e/ou da chefia da equipe médica 29 13% 77% 

E sim, por qualquer tipo de orientação oral 

e/ou escrita, sugestão efetiva e/ou velada 

do convênio de saúde 54 23% 100% 

Total 231 100% 

Entre os entrevistados, 35 médicos afirmaram não terem se sentido tolhi

dos ao solicitar algum exame laboratorial. Os 109 médicos que se sentiram tolhi

dos, ao responderem à questão, apontaram uma ou mais de uma alternativa, ob

tendo-se 196 respostas, da seguinte forma: 51 - falta de condições técnicas e/ 

ou econômicas da instituição; 62 - falta de condições socioeconômicas do pacien

te; 29 - qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ ou velada 

da instituição e/ou chefia da equipe médica; 54 - qualquer tipo de orientação oral 

ejou escrita, sugestão efetiva e/ou velada do convênio de saúde. 
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7) Há quantos anos você é formado? 

Quadro 7 

Categoria FA FRA FRAA 

A menos de 2 anos 22 15% 15% 

8 entre 3 e 5 anos 32 22% 37% 

c entre 6 e 1 O anos 26 18% 55% 

D entre 11 e 15 anos 20 14% 69% 

E acima de 15 anos 44 31% 100% 

Total 144 100% 

Entre os entrevistados, 22 médicos informaram que são formados há me

nos de 2 anos; 32 médicos, entre 3 e 5 anos; 26 médicos, entre 6 e 10 anos; 20 

médicos, entre 11 e 15 anos; 44 médicos, há mais de 15 anos . 

8) Em quantas instituições de saúde você já atuou profissionalmente? 

Quadro 8 

Categoria FA FRA FRAA 

uma 7 5% 5% 

entre duas e três 35 24% 29% 

entre quatro e seis 63 44% 73% 

entre sete e dez 39 27% 100% 

Total 144 100% 

Há, entre os entrevistados, 7 médicos que já atuaram profissionalmente em 

apenas uma instituição de saúde; 35 médicos que já atuaram em duas ou três 

instituições; 63 médicos, entre quatro e seis instituições; 39 médicos, entre sete e 

dez instituições. 
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9) Caso você tenha a atividade de consultório/clínica particular, convenia

da ou não, o que essa atividade significa para você? Pode ser marcada 

mais de uma resposta. 

Quadro 9 

Categoria FA FRA FRAA 

A uma complementação de renda 39 28% 28% 

B uma realização profissional 51 37% 65% 

C uma atividade que lhe permite ter 

maior autonomia médica 45 32% 97% 

D outros 4 3% 100% 

Total 139 100% 

Entre os entrevistados, 86 médicos informaram atuar em consultório ou clínica 

particular, conveniada ou não, e 58 médicos não exercem essa atividade. 

Os 86 médicos que atuam em consultório ou clínica particular, ao responde

rem à questão, apontaram uma ou mais de uma alternativa, obtendo-se 139 respostas, 

da seguinte forma: 39 - uma complementação de renda; 51 - uma realização pro

fissional; 45 - uma atividade que lhes permite maior autonomia médica. Os outros 4 

médicos fizeram alguns comentários por escrito: 

Necessidade de acompanhamento dos pacientes que ficaram interna

dos, praticamente sem retorno financeiro. 

Fonte principal de renda, mas pouca autonomia, devido à interferência 

dos convênios. 

Uma tentativa de autonomia médica e, conseqüentemente, de maior rea

lização profissional, mas, na prática, isso é relativo, devido aos obstá

culos encontrados e relacionados com o item (questão) número 6. 

Atualmente eu 11 pago 11 para manter o consultório. 
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10) Se você respondeu afirmativamente à questão anterior, e se seu consul

tório/clínica é conveniado, como é a sua relação com os convênios quanto 

ao recebimento dos seus honorários? 

Quadro 10 

Categoria 

A com glosas indevidas e recebidas posteriormente 

FA FRA FRAA 

29 28% 28% 

B com g losas indevidas e não recebidas posteriormente 25 24% 52% 

c recebe no prazo contratual 26 25% 77% 

D recebe atrasado, fora do prazo contratual 24 23% 100% 

Total 104 100% 

Os 86 médicos que atuam em clínica ou consultório particular, ao respon

derem à questão, marcaram uma ou mais de uma alternativa (já que alguns traba

lham com mais de um convênio), obtendo-se 104 respostas, da seguinte forma: 

29 - recebimento com glosas indevidas, pagas posteriormente; 25 - recebimento 

com glosas indevidas, que não são pagas posteriormente; 26 - recebimento dentro 

do prazo contratual; 24 - recebimento atrasado, fora do prazo contratual. 



114 

11) Durante as consultas médicas, você já se sentiu de alguma forma coagi

do ou teve a indicação de exames laboratoriais e/ou por imagem feita 

pelo paciente? 

Quadro 11 

Categoria 

sempre 

freqüentemente 

raramente 

nunca 

Total 

FA 

3 

73 

49 

14 

139 

FRA FRAA 

2% 2% 

53% 55% 

35% 90% 

10% 100% 

100% 

Entre os entrevistados, 3 médicos informaram que sempre se sentem coa

gidos pelos pacientes ou que eles pedem exames laboratoriais ou por imagem; 

73 médicos informaram que isso acontece com eles freqüentemente ; 49 médicos 

disseram que isso raramente acontece com eles; 14 médicos declararam que isso 

nunca aconteceu com eles; 5 não responderam à questão. 

12) Entendendo a autonomia médica como sendo o exercício profissional 

livre e pleno da atividade médica, com condições técnicas adequadas, 

você considera comprometida a sua autonomia? 

Quadro 12 

Categoria FA FRA FRAA 

sim 58 41% 41% 

não 23 16% 57% 

às vezes 60 43% 100% 

Total 141 100% 

Entre os entrevistados, 58 médicos declararam sentir sua autonomia com

prometida; 23 médicos disseram que não; 60 médicos informaram que isso às ve

zes acontece com eles; 3 médicos não responderam à questão . 
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13) Para o trabalho profissional diário, como médico, você se sente: 

Quadro 13 

Categoria FA FRA FRAA 

A sempre motivado 46 32% 32% 

B nem sempre motivado/desmotivado 94 66% 98% 

C sempre desmotivado 3 2% 100% 

Total 143 100% 

Entre os entrevistados, 46 médicos declararam sentir-se sempre motivados; 94 

médicos informaram não se sentir nem sempre motivados nem desmotivados; 3 médi

cos disseram sentir-se sempre desmotivados; 1 médico não respondeu à questão. 

14) De quanto, aproximadamente, em salários mínimos, é a sua renda total 

mensal? (salário mínimo = R$ 130,00, até junho de 1999) 

Quadro 14 

Categoria FA FRA FRAA 

A menos de 15 SM, ou seja, menos de R$ 1.950,00 27 19% 19% 

B de 15 a 20 SM, ou seja, de R$ 1.950,00 a R$ 2.600,00 16 11% 30% 

c de 21 a 26 SM, ou seja, de R$ 2.730,00 a R$ 3.380,00 11 8% 38% 

o de 27 a 32 SM, ou seja, de R$ 3.510,00 a R$ 4.160,00 25 17% 55% 

E de 33 a 38 SM, ou seja, de R$ 4.290,00 a R$ 4.940,00 22 15% 70% 

F de mais de 39 SM, ou seja, acima de R$ 4.940,00 43 30% 100% 

Total 144 100% 

Entre os entrevistados, 27 médicos informaram que sua renda mensal é de 

menos de 15 salários mínimos, ou seja, menos de R$ 1.950,00; 16 médicos disse

ram que ela é de 15 a 20 salários mínimos, ficando entre R$ 1.950,00 e R$ 2.600,00; 

11 médicos declaram que ela fica entre 21 e 26 salários mínimos, ou seja, entre 

R$ 2.730,00 e R$ 3.380,00; 25 médicos informaram ter renda entre 27 e 32 salários 

mínimos, ficando entre R$ 3.510,00 e R$ 4.160,00; 22 médicos responderam que 

têm renda entre 33 e 38 salários mínimos, isto é, entre R$ 4.290 e R$ 4. 940,00; 

43 médicos disseram ter renda superior a 39 salários mínimos, acima de R$ 4.940,00. 
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4.3 Pesquisa feita com os pacientes 

1) Na sua opinião, qual é a carga horária semanal de trabalho de um mé-

di co? 

Quadro 15 

Categoria FA FRA FRAA 

A entre 12 h e 24 h 39 25% 25% 

8 entre 24 h e 48 h 48 30% 55% 

c entre 48 h e 72 h 44 28% 83% 

D entre 72 h e 84 h 10 6% 89% 

E acima de 84 h 18 11% 100% 

Total 159 100% 

Entre os entrevistados, 39 pacientes acham que um médico trabalha entre 

12 h e 24 h por semana; 48 pacientes, entre 24 h e 48 h; 44 pacientes, entre 48 h e 

72 h; 10 pacientes, entre 72 h e 84 h; 18 pacientes, mais de 84 h. 
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2) Alguns médicos fazem plantões. Na sua opinião, qual é a carga horária 

desses plantões? Pode ser marcada mais de uma resposta . 

Quadro 16 

Categoria FA FRA FRAA 

A um plantão de 12 h 74 47% 47% 

B um plantão de 24 h 35 22% 69% 

c um plantão de 48 h 5 3% 72% 

D um plantão de 12 h e outro de 24 h 17 11% 83% 

E dois plantões de 12 h 16 10% 93% 

F dois plantões de 24 h 12 7% 100% 

Total 159 100% 

Entre os entrevistados, 74 pacientes acham que a carga horária dos plan

tões é de 12 h; 35 pacientes pensam que é de 24 h; 5 pacientes responderam que é 

de 48 h; 17 pacientes acham que é cumprido um plantão de 12 h e outro de 24 h; 

16 pacientes acreditam que são cumpridos dois plantões de 12 h; 12 pacientes 

acham que o médico faz dois plantões de 24 h. 
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3) Na sua opinião, com relação à pergunta anterior, o que o médico faz 

após o plantão? 

Quadro 17 

Categoria FA FRA FRAA 

A descansa entre 6 h e 12 h 70 44 44% 

B descansa entre 13 h e 24 h 12 8% 52% 

c descansa mais de 24 h 15 9% 61% 

o trabalha mais 4 h 28 18% 79% 

E trabalha de 5 h a12 h 26 16% 95% 

F trabalha de 13 h a 24 h 3 2% 97% 

G trabalha mais de 25 h 4 3% 100% 

Total 158 100% 

Entre os entrevistados, 70 pacientes acham que o médico, após o plantão, 

descansa entre 6 h e 12 h; 12 pacientes pensam que ele descansa entre 13 h e 24 h; 

15 pacientes acham que o seu descanso é de mais de 24 h; 28 pacientes responde

ram que o médico trabalha mais 4 h; 26 pacientes pensam que ele trabalha de 5 h 

a 12 h; 3 pacientes acham que ele trabalha de 13 h a 24 h; 4 pacientes responderam 

que ele trabalha mais de 25 h; 1 paciente não respondeu à questão . 
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4) Ainda com relação à segunda pergunta, na sua opinião, qual a média 

de pacientes atendidos por plantão médico? 

Quadro 18 

Categoria FA FRA FRAA 

A até 15 pacientes 30 19% 19% 

B entre 16 e 30 pacientes 68 43% 62% 

c entre 31 e 45 pacientes 32 20% 82% 

D entre 46 e 70 pacientes 14 9% 91% 

E mais de 71 pacientes 15 9% 100% 

Total 159 100% 

Entre os entrevistados, 30 pacientes acham que o médico atende até 15 

pessoas; 68 pacientes pensam que ele atende entre 16 e 30 pessoas; 32 pacientes 

responderam que ele atende entre 31 e 45 pessoas; 14 pacientes crêem que ele 

atende entre 46 e 70 pessoas; 15 pacientes acham que ele atende mais de 71 pessoas. 

5) Na sua opinião, em quantos locais de trabalho o médico exerce a sua 

atividade? 

Quadro 19 

Categoria FA FRA FRAA 

um 1% 1% 

dois 43 27% 28% 

três 66 41% 69% 

quatro 24 15% 84% 

mais de quatro 25 16% 100% 

Total 159 100% 

Entre os entrevistados, somente 1 acha que o médico exerce a sua atividade 

em apenas um lugar; 43 pacientes acham que é em dois lugares; 66 pacientes 

pensam que é em três lugares; 24 pacientes acreditam que é em quatro lugares; 

25 pacientes indicaram mais de quatro lugares . 
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6) Na sua opinião, o médico, no exercício de sua atividade profissional, 

sente-se impossibilitado de solicitar exames médicos? Pode ser marcada 

mais de uma resposta. 

Quadro 20 

Categoria FA FRA FRAA 

A não 116 62% 62% 

B sim, por falta de condições técnicas e/ou 

econômicas da instituição 24 13% 75% 

c sim , por falta de condições sacio-

econômicas do paciente 18 10% 64% 

D sim , por qualquer tipo de orientação oral e/ou 

escrita, sugestão efetiva e/ou velada da 

instituição e/ou da chefia da equipe médica 13 7% 77% 

E sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou 

escrita, sugestão efetiva e/ou velada do 

convênio de saúde 15 8% 100% 

Total 186 100% 

Entre os entrevistados, 116 pacientes acham que o médico, no exercício de 

sua atividade, não se sente impedido de solicitar exames médicos. Os 43 pacientes 

que acreditam que isso acontece, ao responderem à questão, apontaram uma ou 

mais de uma alternativa, obtendo-se 70 respostas, da seguinte forma: 24 - falta de 

condições técnicas e/ou econômicas da instituição; 18 - falta de condições 

socioeconômicas do paciente; 13 - qualquer tipo de orientação oral ejou escrita, 

sugestão efetiva e/ou velada da instituição e/ou chefia da equipe médica; 15 -

qualquer tipo de orientação oral ejou escrita, sugestão efetiva e/ou velada do con

vênio de saúde. 
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7) Na sua opinião, o que significa para o médico ter seu próprio consul

tório ou clínica particular? 

Quadro 21 

Categoria 

A uma complementação de renda 

8 uma realização profissional 

C uma atividade que lhe permite ter 

maior autonomia médica 

Total 

FA 

47 

85 

41 

173 

FRA FRAA 

27% 27% 

49% 76% 

24% 100% 

100% 

Os pacientes, na entrevista, apontaram uma ou mais de uma alternativa, 

obtendo-se 173 respostas, da seguinte forma: 47 - uma complementação de renda 

para o médico; 85 - uma realização profissional; 41 - uma atividade que permite 

ao médico ter maior autonomia no exercício de sua profissão . 

8) Com relação à questão anterior, se o consultório ou clínica tem convê

nio com planos e/ou seguros-saúde, como é feito o pagamento dos 

honorários médicos? 

Quadro 22 

Categoria 

A com descontos indevidos e recebidos posteriormente 

FA FRA FRAA 

26 16% 16% 

8 com descontos indevidos e não recebidos posteriormente 5 4% 20% 

c feito no prazo contratual 111 70% 90% 

D feito atrasado, fora do prazo contratual 16 10% 100% 

Total 158 100% 

Para 26 pacientes, o pagamento dos honorários médicos pelos planos ou 

seguros-saúde sofre descontos indevidos, recebidos posteriormente; para 5 pacien

tes, sofre descontos indevidos, não recebidos posteriormente; para 111 pacientes, 

é feito dentro do prazo contratual; para 16 pacientes, é feito atrasado, fora do 

prazo contratual; 1 paciente não respondeu à questão. 
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9) Durante as consultas, você acredita que os pacientes solicitam exames 

para o médico? 

Quadro 23 

Categoria FA FRA FRAA 

sempre 24 15% 15% 

freqüentemente 21 13% 28% 

raramente 53 34% 62% 

nunca 60 38% 100% 

Total 158 100% 

Para 24 pacientes, sempre os pacientes solicitam exames para o médico; para 

21 pacientes, isso acontece freqüentemente; para 53 pacientes, isso raramente ocorre; 

para 60 pacientes, isso nunca acontece; 1 paciente não respondeu à pergunta. 

10) Entendendo autonomia médica como sendo o exercício profissional li

vre e pleno da atividade médica, com condições técnicas adequadas, 

você considera comprometida a autonomia do médico? 

Quadro 24 

Categoria FA FRA FRAA 

sim 52 33% 33% 

não 79 50% 83% 

às vezes 28 17% 100% 

Total 159 100% 

Entre os entrevistados, 52 pacientes acham que o médico tem sua autonomia 

comprometida; 79 crêem que não; 28 pensam que somente às vezes isso acontece. 
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tes, oscila entre 27 e 32 salários mínimos, sendo, portanto, de R$ 3.510,00 a 

R$ 4.160,00; para 13 pacientes, é de 33 a 38 salários mínimos, variando entre 

R$ 4.290,00 e R$ 4.940,00; para 10 pacientes, é superior a 39 salários mínimos, 

fi cando, portanto, acima de R$ 4.940,00. 

13) Na sua opinião, de modo geral, quais das alternativas abaixo expres

sam o atendimento que você recebe do médico? 

paternal 

profissional 

atencioso 

desatencioso 

simpático 

antipático 

gentil 

Quadro 27 

Categoria 

A aspectos positivos 

B aspectos negativos 

Total 

( 

grosseiro 

superficial 

profundo 

formal 

informal 

competente 

) incompetente 

FA 

146 

13 

159 

Essa questão foi dirigida somente aos pacientes. 

rápido demais 

lento demais 

preocupado 

despreocupado 

educado 

mal-educado 

FRA FRAA 

92% 92% 

8% 100% 

100% 

Foram considerados itens positivos: paternal, profissional, atencioso, sim

pático, gentil, profundo, formal, informal, competente, preocupado, educado. 

Foram considerados itens negativos: desatencioso, antipático, grosseiro, su

perficial, incompetente, despreocupado, mal-educado. 
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Foram considerados itens neutros: rápido demais, lento demais. 

O número de alternativas apontado pelos pacientes variou entre uma e 

quatro; a maioria indicou duas alternativas. 

Nos resultados obtidos, consideraram-se aspectos positivos quando só 

foram apontados itens positivos; ou quando foram apontados itens positivos e 

também negativos, mas o número de itens positivos superou o número de itens 

negativos. 

Entre os 146 pacientes que apontaram itens englobados em 11 aspectos po

sitivos11: 97 apontaram um ou mais de um item positivo; 44 apontaram um ou 

mais de um item positivo, acompanhado do item neutro 11 rápido demais 11 ; 13 apon

taram um ou mais de um item positivo, acompanhado do item neutro 11 lento 

demais 11 . 

Entre os 13 pacientes que apontaram itens englobados em 11 aspectos nega

tivos11: 7 apontaram um ou mais de um item negativo; 6 apontaram um ou mais de 

um item negativo, acompanhado do item neutro 11 rápido demais 11 . 
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4.4 Pesquisa feita com os administradores 

1) Na sua opinião, qual é a carga horária semanal de trabalho de um 

médico? 

Quadro 28 

Categoria FA FRA FRAA 

A entre 12 h e 24 h 2 22% 22% 

8 entre 24 h e 48 h 4 44% 66% 

c entre 48 h e 72 h 3 34% 100% 

D entre 72 h e 84 h o 100% 

E acima de 84 h o 100% 

Total 9 100% 

Dos administradores entrevistados, 2 acham que a carga horária semanal 

de trabalho do médico fica entre 12 h e 24 h; 4 pensam que fica entre 24 h e 48 h; 

3 acreditam que varie entre 48 h e 72 h; nenhum deles apontou carga horária entre 

72 e 84 h, nem acima de 84 h. 
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2) Alguns médicos fazem plantões. Na sua opinião, qual é a carga horária 

desses plantões? Pode ser marcada mais de uma resposta . 

Quadro 29 

Categoria FA FRA FRAA 

A um p lantão de 12 h 4 44% 44% 

B um plantão de 24 h 12% 56% 

c um plantão de 48 h o 56% 

D um plantão de 12 h e outro de 24 h o 56% 

E dois plantões de 12 h 4 44% 100% 

F dois plantões de 24 h o 100% 

G nenhum p lantão o 100% 

Total 9 100% 

Todos os administradores entrevistados acham que o médico cumpre plan

tão. Para 4 administradores, a carga horária de plantão do médico é de 12 h; para 

1 administrador, é de 24 h; para 4 administradores, o médico faz do is plantões 

de 12 h . Nenhum administrador indicou um plantão de 48 h, nem um plantão de 

12 h e outro de 24 h, nem dois plantões de 24 h. 
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3) Na sua opinião, com relação à pergunta anterior, o que o médico faz 

após o plantão? 

Quadro 30 

Categoria FA FRA FRAA 

A descansa entre 6 e 12 h 2 22% 22% 

B descansa entre 13 h e 24 h o 22% 

c descansa mais de 24 h o 22% 

D trabalha mais 4 h 2 22% 44% 

E trabalha de 5 h a12 h 5 56% 100% 

F trabalha de 13 h a 24 h o 100% 

G trabalha mais de 25 h o 100% 

Total 9 100% 

Para 2 administradores, após o plantão, o médico descansa entre 6 e 12 h; 

2 acham que ele trabalha mais 4 h; 5 crêem que ele trabalha de 5 h a 12 h . Nenhum 

administrador indicou as alternativas: descansa entre 13 h e 24 h, descansa mais 

de 24 h, trabalha de 13 h a 24 h, trabalha mais de 25 h. 
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4) Ainda com relação à segunda pergunta, na sua opinião, qual a média 

de pacientes atendidos por plantão médico? 

Quadro 31 

Categoria FA FRA FRAA 

A até 15 pacientes o 

B entre 16 e 30 pacientes 5 56% 56% 

c entre 31 e 45 pacientes 2 22% 78% 

D entre 46 e 70 pacientes 2 22% 100% 

E mais de 71 pacientes o 100% 

Total 9 100% 

Para 5 administradores, em cada plantão o médico atende entre 16 e 30 

pacientes; para 2 administradores, entre 31 e 45 pacientes; para 2 administradores, 

entre 46 e 70 pacientes . Nenhum administrador acredita que o mé dico atenda até 

15 paciente s por plantão ou mais de 71 pacientes por plantão . 

5) Na sua opinião, em quantos locais de trabalho o médico exerce a sua 

atividade? 

Quadro 32 

Categoria FA FRA FRAA 

um o 

dois 11% 11% 

três 5 56% 67% 

quatro 2 22% 89% 

mais de quatro 11% 100% 

Total 9 100% 

Entre os administradores entrevistados, 1 deles acha que o médico exerce 

suas atividades em dois lugares; 5 pensam que é em três lugares; 2 acreditam que 

é em quatro lugares; 1 crê que é em mais de quatro lugares. Nenhum administra

dor respondeu que o médico exerce suas atividades somente em um lugar. 
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6) Na sua opinião, o médico, no exercício de sua atividade profissional, 

sente-se impossibilitado de solicitar exames médicos? Pode ser marcada 

mais de uma resposta . 

Quadro 33 

Categoria FA FRA FRAA 

A não 3 23% 23% 

B sim, por falta de condições técnicas e/ou 

econômicas da instituição 3 23% 46% 

c si m, por falta de cond ições sacio-

econômicas do paciente 2 15% 61% 

o sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou 

escr ita , sugestão efetiva e/ou velada da 

instituição e/ou da chefia da equipe médica 8% 69% 

E sim , por qualquer tipo de orientação oral e/ou 

escr ita, sugestão efetiva e/ou velada do 

convên io de saúde 4 31% 100% 

Total 13 100% 

Para 3 administradores, o médico não se sente tolh ido em solicitar exames. 

Os 6 administradores que acham que isso acontece, ao responderem à questão, 

apontaram uma ou mais de uma alternativa, obtendo-se 10 respostas, da seguinte 

forma: 3 - falta de condições técnicas ejou econômicas da instituição; 2 - falta de 

condições socioeconômicas do paciente; 1 - qualquer tipo de orientação oral e/ou 

escrita, sugestão efetiva e/ou velada da instituição e/ou da chefia da equipe médi

ca; 4 - qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ ou velada 

do convênio de saúde . 
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7) Na sua opinião, o que significa para o médico ter seu próprio consul

tório ou clínica particular? 

Quadro 34 

Categoria 

A uma comp lementação de renda 

B uma rea lização profi ss iona l 

C uma at ividade que lhe permite ter 

maior autonomia médica 

Total 

FA 

5 

5 

11 

FRA FRAA 

45% 45% 

45% 45% 

10% 100% 

100% 

Para 5 administradores, o consultório ou cl ín ica part icular proporciona 

complementação de renda para o médico; 5 administradores acham que signifi ca 

re alização profissional; 1 administrador acredita que é uma atividade que lhe per

mite ter maior autonomia. Dois administradores apontaram mais de uma alternativa . 

8) Com relação à questão anterior, se o consultório ou clínica tem convênio com 

planos e/ou seguros-saúde, como é feito o pagamento dos honorários médicos? 

Quadro 35 

Categoria FA FRA FRAA 

A com descontos indevidos e recebidos posteriormente 5 50% 50% 

B com descontos indevidos e não recebidos posteriormente o 50% 

c feito no prazo contratua l 3 30% 80% 

o feito atrasado, fora do prazo contratual 2 20% 100% 

Total 10 100% 

Para 5 administradores, o pagamento dos honorários mé dicos pelos planos 

ou seguros-saúde sofre descontos indevidos, recebidos posteriormente; para 3 ad

ministradores, é feito dentro do prazo contratual; para 2 administradores, é feito 

atrasado, fora do prazo contratual. Nenhum administrador acha que o pagamento 

sofra descontos indevidos que não são pagos posteriormente. Um administ rador 

apontou mais de uma alternativa . 
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9) Durante as consultas, você acredita que os pacientes solicitam exames 

para o médico? 

Quadro 36 

Categoria FA FRA FRAA 

sempre o 

freqü entemente 9 100% 100% 

raram ente o 100% 

nunca o 100% 

Total 9 100% 

Para 9 administradores, freqüentemente os pacientes solicitam exames para 

o médico. Nenhum deles acha que isso sempre acontece, ou que raramente acon

tece, ou que nunca acontece. 

10) Entendendo autonomia médica como sendo o exercício profissional li

vre e pleno da atividade médica, com condições técnicas adequadas, 

você considera comprometida a autonomia do médico? 

Quadro 37 

Categoria FA FRA FRAA 

sim 3 33% 33% 

não 2 22% 55% 

às vezes 4 45% 100% 

Total 9 100% 

Entre os entrevistados, 3 administradores acreditam que o médico tem sua 

autonomia comprometida; 2 acham que não; 4 pensam que às vezes isso acontece. 
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11) Na sua opinião, como você acredita que o médico se sente para o tra

balho profissional diário? 

Quadro 38 

Categoria FA FRA FRAA 

A sempre motivado 11% 11% 

B nem sempre motivado/desmotivado 8 89% 100% 

C sempre desmotivado o 100% 

Total 9 100% 

Para 1 administrador, o médico sente-se sempre motivado para o trabalho 

diário; para 8 administradores, ele nem se sente sempre motivado, nem desmotiva

do. Nenhum administrador acha que o médico se sente sempre desmotivado para 

o trabalho. 
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12) Na sua opinião, de quanto, aproximadamente, em salários mínimos, é a 

renda total mensal do médico? (salário mínimo = R$ 130,00) 

Quadro 39 

Categoria FA FRA FRAA 

A menos de 15 SM, ou seja, menos de R$ 1.950,00 o 

B de 15 a 20 SM, ou seja, de R$ 1.950,00 a R$ 2.600,00 11% 11% 

c de 21 a 26 SM, ou seja, de R$ 2.730,00 a R$ 3.380,00 2 23% 34% 

o de 27 a 32 SM, ou seja, de R$ 3.510,00 a R$ 4.160,00 3 33% 67% 

E de 33 a 38 SM, ou seja, de R$ 4.290,00 a R$ 4.940,00 o 67% 

F de mais de 39 SM, ou seja, acima de 4.940,00 3 33% 100% 

Total 9 100% 

Entre os administradores entrevistados, 1 acha que a renda mensal do mé

dico é de 15 a 20 salários mínimos, ou seja, de R$ 1.950,00 a R$ 2.600,00; 2 pen

sam que fica entre 21 e 26 salários mínimos, variando entre R$ 2.730,00 e 

R$ 3.380,00; 3 acreditam que seja de 27 a 32 salários mínimos, oscilando de 

R$ 3.510,00 a R$ 4.160,00; 3 crêem que é de mais de 39 salários mínimos, sendo, 

portanto, superior a R$ 4.940,00. Nenhum administrador indicou as alternativas : 

menos de 15 salários mínimos, ou seja, menos de R$ 1.950,00; de 33 a 38 salários 

mínimos, ou seja, de R$ 4.2900,00 a R$ 4.940,00. 
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4.5 Análise dos resultados 

Questão 1 - Jornada semanal de trabalho do médico. 

A quase to talidade dos médicos entrevistados - 84% - trabalha mais de 

48 h semanais, sendo que, dentre eles, 44% trabalham mais de 72 h semanais . 

A maioria dos administradores - 66% - acham que os médicos trabalham 

até 48 h semanais. Nenhum deles tem conhecimento de médicos com jornada su

perior a 72 h semanais. 

Há um aparente equilíbrio manifestado entre as opiniões dos pacientes: 

55% acham que os médicos têm uma carga semanal de trabalho de até 48 h e 45% 

acreditam que eles têm uma carga horária semanal superior a 48 h . 

É de se observar também que 25% dos pacientes acham que a jornada 

semanal dos médicos fica entre 12 h e 24 h, mas, na realidade, apenas 5% deles 

cumprem essa jornada, o que indica uma razoável discrepância. 

Também há discrepância entre o percentual de pacientes que acham que os 

médicos têm uma jornada semanal de trabalho superior a 84 h - 11% - e a realida

de, já que mais do que o dobro dos médicos - 23% - cumpre uma jornada de 

trabalho semanal superior a 84 h. Em comparação com os administradores, os 

pacientes foram mais realistas, pois nenhum administrador apontou essa jornada de 

trabalho. 

Ver gráficos 2, 3 e 4, página 136. 



Gréflco 2 

Questão 1 - médicos 

entre 12 e 24 h - 5% 
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entre 72 e 84 h - 21% _, 

Gréflco 3 

Questão 1 - pacientes 

acima de 84h- 11% 
\, 
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Gréflco 4 

Questão 1 - administradores 
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""- entre 24 e 48 h - 30% 

+-- entre 24 e 48 h - 44% 
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Questão 2 - Esquemas de plantões médicos semanais . 

A grande maioria dos médicos - 78% - faz plantão. 

Dentre os que fazem plantão, 51% têm o seguinte esquema semanal: 15% 

têm um plantão de 12 h; 18% têm um plantão de 12 h e outro de 24 h; 18% têm 

dois plantões de 12 h. 

Existe significativa discrepância entre a realidade e as opiniões dos admi

nistradores, já que 44% deles acham que os médicos possuem somente o esquema 

semanal de um plantão de 12 h e outros 44% acreditam que os médicos cumprem 

somente dois plantões de 12 h. 

Também há discrepância em relação às opiniões dos pacientes, já que 47% 

deles pensam que o médico faz um plantão semanal de 12 h, mas, na realidade , 

isso acontece somente com 15% deles; também, 10% dos pacientes imaginam que 

o médico faz dois plantões de 12 h semanais, sendo que, na realidade , isso aconte

ce com 18% deles; ainda, 11% pensam que o médico cumpre semanalmente um 

plantão de 12 h e outro de 24 h, mas, na realidade, 18% deles têm esse esquema de 

plantões. 

Ver gráficos 5, 6 e 7, página 138. 



Graiflco 5 

Questão 2 - médicos 

A- um plantão de 12 h 

8 - um plantão de 24 h 

C - um plantão de 48 h 
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E - dois plantões de 12 h 

F - dois plantões de 24 h 

G - nenhum plantão 

H- outros 

Gréflco 6 

Questão 2 - pacientes 

A- um plantão de 12 h 

8 - um plantão de 24 h 
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F - dois plantões de 24 h 

Gréflco 7 

E- 10% ---+ 

c- 3%---+ 

Questão 2- administradores 

A- um plantão de 12 h 

8 - um plantão de 24 h 

C - dois plantões de 12 h A- 44% ---+ 

H- 11% 
\ 

F-7% 
\ 

t 
E- 18% 

t 
8-12% 
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Questão 3 - Conduta após os plantões médicos, com a possibilidade de 

descanso ou de trabalho. 

Somente 36% dos médicos que fazem plantão descansam depois dele , sen

do que, dentre estes, 28% descansam entre 6 h e 12 h. 

Há certa concordância entre a realidade e as opiniões dos administradores, 

já que 22% deles acham que os médicos descansam entre 6 e 12 h após o plantão. 

Com relação aos pacientes, há uma grande discrepância, já que 61% deles acredi

tam que os médicos descansam após os plantões. 

Já 64% dos médicos continuam trabalhando após o plantão, sendo que 

53% deles trabalham entre 5 h e 12 h. 

Esses dados aproximam-se da opinião dos administradores, já que 56% 

deles crêem que os médicos continuam trabalhando entre 5 e 12 h após o plantão. 

Ver gráficos 8, 9 e 10 a seguir. 

Gréflco 8 

Questão 3 - médicos 

A - descansa entre 6 h e 12 h 

B - descansa entre 13 h e 24 h 

C - descansa mais de 24 h 

D - trabalha mais 4 h 

E- trabalha de 5 a 12 h 

F - trabalha de 13 a 24 h 

B -5% 
\r 

c -3% 

./. lê D- 2% 



Gráfico 9 

Questão 3 - pacientes 

A - descansa entre 6 h e 12 h 

B - descansa entre 13 h e 24 h 

C - descansa mais de 24 h 

D - trabalha mais 4 h 

E- trabalha de 5 a 12 h 

F - trabalha de 13 h a 24 h 

G - trabalha mais de 25 h 

Gráfico 10 
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+-trabalha de 5 h a 12 h - 56% 

Os resultados das questões 1, 2 e 3 indicam condições de trabalho com-

prometedoras. O médico está sujeito ao estresse decorrente da jornada de trabalho 

desumana a que é submetido, o que pode interferir diretamente na ética médica e 

contraria os seguintes artigos do Código de Ética Médica: 

Art. 3 - A fim de que possa exercer a Medicina com honra e dignidade, o 

médico deve ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa . 
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Art. 12 - O médico deve buscar a melhor adequação do trabalho ao ser 

humano e a eliminação ou controle dos riscos inerentes ao trabalho. 

Art. 14 - O médico deve empenhar-se para melhorar as condições de saú

de e os padrões dos serviços médicos e assumir sua parcela de responsabilidade 

em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde. 

Questão 4 - Número médio de pacientes atendidos nos plantões. 

Os médicos entrevistados não trabalham somente em ambulatórios, pron

to-atendimentos, pronto-socorros, clínicas, mas também em unidades de tratamen

to intensivo (UTI), onde os pacientes são, proporcionalmente, em menor número . 

A maioria dos médicos- 31%- atende entre 31 e 45 pacientes por plantão; 

19% atendem entre 46 e 70 pacientes; 18% atendem entre 16 e 30 pacientes; 11% 

atendem mais de 71 pacientes. 

Na opinião dos administradores, 56% dos médicos atendem de 16 a 30 

pacientes por plantão; na opinião dos pacientes, essa porcentagem é de 43%. Veri

fica-se aí outra discrepância entre a realidade e as opiniões dos administradores e 

dos pacientes. 

Ver gráficos 11, 12 e 13, página 142. 



Gráfico 11 

Questão 4 - médicos 

A - até 15 pacientes 

8 - entre 16 e 30 pacientes 
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Gráfico 12 

Questão 4 - pacientes 
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O número elevado de pacientes atendidos por plantão pode levar a falhas 

no atendimento médico, a riscos para os pacientes, e pode provocar maior custo 

operacional, devido à possível solicitação de exames que seriam desnecessários se 

fosse feita uma análise clínica mais apurada. Também podem ser feridos os artigos 

3, 12 e 14 do Código de Ética Médica. 

Questão 5 - Quantidade de vínculos de trabalho do médico. 

Entre os médicos entrevistados, 58% exercem suas atividades em três ou 

mais lugares. Há certa compatibilidade com as opiniões dos administradores - já 

que 89% deles acham que o médico tem três ou mais vínculos empregatícios - e 

dos pacientes - já que 72% deles têm a mesma opinião. 

Considerando-se a porcentagem de médicos que exercem sua atividade em 

dois ou mais lugares, que é de 94%, a diferença entre a realidade e as opiniões fica 

ainda menor, já que 100% dos administradores e quase 100% dos pacientes pen

sam que o médico tem dois ou mais vínculos empregatícios. 

Ver gráficos 14, 15 e 16 a seguir. 

Gráfico 14 

Questão 5- médicos 

mais de quatro - 12% ~ 

dois- 36% 
ti 
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Graiflco 15 

Questão 5 - pacientes 
um -1% 

mais de quatro - 16% ':.1. 

quatro - 15% --. 

....._ três- 41% 

Graiflco 16 

Questão 5 -administradores 
dois- 11% 

l, 

mais de quatro - 11% ':.1. 

.-- três- 56% 

O grande número de locais de trabalho é outro fator que pode comprome

ter significativamente as relações de trabalho do médico e sua inserção adequada 

nas instituições de assistência médica, considerando-se os preceitos atuais da ad

ministração gerencial e de recursos humanos . O Código de Ética Médica, nos seus 

artigos 3, 12 e 14, pode estar comprometido, principalmente em uma cidade como 

São Paulo, onde rotineiramente as pessoas enfrentam dificuldades de locomoção 

devido ao trânsito intenso, caso também do médico, que tem de se deslocar para 

diferentes locais de trabalho num mesmo dia. 
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Questão 6 - Dificuldades e ingerências sobre a possibilidade e a autono-

mia do médico em solicitar exames propedêuticos. 

Há uma grande discrepância entre os resultados obtidos com os grupos 

pesquisados. Somente 15% dos médicos não se sentiram tolhidos, por algum mo-

tivo, em solicitar exames propedêuticos. Para os administradores, 23% dos médi-

cos não se sentiram tolhidos e para os pacientes, 62%. 

Quanto à interferência da chefia da equipe médica e dos planos, 36% dos 

médicos declararam tê-la sofrido; em relação aos seguros-saúde, essa porcentagem 

é de 23%. Entre os administradores, 8% acham que o médico sente-se tolhido por 

in terferência da chefia da equipe médica e 31%, pelos seguros-saúde. Entre os 

pacientes, essas porcentagens são, respectivamente, de 7% e de 8%. 

Ver gráficos 17, 18 e 19 a seguir. 

Gréflco 17 

Questão 6 - médicos 

A- não 

B - sim, por falta de condições 

técnicas e/ou econômicas da 

instituição 

C - sim, por falta de condições 

socioeconômicas do paciente 

D - sim , por qualquer tipo de 

orientação oral e/ou escrita, 

sugestão efetiva e/ou velada 

da instituição e/ou da chefia 

da equipe médica 

E - sim, por qualquer tipo de 

orientação oral e/ou escrita, 

sugestão efetiva e/ou velada 

do convênio de saúde 

D- 13%-+ 

t 
c- 27% 
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Questão 6 - pacientes 

A- não 

B - sim, por falta de condições 

técnicas e/ou econômicas da 

instituição 

C - sim, por falta de condições 

socioeconômicas do paciente 

O - sim, por qualquer tipo de 

orientação oral e/ou escrita, 

sugestão efetiva e/ou velada 

da instituição e/ou da chefia 

da equipe médica 
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orientação oral e/ou escrita, 

sugestão efetiva e/ou velada 

do convênio de saúde 

Gréflco 19 
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do convênio de saúde 
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Essa interferência por parte das chefias das equipes ou dos seguros-saúde 

pode influenciar e até mesmo impedir o médico de solicitar, de acordo com os seus 

preceitos e conhecimentos técnicos, exames propedêuticos que poderiam ser ne

cessários para um melhor atendimento nos serviços de assistência médica. Tam

bém pode, de alguma forma, ferir os seguintes artigos do Código de Ética Médica: 

Art. 8 - O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer 

pretexto, renunciar a sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer res

trições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho . 

Art. 9 - A Medicina não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer 

forma, ser exercida como comércio . 

Art. 15 - Deve o médico ser solidário com os movimentos de defesa da 

dignidade profissional, seja por remuneração condigna, seja por condições de tra

balho compatíveis com o exercício ético profissional da medicina e seu aprimora

mento técnico . 

Art. 16 - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou 

instituição pública ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico , dos 

meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para 

execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. 

Art. 17- O médico investido em função de direção tem o dever de assegu

rar as condições mínimas para o desempenho ético-profissional da Medicina. 

Art. 21 - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as prá

ticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País. 
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Art. 85 - Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus su-

bordinados atuem dentro dos princípios éticos. 

Questão 7 (dirigida somente aos médicos) -Tempo de formação do médico. 

Entre os médicos entrevistados, 63% são formados há mais de seis anos, o 

que indica uma boa experiência profissional. 

Ver gráfico 20. 

Gráfico 20 

Questão 7 - médicos 

A - menos de 2 anos 

8 - entre 3 e 5 anos 

C- entre 6 e 10 anos 

D - entre 11 e 15 anos 

E - acima de 15 anos 

..-- 8-22% 

t 
c- 18% 
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Questão 8 (dirigida somente aos médicos) - Número de empregos que o 

médico teve no decorrer de sua vida profissional. 

Grande parte dos médicos - 71% - informaram ter tido mais de quatro 

vínculos de trabalho durante a sua vida profissional; entre eles, 27% tiveram de 

sete a dez vínculos. Ver gráfico 21. 

Gréflco 21 

Questão 8 - médicos 

A- uma 

B - entre duas e três 

C - entre quatro e seis 

O - entre sete e dez o- 27%--+ 

B- 24% 

' 

Questão 9 (dirigida aos médicos) e Questão 7 (dirigida aos administrado

res e pacientes) - Significado pessoal e profissional do consultório/clínica para o 

médico . 

Entre os médicos entrevistados, 60% possuem consultório/clínica, sendo 

apenas de 2% a porcentagem de atendimento exclusivo a pacientes particulares. 

Existe um equilíbrio relativo entre os grupos de médicos e pacientes entre

vistados, e um distanciamento maior quando se faz a mesma comparação com os 

administradores. 

Para 28% dos médicos, o consultório ou clínica particular representa uma 

complementação de renda; a porcentagem de pacientes que acham que o consultá-
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rio ou clínica particular proporciona complementação de renda aos médicos é de 

27%; a de administradores é de 45%. 

Para 37% dos médicos, o consultório ou clínica particular significa uma 

realização profissional; a porcentagem entre os pacientes é de 49% e entre os 

administradores, de 45%. 

Para 32% dos médicos, o consultório ou clínica particular significa uma 

atividade que lhes permite maior autonomia médica; a porcentagem de pacientes 

que têm essa opinião é de 24%; a de administradores é de 10%, dados com discre-

pâncias significativas. 

Ver gráficos 22, 23 e 24 a seguir. 

Gréflco 22 

Questão 9 - médicos 

A - uma complentação de renda 

B - uma realização profissional 

C - uma atividade que lhe permite 
ter maior autonomia médica 

D- outros 

Gréflco 23 

Questão 7- administradores 

A - uma complentação de renda 

B - uma realização profissional 

C - uma atividade que lhe permite 
ter maior autonomia médica 
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Gráfico 24 

Questão 7 - pacientes 

A - uma complentação de renda 

B - uma realização profissional 

C - uma atividade que lhe permite 
ter maior autonomia médica 
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+-- B- 49% 
c- 24%--. 

Questao 10 (dirigida aos médicos) e Questao 8 (dirigida aos administra-

dores e pacientes) - Conduta dos convênios médicos, dos planos e seguros-saúde 

com relação aos honorários médicos. 

Há um equilíbrio entre as opções apontadas pelos médicos: 28% deles 

informaram receber seus honorários com glosas indevidas, pagas posteriormente; 

24% disseram receber com glosas indevidas, que não são pagas posteriormente; 

25% disseram receber dentro do prazo contratual; 23% informaram receber atrasa-

do, fora do prazo contratual. 

Entre os administradores, 50% acham que o pagamento dos honorários 

médicos sofre descontos indevidos, que são pagos posteriormente; 30% deles acham 

que é feito dentro do prazo contratual. 

Há grande disparidade entre o que pensam os pacientes e a realidade : 70% 

deles acreditam que os médicos recebem seus honorários dentro do prazo contra-

tua!, quando isso acontece somente com 25% desses profissionais. 

Ver gráficos 25, 26 e 27, página 152. 
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rio ou clínica particular proporciona complementação de renda aos médicos é de 

27%; a de administradores é de 45%. 

Para 37% dos médicos, o consultório ou clínica particular significa uma 

realização profissional; a porcentagem entre os pacientes é de 49% e entre os 

administradores, de 45%. 

Para 32% dos médicos, o consultório ou clínica particular significa uma 

atividade que lhes permite maior autonomia médica; a porcentagem de pacientes 

que têm essa opinião é de 24%; a de administradores é de 10%, dados com discre-

pâncias significativas. 

Ver gráficos 22, 23 e 24 a seguir. 

Gráfico 22 

Questão 9 - médicos 

A - uma complentação de renda 

B - uma realização profissional 

C - uma atividade que lhe permite 
ter maior autonomia médica 

D- outros 

Gráfico 23 

Questão 7- administradores 
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C - uma atividade que lhe permite 
ter maior autonomia médica 
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Questão 1 O - médicos 

A - com glosas indevidas e 

recebidas posteriormente 

8 - com glosas indevidas e não 

recebidas posteriormente 

C - recebe no prazo contratual 

D - recebe atrasado, fora do 

prazo contratual 

Gráfico 26 

Questão 8 - pacientes 

A - com descontos indevidos e 

recebidos posteriomente 

8 - com descontos indevidos e 

não recebidos posteriormente 

C - feito no prazo contratual 

D - feito atrasado, fora do prazo 

contratual 

Gráfico 27 
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Questão 8- administradores 
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A retenção indevida dos honorários médicos é uma prática que pode ferir 

frontalmente os seguintes artigos: 

Art. 9 - A Medicina não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer 

forma, ser exercida como comércio. 

Art. 10 - O trabalho médico não pode ser explorado por terceiros com 

objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. 

Art. 92 - Explorar o trabalho médico como proprietário, sócio ou dirigente 

de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos, bem como auferir 

lucro sobre o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe. 

Art. 97 - Reter, a qualquer pretexto, remuneração de médicos e outros 

profissionais . 

Questão 11 (dirigida aos médicos) e Questão 9 (dirigida aos administra

dores e pacientes) - Solicitação de exames médicos durante a consulta por parte 

dos pacientes. 

A maioria dos médicos respondeu que os pacientes costumam pedir exa

mes laboratoriais ou por imagem. Somando-se as porcentagens dos que responde

ram sempre, freqüentemente e raramente, chega-se a um total de 90%. 

Entre os administradores, 100% deles acham que os pacientes freqüente

mente pedem esses exames (a porcentagem real é de 53%); entre os pacientes, 62% 

acreditam que os outros pacientes solicitam exames médicos durante as consultas 

(englobando as alternativas sempre, freqüentemente, raramente) . 

Ver gráficos 28e 29, página 154. 
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Questão 11 - médicos 
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Gráfico 29 
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O ato de solicitação de exames médicos por parte do paciente pode estar 

imbuído de desconhecimento, de insegurança, de distorções derivadas dos meios 

de comunicação e, mesmo que a solicitação seja compatível com um procedimento 

correto, essa ação pode constituir um fator inibitório para o médico e até mesmo 

pode ser entendida como uma coação, podendo ferir os artigos 8 e 21 do Código 

de Ética Médica . 
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Questão 12 (dirigida aos médicos) e Questão 10 (dirigida aos administra-

dores e pacientes) - Possibilidade de a autonomia médica estar comprometida. 

O comprometimento da autonomia médica é apontado por 41% dos médicos. 

Entre os administradores, 78% (englobando as alternativas sim e às vezes) acham 

que há comprometimento da autonomia médica; entre os pacientes, a porcentagem 

é de 50% (englobando as mesmas alternativas). É bastante significativo o fato de 

que 84% dos médicos, em algum momento, tiveram sua autonomia comprometida. 

Ver gráficos 30, 31 e 32 a seguir. 

Gra\flco 30 

Questão 12 - médicos 

não-16% 

.1-

sim- 41%-. .--- às vezes - 43% 

Gra\flco 31 

Questão 1 O - pacientes 

.---não- 50% 

às vezes - 17% /f 
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Gréflco 32 

Questão 1 O- administradores 

+- às vezes - 45% 

Uma das maiores prerrogativas, de suma importância para o desempenho 

da prática médica, é a autonomia médica. O comprometimento dessa autonomia 

fere o Código de Ética Médica nos seguintes artigos: 

Art. 8 - O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer 

pretexto, renunciar a sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer res

trições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho. 

Questão 13 (dirigida aos médicos) e Questão 11 (dirigida aos administra

dores e pacientes) - Motivação do médico nos atendimentos . 

Somente 32% dos médicos responderam que se sentem sempre motivados 

para o seu exercício profissional (na época em que foi feita a pesquisa). 

Entre os pacientes, 42% deles acham que o médico se sente sempre moti

vado; entre os administradores, essa porcentagem é de 11%. 

Ver gráficos 33, 34 e 35, página 157. 



Gréfico 33 
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Gréflco 34 

Questão 11 - pacientes 

A - sempre motivado 

8 - nem sempre motivado/ 

desmotivado 

C - sempre desmotivado 

Gréflco 35 
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Questão 11 -administradores 

A - sempre motivado 
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A existência de boas condições de trabalho está atrelada a uma boa gestão 

dos serviços de assistência médica, o que implica salários justos, participação nos 

caminhos que podem definir a instituição de saúde, a administração participativa. 

Tudo pode levar o médico, como 11 cliente interno 11
, a sentir-se sempre motivado 

para o trabalho. Numa perspectiva maior, observada pelo Código de Ética Médica, 

que em última instância procura estabelecer condições dignas para o exercício do 

profissional e segurança para os pacientes, de forma a garantir a qualidade na 

prestação dos serviços de assistência médica, essa forma de gerência que compro

mete o bom desempenho do profissional fere a ética médica no seu artigo 3. 

Questão 14 (dirigida aos médicos) e Questão 12 (dirigida aos administra

dores e pacientes) - Faixa mensal de honorários recebidos pelos médicos . 

Existe um certo equilíbrio entre as faixas de valores dos honorários médi

cos, com um percentual médio de aproximadamente 15,5%. Somente 8% dos pro

fissionais informaram receber de 21 a 26 salários mínimos; a porcentagem dos que 

recebem mais de 39 salários mínimos é de 30%. 

A opinião dos administradores fica distante da realidade, já que 28% deles 

não têm conhecimento de médicos que ganhem menos de 15 salários mínimos (a 

porcentagem, entre os entrevistados, é de 19%), nem de médicos que ganhem 

entre 33 e 38 salários mínimos ( a porcentagem, entre os entrevistados, é de 15%). 

Os pacientes desconhecem a realidade dos honorários recebidos pelos 

médicos. A maioria deles - 75% - acha que os médicos recebem menos de 26 

salários mínimos . Na realidade, 62% dos médicos ganham mais de 26 salários 

mínimos. 

Ver gráficos 36, 37 e 38, página 159. 



Gráfico 36 
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Gráfico 37 
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Questão 13 (dirigida somente aos pacientes) - Conceito sobre o médico. 

A maioria dos pacientes - 92% - fez uma avaliação positiva dos médicos . 

Foi apontado 44 vezes o item "rápido demais" entre os aspectos positivos e 

6 vezes entre os negativos. Esse item é muito significativo, pois está presente em 

31% do resultado total. Isso pode indicar que o número de médicos é insuficiente 

para a demanda. 

Ver gráfico 39. 

Gráfico 39 

Questão 13 - pacientes 

aspectos negativos - 8% ~ 

"\ aspectos positivos - 92% 

Todo o envolvimento do médico nas questões que lhe são pertinentes tor

na-o visceralmente comprometido com a sua própria condição de trabalho e, por

tanto, ele também é responsável pelo contexto da sua atividade profissional. Esse 

fato implica que os médicos que são proprietários de serviços de assistência médi

ca, de planos e seguros-saúde não devem ser coniventes com a realidade dos servi

ços de assistência médica . A omissão pode levar todos a infringirem o Código de 

Ética Médica, nos seguintes artigos: 
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Art. 4 - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético 

da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão. 

Art. 9 - A Medicina não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer 

forma, ser exercida como comércio. 

Art. 10 - O trabalho médico não pode ser explorado por terceiros com 

objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. 

Art. 22 - Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em 

que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais 

ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obriga

toriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina da sua 

jurisdição. 

Art. 92 - Explorar o trabalho médico como proprietário, sócio ou dirigente 

de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos, bem como auferir 

lucro sobre o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe. 

Nesta pesquisa, foram identificados alguns fatores que podem comprome

ter a qualidade dos serviços de assistência médica. Todas as medidas de gestão 

necessárias para reverter essa realidade podem ser um bom caminho para o apri

moramento desses serviços. 

Problemas detectados com relação aos médicos: 

o cumprimento de uma carga horária contínua sobre-humana de trabalho; 

a continuidade da atividade profissional após longos períodos de traba

lho especializado e individualizado, sem descanso; 
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uma grande quantidade de pacientes a serem atendidos por plantão 

médico; 

a multiplicidade de empregos; 

a ingerência da chefia médica e dos planos e seguros-saúde na solicita

ção de exames propedêuticos; 

a alta rotatividade nos vínculos de trabalho; 

a relação entre o profissional médico e os planos e seguros-saúde que 

ferem o Código de Ética Médica; 

a solicitação ou mesmo coação, por parte dos pacientes, quanto ao pe

dido de exames propedêuticos ao médico; 

o comprometimento da autonomia médica. 

Problemas detectados com relação aos administradores: 

o desconhecimento, por boa parte deles, das reais condições de traba

lho do médico quanto à carga horária semanal, à carga horária dos plan

tões, à ausência de descanso após os plantões, ao número de pacientes 

atendidos por plantão, ao significado profissional do consultório e/ou 

clínica para o médico, às condutas dos planos e seguros-saúde, ao com

prometimento da autonomia médica. 

Problemas detectados com relação aos pacientes: 

o desconhecimento, por boa parte deles, das reais condições de traba

lho do médico e do seu relacionamento com os planos e seguros-saúde, 
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da carga horária semanal, da carga horária por plantão, da ausência de 

descanso após os plantões, do grande número de pacientes atendidos 

por plantão, da ingerência dos planos e seguros-saúde em decisões mé

dicas, das condutas indevidas dos planos e seguros-saúde em relação 

aos honorários médicos. 

Todos esses fatores podem, de alguma maneira, prejudicar a qualidade na 

prestação de serviços em assistência médica. A qualidade implica, dentro dos con

ceitos modernos de gestão empresarial, uma política adequada de gestão dos re

cursos humanos . Da forma como vem ocorrendo, tudo pode comprometer essa 

qualidade. Os custos em serviços de assistência médica são, sem dúvida, um tema 

muito tratado em reuniões de administradores hospitalares, e eles poderiam, com 

ce rteza, ser otimizados, estabelecendo-se uma boa relação com "o cliente interno", 

o médico . A postura mais comumente adotada é a de olhar somente para o próprio 

umbigo . 

Deve-se observar que não foi pesquisado o nível de poder decisór io dos 

administradores das instituições de assistência médica para a real implementação 

dos processos gerenciais. 

Oferecer boas condições de trabalho ao médico e manter uma atitude ética 

para com esse profissional poderá ser uma das vias da qualidade no marketing de 

serviços em assistência médica. Dar o carinho e a atenção necessários a esse clien

te interno é importante para a viabilização dos caminhos que podem levar ao aper

feiçoamento da gestão dos serviços de assistência médica. 

Há necessidade de alteração da Lei 3.999/61, do Capítulo II, Título I da CLT, 

de forma a permitir uma relação mais fecunda e duradoura entre a empresa de 
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assistência e o médico, decorrente de uma maior participação desse profissional 

na vida da instituição, o que é impossível com a mult iplicidade de empregos. Pode 

também ocorrer, com essa proposta, um aprimoramento do ambiente médico, já 

que esse profissional poderá dispor de informações, ter vivência diária e tempo, 

por estar inserido profissionalmente dentro de um conceito de gestão moderna, de 

participar nas decisões e projetos da instituição. 

O esclarecimento do paciente quanto às reais necessidades dos exames 

propedêuticos e o que é a qualidade na prestação dos serviços médicos pode ser 

fundamental para o aprimoramento da relação desse consumidor com os serviços 

de assistência à saúde. 

A questão do lucro, nos serviços médicos, é polêmica, mas tem que ser 

tratada e discutida por todos os envolvidos no processo, inclusive com a participa

ção dos maiores interessados: os clientes externos, os consumidores . Isso implica 

também uma adaptação do Código de Ética Médica, no seu artigo 9º. O que não 

deve mais ocorrer é os médicos, os próprios planos e seguros-saúde ferirem o 

Código, é os órgãos de classe e empresas que são geridas e mesmo pertencem a 

médicos continuarem omissos em relação a esse assunto. 

As próprias características dos serviços de assistência médica, revestidos 

de uma aura até ''divina", passam, indiscutivelmente, mesmo de forma sutil , pelo 

aspecto da religiosidade. Mas vivemos uma realidade que, às vezes, é por demais 

humana, desumana, mas passível de solução. 
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CAPITULO V 

LIMITAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

5.1 Limitações 

Este trabalho apresenta limitações, e toda crítica a ele poderá ser pertinente. 

Devido à complexidade do tema - o marketing de serviços na área de assistên

cia médica -, múltiplos outros fatores podem, além dos apresentados neste trabalho, 

interferir de maneira significativa na qualidade desses serviços. 

Como o trabalho é desenvolvido numa área específica - as regiões Sul e Oeste 

da cidade de São Paulo -, o seu horizonte apresenta limitações. 

Uma pormenorização dos fatores apresentados pode facilitar e até mesmo per-

mitir maior precisão na proposta de possíveis soluções, que possam contribuir para o 

aperfeiçoamento dos processos gerenciais dentro da área de assistência médica. 

O tema é complexo, e os atores, os médicos, são profissionais que atuam roti-

neiramente em todo o território nacional, que possui características específicas, devido 

à multifatoriedade de aspectos regionais e características pessoais dos pacientes, os 

consumidores, os 11 clientes externos11
• 
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Os profissionais médicos, as empresas de assistência médica, os planos e segu

ros-saúde podem ter condutas diferentes daquelas expostas neste trabalho, resultando 

num ambiente profissional totalmente diferente do apresentado. Conseqüentemente, as 

questões pertinentes aos processos de gestão dos serviços de assistência médica tam

bém serão diferentes. As contribuições dadas por este trabalho são limitadas e tornam

se necessários maiores estudos e pesquisas sobre o assunto. 

5.2 Recomendações 

Uma grande quantidade de propostas de pesquisa e de recomendações são 

possíveis e necessárias na área de administração dos serviços de assistência médica, e 

todas poderiam contribuir para um maior esclarecimento e aperfeiçoamento na qualida

de do marketing de serviços do setor. Quanto aos aspectos gerais da gestão dos recur

sos humanos e administrativos, poderiam ser abordando assuntos como: 

• nível de conhecimento dos profissionais da instituição médica quanto à sua 

missão e objetivos; 

• participação do corpo clínico ou da representação médica em reuniões clíni

cas e administrativas, quantas vezes isso ocorre e como ocorre; 

• tempo despendido e remuneração dos profissionais médicos nas instituições 

vinculadas para a discussão de temas relativos às questões tanto de cunho 

clínico quanto pertinentes aos processos administrativos; 

• qual é o dimensionamento da qualidade e a integração dos administradores 

com os médicos; 



167 

• nas mãos de quem está o poder decisório, de fato, nas instituições de assistên

cia médica pesquisadas; 

• grau de formação e experiência administrativa dos administradores dos servi

ços de assistência médica; 

• nível de integração e conhecimento dos profissionais de todos os setores com 

a instituição; 

• incentivo, propostas e ações efetivas das instituições de assistência médica em 

criar maior vínculo com os médicos; 

• plano de cargos e salários das instituições de assistência médica; 

• envolvimento e desempenho da instituição de assistência médica com proje

tos de qualidade na prestação de serviços; 

• suporte do apoio técnico-científico que a instituição oferece aos médicos; 

• qual o plano de assistência médica oferecido aos médicos da instituição; 

• incentivo e projetos da instituição médica para proporcionar o aperfeiçoamen

to e a atualização dos profissionais médicos; 

• treinamento e desenvolvimento realizado na instituição com a participação 

dos médicos. 

Enfim, há uma extensa lista de opções de pesquisas que podem ser realizadas 

junto aos atores das instituições de prestação de serviços de assistência médica e que 

podem efetivamente contribuir para o seu aprimoramento e determinar a qualidade 

nesses serviços. 
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5.3 Conclusões 

Falta bom senso na gestão dos recursos humanos médicos com relação ao 

11 cliente interno 11
, que é o responsável direto pelo produto nos serviços de assistência 

médica, o elo fundamental na construção da relação médico-paciente. 

O Código de Ética Médica é constantemente ferido em seus vários artigos. 

As dificuldades são muitas. A própria classe médica encontra-se adormecida. 

Os médicos são muito importantes para determinar os desígnios da Medicina. 

Dentro deste contexto desumano, impessoal, antiecológico que impera no pla

neta nesta virada do milênio, o médico não foge à regra. Os propósitos da profissão 

não podem ficar distantes dele, nem a própria Medicina. Os fundamentos modernos da 

administração mostram os caminhos a serem seguidos, mas é necessário ousar. 

Todos esses desajustes, reflexos de uma gestão caótica, podem ser minorados 

com o retorno aos ensinamentos maiores da ética médica, que apontam indiretamente 

as luzes e os caminhos para uma boa gestão em assistência médica. A ecologia humana 

também se faz necessária na própria vida do médico. 

Pelos resultados obtidos com a pesquisa, pôde-se verificar que o médico tem 

uma carga desumana de trabalho, que pode comprometer a sua própria segurança, e 

está sujeito a alto nível de estresse. A sua qualidade de vida e a segurança dos pacientes 

podem estar comprometidas. Somem-se a esses fatores o número de pacientes atendi

dos por plantão médico; a falta de um vínculo efetivo e que esteja de acordo com os 

modernos conceitos de administração; a interferência das chefias e dos planos e segu

ros-saúde na autonomia médica, que mais pode parecer um descompromisso com o 

real objetivo a que se propõem essas instituições; a falta de comunicação e de esclare-



169 

cimento dos pacientes sobre o quadro real das relações do médico com as instituições 

e os planos e seguros-saúde. Como se pode pensar na integração do médico com a 

instituição médica, seus objetivos, sua missão, na qualidade dos serviços, diante da 

presença do múltiplo emprego e das condições do dia-a-dia em uma cidade como São 

Paulo? São várias as instituições em que o médico atua, com diferentes características 

institucionais e econômico-financeiras, com consumidores diferentes, com propostas 

diferentes, e é nelas que esses profissionais da saúde atuam diariamente. Não se pode 

esperar muito com relação à aplicação da gestão da qualidade em serviços. 

Há um contra-senso entre a prática da gestão administrativa e os preceitos da 

gestão da qualidade em serviços com relação à instituição médica, principalmente no 

que diz respeito ao endomarketing. Esse fato pode ser conseqüência de fatores como: 

• a dificuldade do corpo médico de propor, participar e cobrar mudanças; 

• o desconhecimento dos processos de administração moderna; 

• uma visão limitada da administração do marketing de serviços; 

• a falta de poder decisório para a implementação dos processos de gestão da 

qualidade; 

• o medo excessivo de promover mudanças, de romper com o velho, o arcaico; 

• o desconhecimento de que os resultados positivos de uma empresa são obti

dos com a implantação da qualidade nos produtos e que isso depende direta

mente de uma boa política, que contemple o 11 cliente interno 11
• 

A questão do lucro nas empresas de assistência médica, que não é objeto deste 

estudo, tem que ser encarada de frente, podendo-se, com a participação dos envolvidos, 
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propor até um ganho adicional, mesmo porque é quase impossível excluir o lucro dos 

processos inseridos dentro do contexto de trabalho. 

A administração moderna propõe ações positivas e concretas formadoras de 

um novo conceito e prática das empresas de assistência médica, sem extremos, que 

possa contextualizar e contemplar de forma adequada todos os interesses envolvidos, 

com bom senso. O que não pode mais ocorrer é a dissociação dos propósitos e do 

estado legal e de direito. A democracia, na sua plenitude, não pode conviver com irres

ponsabilidades dessa monta. 

O propósito de transformar positivamente a participação efetiva dos proprietá

rios das instituições médicas, dos planos e seguros-saúde (que são, na sua maioria, . 

médicos), das inst ituições de educação médica, dos legisladores, pode com certeza criar 

as condições necessárias para o processo de mudança. Essa mudança, sem dúvida, 

passa pelo aperfeiçoamento das condições de trabalho do 11 cliente interno 11
, o médico. 

O propósito único da Medicina é aprimorar, manter e lutar pela vida na sua 

plenitude. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDADE MACKENZIE 
Departamento de Pós-graduação 1999 

Questionário para o médico 

1. Qual é a sua carga horária semanal de trabalho em assistência médica? 

entre 12he24h 
entre 72 h e 84 h 

entre 24 h e 48 h ( ) entre 48 h e 72 h 
acima de 84h 

2. Você faz plantão médico? sim ( ) não ( ) Se faz qual é a carga horária? Pode ser marcada 
mais de uma resposta. 

um plantão de 12 h 
um plantão de 48 h 
dois plantões de 12 h 

( ) um plantão de 24 h 
( ) um plantão de 12 h e outro de 24 h 
( ) dois plantões de 24 h 

3. Com relação à pergunta anterior, qual é a sua conduta após o plantão? 

) descanso entre 6 e 12 h 
( ) descanso mais de 24 h 
( ) trabalho de 5 h a 12 h 
( ) trabalho mais de 25 h 

descanso entre 13 e 24 h 
trabalho de mais 4 h 
trabalho de 13 h a 24 h 

4. Ainda em relação à segunda pergunta, qual a média de pacientes atendidos por plantão 
médico? 

( ) até 15 pacientes 
( ) entre 31 e 45 pacientes 
( ) mais de 71 pacientes 

( ) entre 16 e 30 pacientes 
( ) entre 46 e 70 pacientes 

5. Em quantos locais de trabalho você exerce sua atividade? 

( ) um ( ) dois ( ) três ( ) quatro ( ) mais de quatro 

6. No exercício de suas atividades profissionais, você se sentiu tolhido ao solicitar algum exame 
laboratorial e/ou por imagem? Pode ser marcada mais de uma resposta. 

( não 
( sim, por falta de condições técnicas e/ou econômicas da instituição 
( sim, por falta de condições socioeconômicas do paciente 
( sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ou velada da 

instituição e/ou da chefia da equipe médica 
sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ou velada do 
convênio de saúde 

7. Há quantos anos você é formado? 

menos de 2 anos 
entre 11 e 15 anos 

( ) entre 3 e 5 anos ( ) entre 6 e 10 anos 
( ) acima de 15 anos 
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8. Em quantas instituições de saúde você já atuou profissionalmente? 

( ) uma 

( ) entre quatro e seis 
) entre duas e três 
) entre sete e dez 

9. Caso você tenha a atividade de consultório/clínica particular, conveniada ou não, o que essa 
atividade significa para você? Pode ser marcada mais de uma resposta. 

uma complementação de renda 
uma realização profissional 
uma atividade que lhe permite ter maior autonomia médica 
outros __________________________________________________ __ 

10. Se você respondeu afirmativamente a questão anterior, e se seu consultório/clínica é 
conveniado, como é a sua relação com os convênios quanto ao recebimento dos seus 
honorários? 

) com glosas indevidas e recebidas posteriormente 
) com glosas indevidas e não recebidas posteriormente 
) recebe no prazo contratual 
) recebe atrasado, fora do prazo contratual 

11. Durante as consultas médicas, você já se sentiu de alguma forma coagido ou teve a indicação 
de exames laboratoriais ou por imagem feita pelo paciente? 

( ) sempre ( ) freqüentemente ( ) raramente ( ) nunca 

12. Entendendo autonomia médica como sendo: o exercício profissional livre e pleno da atividade 
médica com condições técnicas adequadas. Você considera comprometida a sua autonomia 
médica? 

( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

13. Para o trabalho profissional diário, como médico, você se sente: 

( ) sempre motivado 
( ) nem sempre motivado/desmotivado 
( ) sempre desmotivado 

14. De quanto, aproximadamente, em salários mínimos, é a sua renda total mensal? (salário 

mínimo = R$ 130,00) 

( ) menos de 15 SM, ou seja, menos de R$ 1.950,00 
( ) de 15 a 20 SM, ou seja, de R$ 1.950,00 a R$ 2.600,00 
( ) de 21 a 26 SM, ou seja, de R$ 2.730,00 a R$ 3.380,00 
( ) de 27 a 32 SM, ou seja, de R$ 3.510,00 a R$ 4.160,00 
( ) de 33 a 38 SM, ou seja, de R$ 4.290,00 a R$ 4.940,00 
( ) de mais de 39 SM, ou seja, acima de 4.940,00 
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UNIVERSIDADE MACKENZIE 
Departamento de Pós-graduação 1999 

Questionário para o paciente 

1. Na sua opinião, qual é a carga horária semanal de trabalho de um médico? 

( ) entre 12he24h 
( ) entre 72 h e 84 h 

( ) entre 24 h e 48 h ( ) entre 48 h e 72 h 
( ) acima de 84 h 

2. Alguns médicos fazem plantões. Na sua opinião, qual é a carga horária desses plantões? Pode 
ser marcada mais de uma resposta. 

um plantão de 12 h 
um plantão de 48 h 
dois plantões de 12 h 

( ) um plantão de 24 h 
( ) um plantão de 12 h e outro de 24 h 
( ) dois plantões de 24 h 

3. Na sua opinião, com relação à pergunta anterior, o que o médico faz após o plantão? 

( ) descansa entre 6 e 12 h 
( ) descansa mais de 24 h 
( ) trabalha de 5 a 12 h 
( ) trabalha mais de 25 h 

( ) descansa entre 13 e 24 h 
( ) trabalha mais 4 h 
( ) trabalha de 13 a 24 h 

4. Ainda com relação à segunda pergunta, na sua opinião, qual a média de pacientes atendidos 
por plantão médico? 

até 15 pacientes 
entre 31 e 45 pacientes 
mais de 71 pacientes 

) entre 16 e 30 pacientes 
) entre 46 e 70 pacientes 

5. Na sua opinião, em quantos locais de trabalho o médico exerce a sua atividade? 

( ) um ( ) dois ( ) três ( ) quatro ( ) mais de quatro 

6. Na sua opinião, o médico, no exercício de sua atividade profissional, sente-se impossibilitado 
de solicitar exames médicos? Pode ser marcada mais de uma resposta. 

( ) não 

( ) sim, por falta de condições técnicas e/ou econômicas da instituição 

( sim, por falta de condições socioeconômicas do paciente 

( ) sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ou velada da 
instituição e/ou da chefia da equipe médica 

( ) sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ou velada do 
convênio de saúde 
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7. Na sua opinião, o que significa para o médico ter seu próprio consultório ou clínica particular? 

( uma complementação de renda 
( uma realização profissional 
( uma atividade que lhe permite ter maior autonomia médica 

8. Com relação à questão anterior, se o consultório ou clínica tem convênio com planos e/ou 
seguro-saúde, como é feito o pagamento dos honorários médicos, na sua opinião? 

com descontos indevidos e recebidos posteriormente 
com descontos indevidos e não recebidos posteriormente 
feito no prazo contratual 
feito fora do prazo contratual 

9. Durante as consultas, você já solicitou exames para o médico? 

( ) sempre ( ) freqüentemente ( ) raramente ( ) nunca 

10. Entendendo autonomia médica como sendo o exercício profissional livre e pleno da atividade 
médica, com condições técnicas adequadas, você considera comprometida a autonomia do 
médico? 

( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

11. Na sua opinião, como você acredita que o médico se sente para o trabalho profissional 
diário? 
( ) sempre motivado 
( ) nem sempre motivado/desmotivado 
( ) sempre desmotivado 

12. Na sua opinião, de quanto, aproximadamente, em salários mínimos, é a renda total mensal do 
médico? (salário mínimo= R$ 130,00) 

( menos de 15 SM, ou seja, menos de R$ 1.950,00 
( de 15 a 20 SM, ou seja, de R$ 1.950,00 a R$ 2.600,00 
( de 21 a 26 SM, ou seja, de R$ 2.730,00 a R$ 3.380,00 
( ) de 27 a 32 SM, ou seja, de R$ 3.510,00 a R$ 4.160,00 
( ) de 33 a 38 SM, ou seja, de R$ 4.290,00 a R$ 4.940,00 
( ) de mais de 39 SM, ou seja, acima de 4.940,00 

13. Na sua opinião, de modo geral, quais das alternativas abaixo expressam o atendimento que 
você recebe do médico? 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

paternal 

profissional 

atencioso 

desatencioso 

simpático 

antipático 

gentil 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( 

( ) 

grosseiro 

superficial 

profundo 

formal 

informal 

competente 

incompetente 

( ) rápido demais 

( lento demais 

preocupado 

despreocupado 

( educado 

( ) mal-educado 
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UNIVERSIDADE MACKENZIE 
Departamento de Pós-graduação - 1999 

Questionário para o administrador hospitalar 

1. Na sua opinião, qual é a carga horária semanal de trabalho de um médico? 

() entre12he24h 

( ) entre 72 h e 84 h 
( ) entre 24 h e 48 h ( ) entre 48 h e 72 h 

( ) acima de 84 h 

2. Alguns médicos fazem plantões. Na sua opinião, qual é a carga horária desses plantões? Pode 

ser marcada mais de uma resposta. 

um plantão de 12 h 

um plantão de 48 h 

dois plantões de 12 h 

( um plantão de 24 h 

( ) um plantão de 12 h e outro de 24 h 

( ) dois plantões de 24 h 

3. Na sua opinião, com relação à pergunta anterior, o que o médico faz após o plantão? 

( ) descansa entre 6 e 1 2 h 

( ) descansa mais de 24 h 

( ) trabalha de 5 a 12 h 

( ) trabalha mais de 25 h 

( ) descansa entre 13 e 24 h 

( ) trabalha mais 4 h 

( ) trabalha de 13 a 24 h 

4. Ainda com relação à segunda pergunta, na sua opinião, quai a média de pacientes atendidos 

por plantão médico? 

até 15 pacientes 

entre 31 e 45 pacientes 

mais de 71 pacientes 

( ) entre 16 e 30 pacientes 

( ) entre 46 e 70 pacientes 

5. Na sua opinião, em quantos locais de trabalho o médico exerce a sua atividade? 

( ) um ( ) dois ( ) três ( ) quatro ( ) mais de quatro 

6. Na sua opinião, o médico, no exercício de sua atividade profissional, sente-se impossibilitado 

de solicitar exames médicos? Pode ser marcada mais de uma resposta. 

( ) não 

sim, por falta de condições técnicas e/ou econômicas da instituição 

sim, por falta de condições socioeconômicas do paciente 

sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ou velada da 

instituição e/ou da chefia da equipe médica 

sim, por qualquer tipo de orientação oral e/ou escrita, sugestão efetiva e/ou velada do 

convênio de saúde 
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7. Na sua opinião, o que significa para o médico ter seu próprio consultório ou clínica particular? 

uma complementação de renda 
uma realização profissional 
uma atividade que lhe permite ter maior autonomia médica 

8. Com relação à questão anterior, se o consultório ou clínica tem convênio com planos e/ou 
seguro-saúde, como é feito o pagamento dos honorários médicos, na sua opinião? 

( ) com descontos indevidos e recebidos posteriormente 
( ) com descontos indevidos e não recebidos posteriormente 
( ) feito no prazo contratual 
( ) feito atrasado, fora do prazo contratual 

9. Durante as consultas, você acredita que os pacientes solicitam exames para o médico? 

( ) sempre ( ) freqüentemente ( ) raramente ( ) nunca 

10. Entendendo autonomia médica como sendo o exercício profissional livre e pleno da atividade 
médica, com condições técnicas adequadas, você considera comprometida a autonomia do 
médico? 

( ) sim ( ) não ( ) às vezes 

11. Na sua opinião, como você acredita que o médico se sente para o trabalho profissional 
diário? 
( ) sempre motivado 

( ) nem sempre motivado/desmotivado 
( ) sempre desmotivado 

12. Na sua opinião, de quanto, aproximadamente, em salários mínimos, é a renda total mensal do 
médico? (salário mínimo= R$ 130,00) 

( ) menos de 15 SM, ou seja, menos de R$ 1.950,00 
( ) de 15 a 20 SM, ou seja, de R$ 1.950,00 a R$ 2.600,00 
( ) de 21 a 26 SM, ou seja, de R$ 2.730,00 a R$ 3.380,00 
( ) de 27 a 32 SM, ou seja, de R$ 3.510,00 a R$ 4.160,00 
( ) de 33 a 38 SM, ou seja, de R$ 4.290,00 a R$ 4.940,00 
( ) de mais de 39 SM, ou seja, acima de 4.940,00 
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