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 Este livro é dedicado a todos os trabalhadores e usuários 
do Hospital Municipal Odilon Behrens. Aos trabalhadores por 
oferecerem o que tem de melhor no cuidado aos nossos usuários 
por entenderem e incentivarem todo este esforço.
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 “Coletivo organizado designa aqueles agrupamentos que 
têm como objetivo e como tarefa a produção de algum bem ou 
serviço. Este conceito transborda o de Organização, característico 
da Administração Científica e do pensamento burocrático.”

Gastão Wagner

miolo-print.indd   9 13/7/2009   14:29:45



miolo-print.indd   10 13/7/2009   14:29:45



Apresentação

 Esta publicação é o resultado de uma construção coletiva cuja susten-
tação está apoiada em três vertentes. A primeira é a da vontade de registrar as 
experiências de cogestão e humanizadoras pelas quais profissionais de diver-
sas áreas passaram no Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), em Belo 
Horizonte, especialmente nos últimos cinco anos. A segunda, quase como a 
primeira, trata da necessidade de dividir com os profissionais de outros ser-
viços de saúde do Brasil um pouco dessas experiências, e a terceira, e talvez a 
mais importante, é servir de estímulo para que outras ações como esta possam 
ser trabalhadas e levadas ao conhecimento público e da comunidade de saúde, 
incrementando assim o compartilhamento das idéias e estimulando a busca 
por novos saberes, um incentivo à investigação científica, uma vez que o HOB 
é credenciado pelos Ministérios da Educação e o da Saúde como “hospital de 
ensino”, definindo, assim, sua vocação pelos estudos e a busca do conhecimento 
através da pesquisa.
 Foram dispostos a esses propósitos que os autores deste livro se empe-
nharam na construção de suas narrativas, tendo como vértice a humanização 
de suas experiências e a busca pela qualidade do trabalho como condição básica 
para o atendimento da população usuária dos serviços do hospital.   
 Esta publicação está dividida em três grandes áreas: a) Modelo de 
Gestão Humanizada; b) Assistência à Saúde Humanizada e, c) Assistência de 
Qualidade à Saúde. Os 20 capítulos foram distribuídos assim para que pudés-
semos orientar os corajosos leitores deste trabalho sobre o caminho percorrido 
em sua construção. Basicamente, é como se quiséssemos dizer isso de maneira 
exatamente inversa a essa ordem: a assistência de qualidade passa por uma as-
sistência humanizada que depende de um modelo gestor com o mesmo propó-
sito.

Modelo de Gestão Humanizada

 O primeiro capítulo trata dos desafios que se apresentam para a or-
ganização da assistência à saúde com resultados eficazes e eficientes em um 
hospital público no Brasil. O artigo assinado pelo professor titular da Uni-
camp/SP, Gastão Wagner de Sousa Campos, e pela superintendente do HOB, 
Susana Maria Moreira Rates, afirma que os hospitais modernos, ainda que com 
seus conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos, trazem desafios orga-
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nizacionais da assistência e do ensino acrescidos da crescente necessidade de 
financiamento. Um desses mais importantes desafios é vencer o corporativismo 
que se apresenta com maior representação nos hospitais: a dos médicos, a da 
enfermagem e a do corpo administrativo.
 Para Gastão Wagner e Susana Rates não se pode negar os conflitos 
advindos dos interesses e poderes diferenciados e a conseqüente fragmentação 
da assistência ainda que, contraditoriamente, todas as categorias defendam a 
missão de prestar assistência humanizada e de qualidade.
 Os autores apresentam também alguns dados importantes, como o do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2006 (IBGE) que, segundo 
o qual, são 7.155 os estabelecimentos com internação (incluindo públicos e 
privados) que possuem unidades de urgência. Em Belo Horizonte, a produção 
de consultas de urgências realizadas todos os anos equivale ao atendimento de 
36% do total de sua população.
 O segundo capítulo apresenta o processo de reconstrução das Unidades 
de Produção do Hospital Municipal Odilon Behrens, que antes trabalhavam 
sob a lógica “médico convergente”, para um modelo de gestão participativa e 
integralizada das diversas unidades e outros profissionais. O capítulo, intitulado 
“Unidades de Produção como espaços de construção democrática”,  é assina-
do pela superintendente do HOB, a médica pediatra Susana Maria Moreira 
Rates, que fala das dificuldades que encontrou para transformar o hospital em 
um espaço democrático e integrado entre as diversas unidades e seus traba-
lhadores. Susana Rates explica que a discussão da organização do trabalho em 
Unidades de Produção e o seu desenho no hospital foram as primeiras ações 
de sua gestão, iniciada em março 2003, com o objetivo de repensar os espaços 
organizacionais como lugares de co-gestão e de compartilhamento dos saberes. 
Mas ela, adianta: nada aconteceu repentinamente. “Dificuldades para transpor 
uma prática arraigada e com identidade já consolidada de poderes e métodos 
são esperadas e não se pode incorrer no erro de ignorá-las”, explica.
 Para a autora o esforço é compensador. “As Unidades de Produção/
funcionais possibilitam e facilitam a definição de equipes de referência e  o 
estabelecimento de pactos (co-gestão). O vínculo claro dos profissionais na 
unidade e não mais em serviços centralizados fortalece o espírito de equipe. O 
gerente assume importante função de integração e de coordenação das ações 
priorizadas e construídas nos colegiados. Há maior capacidade de reflexão e de 
agir das equipes. As atividades de promoção da saúde são facilitadas. Os usuá-
rios conseguem identificar os responsáveis pelos seus cuidados”, conclui. 
 O terceiro capítulo: “Mudança do modelo de gestão: a experiência das 
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unidades de apoio à assistência do Hospital Municipal Odilon Behrens”, de 
Andréia Augusta Diniz Torres, é outro bom convite à viagem em defesa da hu-
manização e do SUS – Sistema Único de Saúde. A enfermeira Andréia Torres 
traça uma trajetória histórica, apresentando as dificuldades e conquistas das 
Unidades de Apoio Técnico, Diagnóstico e Terapêutico do HOB, nos últimos 
cinco anos. Mostrando que, apesar da diversidade, o objetivo comum é a “pro-
dução de serviços e produtos de qualidade em tempo adequado, sendo estes 
fundamentais às equipes que prestam assistência direta ao usuário, seja para 
apoio diagnóstico, terapêutica, higiene, conforto, suporte à vida ou nutrição”.
 Andréia Torres aponta ainda a comunicação lateral como o maior “pro-
duto” da formação dos colegiados das unidades ligadas à sua diretoria, explican-
do que “a comunicação lateral ocorre quando há autonomia das Unidades de 
Trabalho e os gerentes se responsabilizam pelo desempenho e pela solução de 
problemas”. O texto avança apresentando os resultados do processo de traba-
lho no novo modelo de gestão colegiada e os avanços no acompanhamento da 
gestão e desse processo através da avaliação dos contratos internos de gestão de 
cada unidade. Ao final, apresenta uma avaliação geral da gestão, com foco nas 
Unidades Funcionais, apresentando os pontos fortes e fracos de cada unidade e 
conclui: “observamos avanços importantes nos processos internos de trabalho, 
na ambiência, na modernização tecnológica e na qualidade dos serviços. Expe-
rimentamos e vivenciamos o que podemos chamar de construção coletiva de 
saberes através da prática e o uso destes saberes para novas mudanças”.    
 “O processo de construção da clínica ampliada em um hospital geral”. 
Essa é a abordagem da médica pediatra e homeopata Miriam Maria Souza. 
Explicando que o entendimento da doença se manifesta em sujeitos de forma 
singular, ela propõe a ampliação do conceito de clínica, visto ainda como uma 
abordagem médica sobre a doença, para uma clínica centrada no sujeito. Uma 
idéia clara de que a doença é pertencente a uma pessoa e não deve ser vista 
como parte do ser, mas concernente ao sujeito. Assim, essa nova forma de olhar 
para o doente inclui, em boa dose, a humanização. 
 Miriam Souza desenvolve seu raciocínio demonstrando que tal mu-
dança é processual e envolve muita discussão sobre responsabilização, vínculo 
e trabalho em equipe. Para a autora, é preciso que a equipe de referência tenha 
consciência de que o doente merece uma atenção contínua, cuja responsabi-
lidade e vínculo deve ser compartilhada por todos os profissionais envolvidos 
em seu atendimento. Para ela é preciso que tal comportamento não seja apenas 
centralizado no médico, mas dividido com uma equipe multiprofissional.
 A partir dessas mudanças, a médica aponta os avanços obtidos: como 

miolo-print.indd   13 13/7/2009   14:29:45



por exemplo, a inclusão dos leitos da cirurgia vascular como leitos da clíni-
ca médica, viabilizando a discussão do plano terapêutico com visão integral 
na abordagem dos pacientes portadores de patologia vascular internados; e o 
projeto de desospitalização no pronto-socorro como uma estratégia viabilizada 
para reduzir o número elevado de internações geradas pelo hospital.
 A visita aberta e o direito a acompanhante são destacados pela pediatra 
como exemplo de responsabilização, autonomia e avanço dos direitos de cida-
dania dos usuários. Para autora, a visita aberta e o direito a acompanhante  são 
fundamentais para a implementação da clínica ampliada. Para comprovar sua 
teoria, a autora apresenta resultados de uma pesquisa de satisfação feita junto 
a usuários, pacientes e trabalhadores do hospital. A pesquisa apresenta uma 
satisfação de 100% dos visitantes e de 97% dos pacientes internados com a 
ampliação do horário de visitas e o direito a presença de um acompanhante.
 “Uma forma criativa de tratar o dispositivo visita aberta” é o que apre-
senta a enfermeira Marineide Gonçalves Araújo. Em seu relato, a autora mostra 
como é possível tratar um dispositivo de humanização com criatividade e bom 
humor. Assim foi formada a dupla sertaneja “Marmita e Marmota”. De visual 
irreverente e engraçado, a dupla apresenta o tema “visita aberta” em diversos 
lugares dentro e fora do hospital.
 O modelo de gestão humanizada tem reflexos diretos em diversas uni-
dades do hospital. É isso que podemos perceber no capítulo da equipe da Uni-
dade Neonatal, intitulado: “Cuidado ao recém-nascido centrado na família: a 
experiência multiprofissional da Unidade Neonatal”. Neste capítulo, a médica 
Neliana Temponi Dias Godinho, as enfermeiras Suelen Rosa de Oliveira e 
Maria José Silva de Sena Ribeiro, a psicóloga Liliane Cristina Santos, a fisio-
terapeuta Luciana Narciso Paschoal e a fonaudióloga Flávia Maria Scotellaro 
mostram como “a internação em uma unidade neonatal acarreta efeitos para a 
família, tais como a interrupção do vínculo entre pais e filhos, além de impor 
condições ambientais que podem influenciar positivamente ou negativamente 
no desenvolvimento dos bebês”.  
 Assim, as autoras afirmam ser importante o profissional que trabalha 
na equipe de cuidados integrados neonatais internalizar - de forma sistemati-
zada e cotidiana - os conceitos fundamentais de uma assistência humanizada, 
valorizando a presença de familiares e do processo educativo entre acompa-
nhante e equipe. O texto apresenta, ainda, algumas experiências de humaniza-
ção desenvolvidas ao longo desde 2003 pela unidade.
 Dentre as experiências apresentadas, está a promoção da visita de avós 
e irmãos dos bebês retidos e a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo 
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peso pelo método Mãe Canguru (MMC), de acordo com a Portaria nº 693/00, 
do Ministério da Saúde. Os cuidados com o bebê vão além do período de in-
ternação. Depois que a criança recebe alta hospitalar, tem consulta agendada no 
ambulatório, havendo a preocupação em agrupar, no mesmo dia, o atendimento 
das várias especialidades. 
 “Gerência de Ensino e Pesquisa: relatos de experiências de uma nova 
gestão”. Esse é o propósito das enfermeiras Cristiane Chaves, Daniela Soares, 
Liliane de Lourdes, Marcela Takahashi (acadêmica) e Maria de Lourdes Ulhôa 
que assinam este capítulo. O texto faz um resgate do começo da implantação 
da gerência, em março de 2007, e segue até os dias atuais, mostrando como 
foram construídas a gestão participativa, a formalização dos convênios de co-
operação técnica com instituições de ensino profissionalizantes, passando pela 
reestruturação dos estágios oferecidos pelo hospital, até a criação da residência 
multiprofissional em saúde, um programa de pós-graduação (lato sensu) com 
perspectiva de proporcionar mais conhecimento nas áreas de “Urgência, Emer-
gência e Terapia Intensiva” e “Saúde da Mulher e do Recém-nascido”, tendo 
como referência as linha de cuidado instituída pelo município.
 O texto termina com a apresentação do projeto “Posso Ajudar?”, inicia-
do em outubro de 2002, a partir da iniciativa dos trabalhadores e gestores, em 
conjunto com o Núcleo de Recursos Humanos e com a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC/MG). O “Posso Ajudar?” visa a promoção da 
humanização do atendimento no HOB, em especial no pronto-socorro. Segun-
do as autoras, “promove um espaço de comunicação solidária, onde o usuário 
pode se expressar, ser ouvido e acolhido, alcançando níveis ótimos de excelência 
no atendimento à comunidade”. O projeto conta hoje com 55 acadêmicos, do 
1º ao 4º períodos de cursos das áreas da saúde e humanas, de três instituições 
de ensino superior privadas de Belo Horizonte. 
 Com os acadêmicos, as informações e orientações aos usuários passa-
ram a ser mais ágeis, facilitando a rotina de atendimento da recepção e demais 
unidades, além de ajudar no sistema de controle de acessos.
 As psicólogas Zilda Rocha Magalhães Silva e Adriana Ferreira Bor-
ges apresentam um “Breve histórico sobre a implantação e atuação da área de 
Gestão de Pessoas”. Elas explicam como são feitos os processos relativos à cap-
tação de pessoas, através das contratações via concurso público e seleção para 
contratação temporária. Mostram ainda as mudanças ocorridas em 2005 após a 
implantação do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) e, em 2008, com 
a aprovação da Reforma Adminstrativa. 
 O capítulo fala, ainda, da implantação do Programa de Educação Per-
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manente para os funcionários do hospital, uma abordagem e acompanhamento 
do funcionário desde a sua seleção, através de três áreas intrínsecas ao desenvol-
vimento de pessoas: a captação de pessoal por meio do recrutamento, seleção e 
admissão; o acompanhamento funcional, responsável pelos funcionários a partir 
de seu ingresso no HOB e o treinamento e desenvolvimento de pessoas, através 
de capacitações e cursos contínuos, possibilitando a aquisição de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes relativos ao trabalho, aos aspectos da organização, da 
tarefa e do ambiente.     
 O capítulo assinado pelo jornalista, publicitário e professor Gilvan Fer-
reira de Araújo trata do “papel do ‘outro’ na humanização: ação e comunicação 
na construção da identidade”. O autor propõe uma análise da construção da 
identidade humanizada dos usuários do SUS. Segundo ele, essa construção se 
dá a partir de uma comunicação não-estrutura – estabelecida através da intera-
ção face a face – até a intermediada pelos meios de comunicação de massa (mi-
diatizada). O autor propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação 
social na reestruturação da imagem do SUS e apresenta dados do atendimento 
da Ouvidoria do Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), de 2003 a 2008, 
mostrando que é possível transformar a imagem da saúde pública no Brasil 
através do reconhecimento humanizado dos atores envolvidos na interação du-
rante os momentos de encontro nos ambientes de assistência à saúde.
 Seja através de cartas ou pessoalmente, os usuários mostram quem são 
e o que querem. São sujeitos sociais e se apresentam como agentes ativos em 
busca de direitos e reconhecimento. Gilvan Araújo conclui, dizendo que “o 
espaço público não é mais o lugar da alteridade, das ações e dos discursos dialé-
ticos; a mídia, cada vez mais, especialmente a televisão, está ocupando este lugar 
e transformando-o em um palco de idéias e comportamentos padronizados. As 
diferenças estão cada vez mais sendo eliminadas e o discurso e a ação cada vez 
mais singularizados”.   
 O capítulo, Diagnóstico Compartilhado na Gestão da Atenção Hospi-
talar, escrito pelo médico infectologista Carlos Alberto Gama Pinto, apresenta 
uma discussão sobre as Unidades de Produção como um protótipo da definição 
de Coletivos Organizados para a produção em hospitais.
 De acordo com Gama, além de produzir valor de uso para os outros, 
esses coletivos organizados também se organizam em função do atendimento 
dos desejos e interesses de seus membros (salário, estabilidade, direitos traba-
lhistas, reconhecimento técnico e humanitário, posição ou projeção social, etc.) 
e a reprodução das condições de funcionamento da própria organização, no 
caso, os hospitais.
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 Assim, diz ele, “uma equipe de uma unidade de produção de um hospi-
tal cumpre uma tríplice finalidade: a produção de bens ou serviços com Valor de 
Uso, a constituição de Sujeitos, e a reprodução de Coletivos. Ao final do capítulo 
são apresentados os questionários para Diagnóstico Compartilhado da Aten-
ção Hospitalar.
 Um modelo democrático e participativo é que propõe o capítulo as-
sinado pela enfermeira Andréia Torres, a economista Cíntia Regina Silva, o 
cirurgião dentista Fabiano Magalhães, a assistente social Vera Figueiredo e o 
psicólogo Wallace Xavier, em “Construindo os Contratos Internos de Ges-
tão”. Os autores contam sobre o grande desafio enfrentado na implantação dos 
contratos internos de gestão como uma forma de restaurar as relações sociais 
enfraquecidas. Mostram que a estratégia para início do processo de implemen-
tação dos Contratos Internos de Gestão (CIG’s) foi a discussão entre gestores, 
gerentes e trabalhadores em cada Unidade de Produção do HOB. Os CIG’s 
constituem uma aposta para possibilitar a organização do trabalho das uni-
dades, “com base em metas discutidas coletivamente e com definição de eixos 
avaliativos, produzindo processos interativos de planejamento e tomada de de-
cisões no âmbito de ação das unidades”.
 O texto defende a idéia de que a aposta do HOB com os CIG’s possi-
bilitou o fortalecimento dos colegiados gestores, valorizando a participação dos 
trabalhadores, gerentes e gestores, o trabalho em equipe, a comunicação lateral 
e a democratização dos processos decisórios com co-responsabilização. Os au-
tores partem da teoria de Campos (2006) que diz: “dificilmente haverá projeto 
compartilhado, alguma forma de co-gestão, sem a construção de objetos de 
investimento que motivem gestores, trabalhadores e usuários a saírem de si sem 
abandonar-se”. Os detalhes desse desafio é o que os leitores encontrarão neste 
capítulo.  

Assistência à Saúde Humanizada

 A humanização do atendimento não é apenas um jeito simpático de 
tratar o usuário. O olhar para o sujeito depende de fatores técnicos e racionais 
associados à essa assistência. Assim, unindo humanização e técnica, é que os 
profissionais constróem uma relação mais humana com os usuários. É sobre 
isso que trata esta parte do livro, ou seja, as ações dos profissionais envolvidos 
nesta tarefa de unir as técnicas profissionais da assistência com a visão huma-
nizada e, a partir daí, olhar o doente como um sujeito inteiro em suas emoções, 
forças e fragilidades momentâneas. Apesar de doente, um cidadão íntegro de 
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direitos e deveres na sua relação com os representantes da saúde pública.
 “Acolhimento com Classificação de Risco: dois momentos de reflexão 
em torno das cores”. Neste capítulo, a médica  pneumologista pediátrica Yara 
Cristina Neves Marques Barbosa Ribeiro fala da gestão participativa como um 
dos modelos mais complexos da moderna teoria geral da administração. Segun-
do ela, entretanto, a mudança na concepção para novas formas de gestão vem 
sendo implementada desde a década de 1970. No caso da saúde, motivada pela 
concepção de saúde como qualidade de vida. É neste cenário que, segundo ela, 
o HOB optou, em 2003, por iniciar seu processo de reestruturação organiza-
cional apostando na participação.
 Através do novo modelo proposto, a assistência tornou-se mais huma-
nizada, deixando de ser centralizada nas mãos de apenas um médico regulador 
a triagem dos pacientes, passando tal responsabilidade para às mãos de uma 
equipe multiprofissional. Os resultados de tal mudança do modelo são apresen-
tados por Yara Barbosa. No período de 2005 a 2008, foram acolhidos 162 mil 
pacientes, uma média de 150 por dia nesses três anos.
 Para a médica, “a  implantação do Acolhimento com Classificação de 
Risco explicita a necessidade do trabalho em rede e impele a discussões nos 
“fóruns de Urgência/emergência e Atenção primária” para uma busca de so-
luções comuns aos problemas crônicos ( hipertensão arterial, lombalgia crôni-
ca, hipertrofia prostática, etc.). Implica também em reformulação interna dos 
processos de trabalho e a necessidade de trabalho em equipe, fortalecendo de 
forma contundente os modelos de Gestão que usam a participação como pilar 
primordial”.
 Yara Barbosa defende a idéia de que é preciso atuar de forma mais con-
tundente na atenção primária, já que é nesse nível que deve estar situada a porta 
de entrada para o atendimento eletivos dos pacientes. Os serviços de urgência, 
assim, ficariam restritos à sua função, que é o atendimento dos casos agudos e 
mais complexos. Diante da situação atual, a médica faz um alerta: “até que essa 
lógica seja revertida para que o principal acesso do usuário seja a atenção pri-
mária, as urgências  passam a ser um ponto de atenção e um elo entre a atenção 
primária e secundária, pressionando a reorganização dos serviços de uma forma 
contundente”. 
 “A experiência da desospitalização e do Programa de Internação Do-
miciliar” é mais um exemplo da assistência humanizada da saúde. Neste capí-
tulo, a médica Yara Cristina Neves Marques Barbosa Ribeiro e a enfermeira 
Tatiane Caetano contam como foi a implantação e a evolução da assistência 
ao paciente fora do ambiente hospitalar através de dois programas: o PAD 
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(Programa de Atenção Domiciliar) e, principalmente, o PID (Programa de 
Internação Domiciliar) implantados em 1999 e 2006 respectivamente. 
 As autoras centram sua discussão no PID, mostrando como é a de-
manda pelos serviços oferecidos pelo programa e suas vantagens. Segundo elas, 
“os serviços de saúde no domicílio podem exercer um importante papel na 
inversão do modelo de saúde centralizado no hospital e propiciam uma nova 
lógica de atenção, com enfoque essencialmente voltado para a valorização do 
ser humano biológico, social e cultural”
 Para Tatiane Caetano e Yara Ribeiro o atendimento realizado por uma 
equipe multidisciplinar é o grande trunfo para o sucesso de um projeto tera-
pêutico de saúde. É no entrosamento de diferentes profissionais, filosofias e 
saberes que se permite intervenções mais efetivas sobre o sujeito (paciente). 
Para as autoras, tais resultados são mais efetivos do que aqueles obtidos através 
da assistência individual e desarticulada.
 Além dos benefícios humanizadores da internação domiciliar, o texto 
apresenta uma comparação entre os custos de uma internação hospitalar e os 
custos da internação domiciliar. A análise dos dois cenários apresentados, con-
clui que o custo do paciente internado no hospital é cerca de 4,5 vezes maior 
do que na internação domiciliar.
 A psicóloga Mariana Domingues Veiga Ferreira, apresenta no capí-
tulo “Psicologia Hospitalar: considerações sobre Paciente, Família e Equipe” 
um trabalho que vem desenvolvendo nos CTI’s Adulto do Hospital Municipal 
Odilon Behrens, desde 1992. Seu objetivo é mostrar exemplos de como a abor-
dagem psicológica pode favorecer o contato com o paciente que se encontra 
limitado e não consegue se manifestar adequadamente. 
 A autora afirma que a internação em um CTI é uma visão que gera 
sofrimento intenso e o papel do profissional da psicologia é intervir, visando di-
minuí-lo e potencializar as vivências de tranqüilidade e conforto nesse ambiente. 
Mariana Ferreira propõe relatar as observações e reflexões realizadas no contato 
com familiares, bem como expor algumas experiências com pacientes, através de 
atendimentos feitos com eles (e seus familiares) durante sua internação.
 Com a mesma dedicação, os psicólogos Éder Luiz Nogueira, Euni-
ce Moreira Fernandes Miranda e Maria Geralda Ferreira apresentam outras 
experiências da psicologia no atendimento de pacientes em situação de risco 
eminente de morte. Em “A psicologia no atendimento de urgência do SUS:
intervenção junto aos casos de pacientes com quadro de tentativa de autoexter-
mínio”, eles apresentam dois atendimentos clínicos realizados a dois pacientes 
(uma mulher, de nome fictício Clara, e um homem apelidado de Vítor) que 
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deram entrada no hospital após tentarem acabar com a própria vida.
 O capítulo apresenta também algumas informações relevantes sobre 
o suicídio, como os fatores associados ao problema, alguns tipos de doenças 
físicas associadas a um aumento das taxas de suicídio e os aspectos psicossociais 
que podem desencadear o suicídio. Além disso, apresenta o fluxo de atendi-
mento do paciente no pronto-socorro, explicando que “durante todo esse pro-
cesso pode ser necessário a interconsulta com a neurologia e com a psiquiatria 
e é indicado a discussão interdisciplinar do caso”.
 As assistentes sociais Fernanda Abdalla Nascimbene, Raquel Ger-
bassi Almeida e Sandra Helena Gomes Duarte apresentam um artigo onde 
discutem o modo como se efetiva a inserção do assistente social na equipe 
do Acolhimento com Classificação de Risco do Hospital Municipal Odilon 
Behrens. Inicialmente, descrevem o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Política 
Nacional de Humanização (PNH). Posteriormente, falam da implantação do 
Acolhimento com Classificação de Risco (ACR) e seus desdobramentos e, por 
fim, discorrem sobre a inserção do assistente social nessa estrutura, procurando 
evidenciar como se efetiva o “fazer profissional”.

Assistência de Qualidade à Saúde

 A nutricionista Ilana Léa Fux assina o capítulo “Avaliação das análises 
microbiológicas de fórmulas lácteas produzidas no Lactário, de 2005 a 2008”, 
uma discussão do material e do método utilizado no preparo e distribuição 
de fórmulas lácteas e de dietas enterais pediátricas e de adulto. O setor, que 
passou por reformas em 2006, vem apresentando números consideráveis de 
atendimentos a cada ano. Ilana Fux garante que as análises microbiológicas das 
fórmulas lácteas realizadas pelo Lactário do HOB demonstram o fornecimento 
de um produto seguro quanto ao aspecto bacteriológico e dentro dos padrões 
exigidos pela legislação vigente. 
 Um histórico da estruturação da Clínica Cirúrgica e suas linhas de cui-
dados é o que o leitor encontrará no capítulo assinado pelo médico cirurgião ge-
ral Bruno de Freitas Belezia, intitulado “Apoio matricial e equipe de referência 
como método de gestão pública da clínica ampliada e de alta complexidade”.
 O médico mostra, de maneira ilustrada, o planejamento da clínica cirúr-
gica durante a sua estruturação a partir de 2005, quando as várias especialidades 
cirúrgicas que trabalhavam individualmente (em cuidado “vertical” e pontual), 
baseadas no plantonista do pronto-socorro, até o ano anterior, começaram a 
ser modificadas, até que, em 2008, foram horizontalizados todos os serviços de 
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cirurgia geral do pronto-socorro, com a incorporação de um profissional com 
perfil de reanimação e cuidado cirúrgico crítico.
 A linha de cuidado é a peça central e fundamental para a melhoria do 
atendimento ao paciente cirúrgico, defende o autor, apoiado na idéia de que 
tal linha normatiza as ações necessárias para garantir a segurança do paciente 
durante a sua internação e responsabiliza o cuidador perante o seu paciente.  A 
linha de cuidado da cirurgia geral é baseada no modelo da classificação de risco, 
que foi implementada no pronto-socorro em 2006. 
 A linha de cuidado oferece ao paciente 10 itens padronizados que de-
vem ser observados assim que ele é admitido no hospital. O objetivo é prevenir 
ou minimizar complicações. É aplicável a qualquer paciente, desde que não haja 
contra-indicação médica.
 “Modelo de atenção nefrológica implantado nos Centros de Terapia 
Intensiva do HOB” é o título do artigo assinado pela enfermeira Karine Desi-
rée Guedes e o médico Nildo Medeiros Dantas. Neste artigo, os autores apre-
sentam a evolução da assistência aos pacientes com insuficiência renal aguda 
internados nos CTI’s do hospital, a partir de 2003. Como se deu formação 
das equipes, a compra dos equipamentos e o tratamento da água utilizada na 
hemodiálise são alguns dos relatos que podem ser conferidos no texto, que 
apresenta ainda uma tabela com os dados dos atendimentos em 2007 e gráficos 
das despesas com material e tratamento da água.
 O último capítulo trata do olhar da PNH – Política Nacional de Hu-
manização – sobre os avanços obtidos pelo HOB nos últimos anos.
 Esperamos que este resumo funcione como um estimulante aos leito-
res de “COGESTÃO E HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA: expe-
riências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens”, para que se de-
brucem sobre cada página deste livro, se identificando com seus autores e suas 
histórias, seja como profissional da saúde, seja como usuário do Sistema Único 
de Saúde. Afinal, para cada um de nós existe algo neste livro que se encaixa 
perfeitamente em nossa história.

Boa leitura!

Gilvan Ferreira de Araújo
Susana Maria Moreira Rates
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Prefácio à 2ª edição

Gastão Wagner de Sousa Campos

 O hospital é uma das instituições contemporâneas mais impermeáveis 
à mudança.
 Há décadas, os hospitais brasileiros vêm sendo organizados segundo 
a mesma racionalidade: baixo grau de interação entre as distintas profissões 
e especialidades, bem como entre departamentos, com consequente fragmen-
tação da prática clínica; há ainda subordinação extrema do usuário à normas 
administrativas e técnicas, e pequena capacidade de governo, por parte dos ges-
tores, sobre as corporações, particularmente em relação aos médicos; todas estas 
características vêm impondo resultados negativos para a eficácia e eficiência da 
atenção. O hospital poderia ser considerado a Esfinge das teorias gerenciais 
modernas, já que, até o momento, não foi devidamente desvendada sua lógica 
de reprodução e apontados caminhos alternativos para uma reformulação desta 
tradição.
 Pois bem, a experiência de reforma do modelo de gestão e de atenção 
do Hospital Municipal Odilon Behrens ficará na história da saúde como uma 
exceção a esta regra. Em cinco anos, conseguiu-se realizar importantes mudan-
ças estruturais e das práticas sanitárias e, ainda mais, com a participação e apoio 
da maioria dos profissionais; e, ainda mais, com surpreendentes resultados po-
sitivos: dentre outros indicadores, logrou-se a diminuição da mortalidade geral 
e da média de permanência em enfermarias, e, isto, simultâneo com o aumento 
da satisfação de usuários e trabalhadores.
 Qual foi o segredo desta gente empreendedora, destes decifradores de 
enigmas da pós-modernidade?
 Vários. Entre eles, a firme convicção de conduzir todo este complexo, 
difícil e incerto processo, segundo a lógica férrea da cogestão. Desde o início, 
cada proposta, cada tema a ser trabalhado, cada problema a ser enfrentado, era 
sempre discutido com o coletivo, com trabalhadores e usuários. A elaboração 
dos projetos de reforma, bem como a avaliação de seu impacto, tudo era sempre 
conduzido dentro da mesma política: a da gestão participativa, a da paciência 
de submeter diretrizes, valores, modelos de cuidado e análise de necessidades de 
saúde à construção de consenso com a maior parte dos protagonistas. 
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 Outra regra de ouro: os dirigentes desta odisséia souberam combinar 
a defesa da saúde do usuário, com a valorização dos trabalhadores e com o 
desenvolvimento do próprio hospital e do SUS. Assim, buscaram articular a 
construção de novos padrões de responsabilidade sanitária, de vínculo e de de-
sempenho do trabalho, com um profundo respeito aos direitos e ao valor de 
cada uma das profissões e especialidades.
 Terceira linha orientadora da reforma: ampliação da autonomia das 
equipes, simultânea ao incremento da responsabilidade sanitária e institucional. 
Trataram de articular a ampliação e humanização do trabalho em saúde, com 
importante grau de descentralização do poder para equipes e usuários. Inventa-
ram, ao mesmo tempo, um novo modo para fazer clínica no hospital e um novo 
modelo de gestão. Para isto, foi elaborado um plano de carreira para os servi-
dores e aprovou-se uma radical reforma da estrutura administrativa, centrada 
na idéia de democracia institucional – criação de uma rede de espaços coletivos, 
conselhos e colegiados; e de favorecimento do trabalho interdisciplinar, com 
construção de equipes de referência e departamentos com lógica de unidades 
de produção.
 Enfim, apostaram na mudança das estruturas e das pessoas, das normas 
e das práticas profissionais, sobretudo, valorizaram a relação com a sociedade e 
com a rede de serviços do SUS.
 Ler o livro “COGESTÃO E HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE PÚ-
BLICA: experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens”, 
agora em nova edição, é uma oportunidade para que o leitor continue desco-
brindo os segredos e os impasses deste processo de reforma sanitária. Leiam, 
discutam e divulguem o relato desta experiência, afinal, o SUS mal arranhou a 
estrutura coriácea dos serviços hospitalares e de especialidades. 

Campinas, julho de 2009.
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Prefácio à 1ª edição

Helvécio Miranda Magalhães Júnior

 Apresentar um livro com esta dimensão sempre traz muita responsa-
bilidade, mas é também uma oportunidade de contribuir com alguma reflexão 
sobre o tema tão relevante da gestão hospitalar e, principalmente, inserindo-o 
no contexto mais geral do Sistema Único de Saúde nestes seus belos 20 anos. 
Mais ainda por se tratar do nosso querido e já histórico na cidade e no sistema 
de saúde, Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB). Então vamos lá. 
 Em primeiro lugar, temos que partir do reconhecimento das inúmeras 
vitórias do jovem SUS neste seu curto período de implementação, esta que é na 
palavra de Arouca uma extraordinária experiência civilizatória do povo brasilei-
ro. A idéia forte de colocar na nossa Constituição os princípios de um sistema 
com as características do SUS, cravando saúde como direito social e humano, 
se contrapondo a um bem a ser disputado e comprado no mercado, já é uma 
diferença que deve nos orgulhar e foi o início de tudo. E fomos muito além. 
Desenhamos doutrinariamente e demos os primeiros contornos jurídicos e ins-
titucionais de um sistema nacional de saúde, portanto buscando uma ousada 
experiência de sistema de dimensões continentais por se tratar de Brasil. Ousa-
mos mais: apostamos nos princípios pétreos de universalidade, igualdade ( que 
temos traduzido com sabedoria como equidade, ou igualdade para os iguais!) 
e integralidade, com tinturas contemporâneas de descentralização e controle 
social. Juntamos ao mesmo tempo e já começamos a operá-lo também como 
projeto de democracia direta e reforma do Estado brasileiro, com reafirmação 
dos princípios federativos. 
 A ousadia e a determinação não pararam por aí. Conseguimos dar subs-
tância a leis infraconstitucionais dois anos após a promulgação da Constituição, 
ainda que esta legislação 20 anos depois ainda esteja incompleta. Caminhamos 
também por uma trilha necessária e que salvou o sistema da inércia e do descré-
dito, levando de roldão os adversários de toda ordem, que foi a municipalização 
rápida e com os instrumentos e condições possíveis. Além disto, a opção pela 
expansão da atenção primária rendeu ao Brasil uma das mais bem sucedidas, 
ainda que incompleta, experiências de saúde pública do mundo, com resultados 
concretos na expansão da oferta de serviços e nos indicadores de saúde, com a 
estratégia da saúde da família que agora completa 15 anos. Vitórias expressivas 
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também em várias outras experiências como o programa brasileiro de controle 
e prevenção do HIV/AIDS, o esforço para ser o país com o maior número de 
transplantes públicos do mundo, a redução exemplar do tabagismo, dentre ou-
tras questões. 
 Neste momento histórico para o SUS é importante elencar e enfrentar 
os seus desafios principais. Didaticamente podemos agrupá-los na questão do 
sub-financiamento, da gestão e qualificação dos recursos humanos e o grande 
dilema da mudança do modelo de atenção e tudo o que isto significa para apro-
ximarmos o SUS contemporâneo do seu ideário. É no âmbito deste terceiro 
tema, o do modelo de atenção, que se coloca a importância de uma nova gestão 
hospitalar pública no Brasil. E sem nenhuma dúvida a experiência da gestão 
recente do HOB é muito significativa. Houve nos últimos anos uma verdadeira 
revolução nas condições estruturais, ambientais, da composição e qualificação 
da força de trabalho e, principalmente no processo de trabalho. E, infelizmente, 
não temos espaço e tempo para sequer citar todos estes avanços, que são per-
ceptíveis a todos que tem algum contato com o hospital: gestores, trabalhadores 
e, principalmente, os usuários. 
 E é este o tema central do processo de trabalho reconstruído no hos-
pital nos últimos anos, com ênfase clara da sua política assistencial no caminho 
estratégico da humanização. A junção vitoriosa da busca da excelência técnica 
com o permanente cuidado e preocupação com o sofrimento e angústia do 
outro, deram o tom central da busca incessante desta gestão. E sempre levando 
em conta o seu sentido público e o rigor do trato dos recursos que são de todos. 
Ao passearmos por todos os capítulos deste livro isto vai ficando cada vez mais 
claro, construindo uma experiência absolutamente singular em termos brasi-
leiros. Certamente este conjunto sistematizado de experiências concretas com 
consistente embasamento conceitual e teórico poderá ser útil a quem quer fazer 
a diferença na atenção hospitalar pública no SUS. 
 Estão todos de parabéns, a direção do hospital (e como eu sempre gostei 
de falar, uma competente direção toda feminina!) e todos os seus trabalhadores 
e apoiadores que deram corpo a uma experiência à área hospitalar pública, que 
se tornaram um orgulho para o projeto global de saúde do governo do prefeito 
Fernando Pimentel e para todos os cidadãos de Belo Horizonte. 

Belo Horizonte, 2008.
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1. Segredos e impasses na gestão
de um hospital público

Gastão Wagner de Sousa Campos 1

Susana Maria Moreira Rates 2

 Muitos desafios se apresentam para a organização da assistência à saú-
de com resultados eficazes e eficientes. Os hospitais modernos, ainda que com 
seus conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos, trazem desafios orga-
nizacionais da assistência e do ensino, acrescidos da crescente necessidade de 
financiamento (Gonçalves, 1983).
 A superlotação das urgências é um problema comum a muitos prontos 
socorros. Um estudo desenvolvido por O´Dwyer et al (2008) analisou nove 
hospitais com prontos-socorros e constatou que era comum o problema de 
superlotação. As causas apontadas para esta superlotação são a facilidade de 
acesso geográfico e a baixa resolutividade da atenção básica. 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2006 – 
IBGE – são 7.155 os estabelecimentos com internação, incluindo públicos e 
privados, que possuem unidades de urgência. Em Belo Horizonte, a produção 
de consultas de urgências realizadas todos os anos equivale ao atendimento de 
36% do total de sua população.
 Muitos usuários buscam, nos serviços de urgência, o acesso à atenção 
especializada e às tecnologias médicas. A incorporação tecnológica e de espe-
cialidades trouxe grande potencial de resolutividade para a assistência (Teixeira, 
1983). Este crescimento da oferta de equipamentos médicos no País não acon-
tece de forma uniforme pelas diferentes regiões (IBGE, 2006). As regiões Nor-
te e Nordeste apresentam índices inferiores à média nacional, a região Sudeste, 
acima, e as regiões Sul e Centro-Oeste, próximas da média nacional (IBGE, 
2006). 
 Outras causas apontadas no estudo de O´Dwyer et al (2006), dizem 
respeito à diversidade de vínculos dos trabalhadores, alguns temporários; à in-
suficiência de financiamento e ao gerenciamento precário de recursos e de pla-
nejamento.
 Outra questão, são as dificuldades para internação de pacientes, pela 
insuficiência de leitos de alta complexidade, ou para pacientes crônicos. O 
IBGE aponta uma redução de 18,6% de leitos hospitalares de 1992 até 2005, 

1Médico. Professor doutor titular da UNICAMP-SP.
2Médica especialista em Administração Hospitalar. Superintendente do HOB de março de 2003 
a janeiro de 2009.
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no Brasil (IBGE, 2006).
 É uma tendência mundial os hospitais assumirem, cada vez mais, a res-
ponsabilidade por pacientes críticos e complexos (Mendes, 1996 e Silva, 2005). 
A idéia do hospital como centro de cuidados faz parte do passado, ainda que 
não seja incomum a dificuldade para “desospitalizar” moradores de rua, ido-
sos solitários, portadores de necessidades especiais, dentre outros. É fato que 
muitos países têm investido em programas de cuidados domiciliares, que, além 
de menores custos, possibilitam maior inserção do paciente no seu ambiente 
familiar. 
 Atualmente, não é possível se pensar um hospital como definidor de 
sua própria missão, seja por questões de mercado, seja pela idéia de integração 
em redes. Na lógica da integralidade em redes, o hospital torna-se referência 
para unidades de menor complexidade ou interage com outros hospitais para 
potencializar a capacidade desta rede. 
 Quanto ao modelo de gestão, o que se vê, em geral, são organizações 
burocráticas, autoritárias e centralizadoras, com um diretor geral e o corpo clí-
nico organizados através de departamentos (Gonçalves, 1983).
 A assistência é impessoal e fragmentada. Esta fragmentação já é verifi-
cada pela organização das jornadas de trabalho dos profissionais e se dá, de uma 
maneira geral, através de plantões de 12 horas. O usuário não consegue saber 
quem é o responsável pelo seu cuidado (Rollo, 1997). O paciente é avaliado 
a cada dia por um médico, um enfermeiro e técnicos diferentes e, até em um 
mesmo plantão, não é incomum que diferentes médicos o avaliem.
Se considerarmos um hospital de maior porte, com diferentes especialidades, 
essa situação pode ser ainda mais crítica. A indefinição de responsabilidades e 
vínculos dos pacientes com os profissionais propicia o retrabalho, o aumento 
de solicitações de exames e de solicitações de interconsultas que, pela forma 
burocrática e desvinculada entre os profissionais que as solicitam e aqueles que 
as realizam, só atrasam o diagnóstico e a terapêutica.
 Um serviço de saúde organizado exclusivamente no poder dos pro-
fissionais e sem estabelecimento de vínculos tende a gerar descompromisso, 
fragmentação do trabalho, insatisfação dos trabalhadores, que não são potentes 
para enxergar a singularidade dos sujeitos e estabelecer a integralidade da as-
sistência. Esta organização do trabalho em hospitais de urgência nem sempre 
possibilita assegurar a reabilitação da saúde do usuário e provoca alienação aos 
profissionais da saúde, que não vislumbram os resultados de seus trabalhos.  
Três são as corporações com maior representação nos hospitais: a dos médicos, 
a da enfermagem e a do corpo administrativo.
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 Geralmente, a dos médicos representa o poder central, que busca, se-
gundo Cecílio (1997) “uma relação de autonomia em relação à organização, 
rejeitando qualquer processo gerencial, que coloque em risco seu statu quo”. 
Ainda segundo Cecílio:

O corpo médico funciona como cliente do hospital, no sen-
tido de que vê, tanto a enfermagem, como o corpo admi-
nistrativo, como fornecedores de insumo para seu trabalho.
As enfermeiras são as gerentes efetivas das unidades as-
sistenciais, embora as “chefias” sejam, em geral, os médi-
cos. E o corpo administrativo que detêm os recursos estra-
tégicos para o cotidiano da vida da organização.

 Não se pode negar os conflitos advindos dos interesses e poderes dife-
renciados e a conseqüente fragmentação da assistência, ainda que, contradito-
riamente, todas as categorias defendam a missão de prestar assistência humani-
zada e de qualidade.
 Lembrando Benevides e Passos (2005): “Transformar o modo de cons-
truir políticas públicas impõe o enfrentamento de um modus operandi frag-
mentado e fragmentador, marcado pela lógica do especialismo”.
 A Política Nacional de Humanização – PNH do Ministério da Saú-
de – MS visa a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde, norteados por valores como a autonomia, o protagonismo 
dos sujeitos e a coresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos 
solidários, a participação coletiva no processo de gestão e a indissociabilidade 
entre atenção e gestão (Ministério da Saúde, 2004).
 Em geral, organizações estruturadas por função apresentam dificulda-
des de ver os vários processos, que são desenvolvidos para atender às necessi-
dades dos usuários. Já a abordagem por processos permeia as funções – apoio e 
administrativa, para promover a saúde do usuário.
 A cogestão privilegia organizações horizontais, Unidades Funcionais 
ou de Produção, com definição clara de responsabilidades das equipes de refe-
rência e de apoio matricial.
 A cogestão amplia a capacidade de análise e de intervenção dos sujeitos 

 coprodução  estabelecimento de novas relações com contratos de metas 
 contratos de gestão.

 Unidade de Produção é o espaço onde o processo de trabalho é cons-
truído e desenvolvido por equipes multiprofissionais, e, não mais, por um agru-
pamento de profissionais. E pode mudar positivamente os resultados para os 

Segredos e impasses na gestão de um hospital público
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usuários e ainda melhorar a satisfação dos trabalhadores, que passam a enxergar 
os frutos do seu trabalho. A estruturação dessas e o estabelecimento de equipes 
de referência facilitam a reorganização dos processos de trabalho, da lógica ge-
rencial e a pactuação pelos diferentes atores. 
 Equipes de referências passam a se responsabilizar pelo cuidado inte-
gral do doente, cuidando de todos os aspectos de sua saúde; elaborando projetos 
terapêuticos, onde o olhar de cada membro da equipe possibilita ampliar as vi-
sões do sujeito, e seu projeto terapêutico (Ministério da Saúde, 2004). Ou seja: 
todo usuário passa a ter um profissional ou uma equipe de referência a quem se 
dirigir, ante suas demandas, como afirma (Onocko, 2007).
 Segundo Campos e Domitti (2007):

a equipe de referência é um rearranjo organizacional, que 
busca deslocar o poder das profissões e corporações de es-
pecialistas, reforçando o poder de gestão da equipe inter-
disciplinar”...
... “que objetiva produzir um espaço em que ocorra inter-
câmbio sistemático de conhecimentos entre as várias es-
pecialidades e profissões” e 
... pretende assegurar maior eficácia e eficiência ao tra-
balho em saúde, mas também investir na autonomia dos 
usuários.

 As equipes de referência contam com o suporte das equipes de apoio 
matriciais, também organizadas em jornadas diárias, responsáveis pelo suporte 
técnico-pedagógico. De forma compartilhada, as equipes estabelecem diretri-
zes clínicas, que passam a nortear o trabalho e definir responsabilidades de cada 
integrante das equipes. Segundo Campos (2006), o apoio matricial tem um 
núcleo distinto daquele dos profissionais de referência; deve agregar conheci-
mentos e aumentar a capacidade da equipe em resolver problemas de saúde.
 A definição das equipes de referência possibilita a ampliação da clínica, 
propondo uma mudança de paradigma para além da tradicional terapêutica com 
fármacos – um novo conceito, que combine a objetividade da clínica e da epide-
miologia com a singularidade da história dos sujeitos, grupos e coletividades.
 Campos (1999) ensina que a clínica ampliada reconhece os limites do 
conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles emprega-
das e busca outros conhecimentos em diferentes setores – intersetorialidade, 
combina semiologia e indicadores de risco, morbidade e mortalidade, com es-
cuta à demanda dos sujeitos; amplia diagnóstico e terapêutica da racionalidade 
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clínica, considerando interesses e desejos dos usuários, e busca a autonomia do 
sujeito. Autonomia como capacidade de compreender e de agir sobre si mesmo 
e sob o contexto no qual se insere.
 Mattos (2006) traduz como integralidade a capacidade de resposta que 
a organização dos serviços de saúde deve ter na abordagem, não só das doenças, 
mas, também, de perceber as necessidades da população atendida.
 Sem dúvida, reconhecer o que o usuário, ainda que subjetivamente, 
considera como o necessário para o restabelecimento ou a promoção de sua 
saúde, pode parecer simples, mas, algumas vezes, é incompreensível para a equi-
pe, seja pelas diferenças culturais, religiosas, raciais ou políticas de cada um, ou 
pela formação centrada exclusivamente nos conhecimentos técnicos. O reco-
nhecimento dos diferentes saberes técnicos pela equipe, por si só, já é um gran-
de desafio. Porém, a falta de uma área de intersubjetividade nos grupos, como 
Onocko (2000) ressalta, coloca toda a responsabilidade dos acertos e desacertos 
no outro. Isto é ainda uma questão frequente. Por isso, a necessidade de se es-
tabelecer contratos.
 Campos (2000) propõe uma metodologia para esses acertos: o Método 
da Roda. Esta nova racionalidade na gestão de coletivos reconhece a multipli-
cidade de lógicas e procura lidar com esta polaridade dos coletivos, tomando 
os trabalhadores como “Sujeitos Sociais”. A gestão participativa cria uma rede 
de espaços coletivos para cogestão do trabalho em saúde: conselhos, colegiados 
etc. Sujeitos com interesses, desejos e valores diferentes, com capacidade de 
construírem um pensar e agir coletivo, capazes de enfrentamento de conflitos 
com pactuações de compromissos. 
 Os Contratos indicam caminhos para coconstruir as relações entre os 
trabalhadores e as instituições, apesar de diferenças de interesses e ideologias 
que possam existir. São construídos por meio de processos de cogestão e da 
prática política, tomada em sentido amplo, com pactuação de compromissos e 
definição de metas.
 O que não podemos é incorrer no erro de se estabelecer uma forma 
única de implementação dessa organização, sem considerar as especificidades 
regionais e locais dos diferentes hospitais de urgências e emergências. 
 Também não se resolve o problema das urgências, ao se rotular o pa-
ciente de menor gravidade como “inadequado ao serviço de urgência”, tendo 
como única ação “encaminhá-lo” para outra unidade. O caminho que se vis-
lumbra é uma solução na integralidade da rede de atenção com pactuações de 
referências entre os serviços e a potencialização da rede básica. 

Segredos e impasses na gestão de um hospital público
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2. Unidades de Produção como espaço
de construção democrática

Susana Maria Moreira Rates1

Introdução

 É impossível organizar um equipamento de saúde sem analisar a sua 
missão. De uma maneira geral, o compromisso das instituições de saúde é a 
produção de saúde. O modelo organizativo é o caminho escolhido para alcan-
çar seus objetivos.
 Comumente, o que se vê são instituições “departamentalizadas”, sub-
divididas em seções e serviços, segundo a lógica das funções ou corporações, 
prioritariamente a dos médicos e a da enfermagem. O corpo administrativo 
assume importância pela potência de se garantir a sustentabilidade financeira 
da instituição, ainda que, muitas vezes, desarticulado da área assistencial. 
 Nesta visão tradicional, os trabalhadores são peças de uma engrena-
gem ou, no melhor, recursos capazes de produzir seus trabalhos cotidianos. Não 
são incentivadas suas participações no planejamento, o que torna o trabalho 
alienante. Os “chefes” preocupam-se mais com os controles sobre a realização 
de procedimentos técnicos, escalas e normas do que com a estruturação dos 
serviços e resultados. Observa-se uma frágil comunicação dos profissionais e 
intersetores (Campos, 2007). Para Cecílio (2003), “Coordenar o conjunto di-
versificado e especializado, fragmento de atos individuais para resultados de 
promoção à saúde, torna-se tarefa de sobrecarga”.
 O pensamento mais moderno apresenta estratégias propositivas de in-
serção dos trabalhadores nos processos, o que os torna atores de seu trabalho 
e não mais meros executores de tarefas. Campos (2003) ousa ainda mais ao 
propor organizações que invistam na produção de sujeitos, ao mesmo tempo 
dotados de autonomia e capacidade para contratar compromissos com outros. 
Ele sugere (1998) a criação de “Unidades de Produção”:

Extinguir os antigos departamentos e seções, recortadas se-
gundo profissões, e criar outras Unidades mais conforme 
as lógicas específicas de cada processo de trabalho. Todos 
os profissionais envolvidos com um mesmo tipo de traba-
lho, com um determinado produto ou objetivo identificável, 

1Médica especialista em Administração Hospitalar. Superintendente do HOB de março de 2003 
a janeiro de 2009.
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passariam a compor uma Unidade de Produção. Todos 
envolvidos com saúde da criança formariam a Unidade 
de Atenção à Criança, por exemplo. Todos envolvidos 
com administração financeira constituiriam uma Unida-
de de Administração Financeira: outros, responsáveis pela 
manutenção, limpeza e conservação conformariam uma 
Unidade com esses objetivos. As Unidades comporiam 
seu Colegiado, encarregado de elaborar diretrizes, metas 
e programas de trabalho, avaliando-os periodicamente e 
repactuando. Ao gerente caberia o papel de direção exe-
cutiva e acompanhamento dos processos da unidade, além 
de funcionar como elo para comunicação externa (CAM-
POS, 1998).

 Para Campos (2007), “a cogestão é o exercício compartilhado de gover-
no e implica coparticipação em todas as etapas do processo de gestão: definição 
de objetivo e diretrizes, diagnóstico, interpretação de informações, tomada de 
decisão e avaliação”. E este modelo de cogestão foi o adotado pela direção do 
HOB em 2003. 
 O objetivo deste capítulo é relatar a experiência da construção das Uni-
dades de Produção no Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), a partir de 
um breve diagnóstico da situação encontrada pela direção na época. Pode-se 
verificar que a organização das Unidades foi estratégia importante para defi-
nir e implementar outros dispositivos e outras políticas. Ao agregar diferen-
tes atores implicados nos processos, a composição das Unidades de Produção 
potencializou ações criativas e transformadoras e culminou em melhorias dos 
serviços prestados e maior satisfação dos usuários e trabalhadores.

Breve diagnóstico

 Até a aprovação da nova reforma administrativa do HOB, em abril de 
2008, a estrutura em vigor datava de 1983. Naquela época, a missão do hospi-
tal era a de assistir aos funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 
O pronto-socorro era uma unidade muito acanhada e a atenção à criança, até 
1984, era realizada pelos clínicos. Ainda que o ensino já assumisse alguma im-
portância, foi em 1995 que as residências médicas receberam autorização para 
credenciamento pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), o que am-
pliou a capacidade de formação de profissionais qualificados. 
 Os serviços, a exemplo de muitos hospitais, eram organizados por fun-
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ções ou categorias. Havia os serviços de clínica médica, clínica cirúrgica e am-
bulatorial, que vinculavam-se à Diretoria de Medicina. O pronto-socorro era 
uma subseção do serviço de ambulatório, que contava ainda com as seções de 
patologia clínica, radiologia, fisioterapia, medicina preventiva e terapia inten-
siva do adulto. Ou seja: o cuidado ao paciente era fragmentado pelas diversas 
“seções”, com tênue interface entre estas. 
 A Diretoria Técnica era composta pelas seções de nutrição e dietética, 
arquivo, farmácia, lavanderia e pelos serviços de enfermagem e social. E a Di-
retoria Administrativa agregava as seções de finanças, contabilidade, material, 
pessoal e manutenção. 
 A organização e a responsabilidade pelas escalas e frequências ao tra-
balho de todos os trabalhadores de todas as seções centralizavam-se nessas di-
retorias. 
 A partir de 1989, um ano após a promulgação da Constituição Brasi-
leira, o hospital passa a atender aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Aos poucos, novas tecnologias se incorporaram e, em 1992, foi inaugurado o 
primeiro CTI pediátrico. 
 Em 1993, ocorreu um grande incremento de leitos de terapia intensi-
va neonatal e a atenção maternoinfantil torna-se importante referência para o 
alto-risco. O pronto-socorro potencializa o atendimento aos pacientes clínicos, 
cirúrgicos e traumatológicos.
 Ao longo dos anos, pressionados pela crescente demanda, são criados 
novos setores e referências técnicas de especialidades: cirurgias vascular e buco-
maxilo, pronto-socorro odontológico, engenharia clínica, informática  e outros; 
porém, todas informais.
 Em 2003, o HOB já era importante equipamento de saúde para a ci-
dade, mas contava com problemas de superlotação do pronto-socorro, frag-
mentação da assistência, déficit financeiro e insuficiência na estrutura física e no 
parque tecnológico.
 Foi grande o movimento para reformar a área física de todo hospital, 
incorporar tecnologia de ponta, ampliar mais 43 leitos de terapia intensiva e 
modernizar a administração dos recursos, o que possibilitou o incremento da 
assistência.
 Porém, o modelo de gestão verticalizado e centrado nos médicos e na 
enfermagem, gerava grandes vieses. Ainda que as diferentes categorias bus-
cassem a qualidade dos serviços, não se podia dizer que o planejamento e o 
trabalho aconteciam em equipe. 
 Jornadas de trabalho prioritariamente cumpridas por meio de plantões 
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e a duplicidade de protocolos/equipes/gerências transformavam o hospital em 
vários hospitais: equipes da cirurgia eletiva versus da urgência; equipe da inter-
nação versus do pronto-socorro; do CTI 1 versus do CTI 2 versus do CTI 3; 
unidade neonatal de alto-risco versus CTI neonatal, dentre outros. 
 A inexistência de vínculos entre os profissionais e os usuários era práti-
ca observada e, mesmo quando as jornadas de trabalho eram “horizontalizadas”, 
o paciente era avaliado a cada dia por um médico e enfermeiro diferentes.
 Enfim, essa organização, além de tornar a assistência menos eficiente, 
gerava insatisfação dos profissionais, que não vislumbravam o resultado do seu 
trabalho.

Construindo as Unidades de Produção: espaço de construção de saúde e
democracia

 Para a construção da gestão por processos e projetos terapêuticos mul-
tiprofissionais tornava-se imperativo implementar um novo formato assisten-
cial. Era imprescindível ousar, rasgar burocracias desnecessárias, operar com 
planejamento e somar saberes. Um novo olhar e um novo fazer capaz de trans-
formar o trabalho em “Obra”. Para Campos (2007), sempre que o trabalhador 
busca a produção “estamos diante de uma Obra”.
 Um novo modo de operar foi o da cogestão, com princípios fundamen-
tados na democracia e no compartilhamento de saberes. 
 O caminho para discussão de novos conceitos foi feito por meio de   
“rodas”: seminários, oficinas, reuniões com equipes e por turnos de trabalho etc. 
Partiu-se da premissa de se construir um organograma para agregar equipes 
com lógicas de trabalho análogas e objetivos comuns. 
 Nas rodas, se as discussões provocavam estimulantes desejos de orga-
nizar e agregar saberes, contraditoriamente, trazia inseguranças individuais e, 
até mesmo, de corporações inteiras. O detalhamento do novo formato apon-
tava para a unificação de gerências de unidades e para uma maior necessidade 
de comprometimento no processo. As corporações manifestavam seus temores 
pela “redução” de sua representatividade. Não vamos aqui nos atrever a explicar 
tais reações ou suas causas, pois esta análise não foi elaborada de forma siste-
matizada. O que se fez foi reconhecer e compreender as dificuldades apontadas 
e discuti-las, sem perder de vista a missão do hospital e da “obra” a ser realizada. 
Lembrando Campos (2007), a coprodução é um movimento dialético de se 
constituir e de desconstruir.
 O Curso Paidéa contribuiu para os gerentes aprofundarem e compre-
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enderem novos conceitos, como: Unidades de Produção, colegiados, equipes de 
referências e de apoio matricial, clínica ampliada, planejamento, contratuali-
zação etc. O ‘empoderamento’ desse novo modo de operar foi essencial para o 
acontecer das mudanças necessárias.
 As Unidades de Produção Assistenciais foram distribuídas em quatro 
linhas de cuidado ou linhas guias: 1) atenção à criança e ao adolescente, 2) ao 
adulto e ao idoso, 3) à mulher e 4) ao paciente cirúrgico. Uma única gerência 
passou a responsabilizar-se por todas essas linhas que, por sua vez, podem ser 
compostas por duas ou três Unidades de Produção. Por exemplo: a linha do 
cuidado da criança é constituída pelas Unidades de Semi-Internação, Interna-
ção, Unidade de Cuidados Progressivos, Neonatal e CTI Pediátrico. A linha 
do Adulto possui a Unidade de Semi-Internação, Internação e CTI Adulto. 
Vale ressaltar que os antigos CTI’s 1, 2 e 3 de adultos integraram-se como uma 
única unidade de produção, ainda que em áreas físicas diferentes. O mesmo 
ocorreu com o CTI Neonatal e o “berçário de alto-risco” que passaram a com-
por a Unidade de Cuidados Progressivos Neonatal. 
 As gerências das linhas guias contam com um ou dois coordenadores 
de “apoio gerencial”. Optou-se pela criação da subgerência da terapia intensiva 
do adulto, vinculada à gerência do adulto, e da subgerência da neonatologia, 
vinculada à gerência da criança, pela grande complexidade e dimensão dessas 
unidades – vide organogramas no final deste capítulo.
 As unidades de emergência, pronto-atendimento, pronto-socorro 
odontológico e ambulatorial organizaram-se em unidades com gerências pró-
prias, mas as quatro gerências de atenção à saúde assumem cogestão do cuidado 
dos usuários de suas linhas guias nestas unidades.
 As unidades e gerências de apoio técnico e logístico – imagem, farmá-
cia, processamento de roupas e materiais, engenharia clínica, laboratório e he-
moterapia; e as administrativas e financeiras – compras, serviços gerais, manu-
tenção predial, financeira e faturamento também assumem a responsabilidade 
pelos planos de trabalho com metas definidas. 
 A reforma cria uma Diretoria de Gestão do Trabalho, Ensino e Pesqui-
sa, com uma gerência de ensino e pesquisa, coordenações de ensino nas diversas 
especialidades de ensino e gerências de informação e de desenvolvimento de 
pessoas e do trabalho. 
 As coordenações de ensino assumem a responsabilidade técnica e de 
ensino de sua especialidade e alguns gerentes assumem também esta função, 
como o da reabilitação, que representa a fisioterapia, a fonoaudiologia e a te-
rapia ocupacional; o da hemoterapia pela hematologia, o da farmácia, dentre 
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outros.
 Os gerentes e coordenadores de ensino exercem uma parte de sua carga 
horária na também na assistência. 
 Às Gerências de Unidade competem, dentre outras atribuições, co-
ordenar e acompanhar o planejamento das ações a serem desenvolvidas em 
suas unidades; promover reuniões de trabalho – colegiados, para a integração 
e articulação da equipe multiprofissional da prestação de serviços de Saúde, e 
o gerenciamento dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados na 
unidade.
 Às Coordenações de Apoio Gerencial competem integrar as equipes 
gerenciais e multidisciplinares, responsáveis pela elaboração dos planos de ação 
do HOB; monitorar e participar da implementação das metas estabelecidas 
no plano de ação para as unidades sob suas responsabilidades, inclusive com 
suporte às gerências do HOB; colaborar para a articulação e integração das ta-
refas atribuídas às unidades sob suas responsabilidades com as demais unidades 
do HOB e com as unidades de Saúde do Município; participar da elaboração 
de escalas de trabalho dos servidores; implementar e participar das atividades 
de educação permanente; e, finalmente, colaborar nas ações de gerenciamento 
das unidades sob suas responsabilidades.
 As Coordenações de Equipe, vinculadas às gerências do pronto-socor-
ro, colaboram para articular e integrar, com as demais equipes do Hospital e 
unidades de saúde do município, as tarefas atribuídas às equipes multidiscipli-
nares sob suas responsabilidades. Também contribuem para articular e integrar 
as atividades da Unidade de Pronto-Socorro do HOB com as unidades de saú-
de equivalentes do município e do estado, vinculadas ao SUS, e ainda integram 
as ações de acolhimento dos usuários e da classificação de risco dos pacientes.
 Com essas definições, os funcionários de diferentes categorias – médi-
cos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e agentes de admi-
nistração, foram lotados em cada uma dessas gerências e não mais em departa-
mentos. 
 As equipes de referências e de apoio matricial foram construídas e pas-
saram a operar os planos terapêuticos multiprofissionais e a planejar suas ações 
com pactos formalizados por meio de Contratos Internos de Gestão. Os pro-
tocolos foram estimulados e construídos para todas as Unidades de Produção 
– protocolos por linha de atenção ou de processos.
 Os colegiados de cada unidade foram implementados gradativamente, 
com representação dos trabalhadores e gerentes. Outros, como os da Atenção 
ao Adulto, das Unidades Maternoinfantil, das Clínicas Cirúrgicas e os colegia-
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dos das gerências de cada diretoria, foram criados de acordo com a necessidade 
percebida.
 Uma importante instância coletiva é o Colegiado Gestor Ampliado, 
formado pelos gerentes, coordenadores de ensino, um representante dos tra-
balhadores de cada unidade e o presidente do Conselho Local de Saúde. Se, 
inicialmente, havia certo receio pelo número de participantes, este Colegiado 
cumpriu função integradora, ao articular o que a descentralização do poder 
tenderia a fragmentar. É nesse espaço que são definidas diretrizes, propostas, 
prioridades e metas, e discutidas as avaliações de resultados e os indicadores 
do trabalho e dos fluxos internos, sempre em consideração aos preceitos da 
Política Municipal de Saúde. O Conselho Local de Saúde, mais que instância 
controladora, acompanha e participa do planejamento do hospital, da tomada 
de decisões e da implantação de todos os dispositivos da Política Nacional de 
Humanização – PNH.

Conclusões

 A discussão do trabalho em Unidades de Produção foi o primeiro mo-
vimento para repensar os espaços organizacionais do hospital. 
 Mas a definição de um novo organograma, pensando unidades de pro-
dução e com objetivos comuns, não aconteceu repentinamente. Desenhos fo-
ram construídos, testados, avaliados e corrigidos dentro da realidade e missão 
do hospital: produzir saúde e educar. 
Dificuldades para transpor uma prática arraigada e com identidade já conso-
lidada de poderes e métodos são esperadas, e não se pode incorrer no erro de 
ignorá-las.
 As Unidades de Produção/Funcionais possibilitam e facilitam a de-
finição de equipes de referências e o estabelecimento de pactos – cogestão. O 
vínculo claro dos profissionais fortalece o espírito de equipe. Há maior capaci-
dade de reflexão e de agir da equipe. O gerente assume importante função de 
integração e coordenação das ações priorizadas e pactuadas nos colegiados. As 
atividades de promoção da saúde são facilitadas. Os usuários conseguem iden-
tificar os responsáveis pelos seus cuidados. 
 Por serem sujeitas a reformulações, mesmo agora, depois de aprovado, 
sentimos necessidade de unificação das diretorias de Atenção Ambulatorial e 
de Urgência com a de Assistência Hospitalar, como já foi dito, pois esta dupli-
cidade traz conflitos de comando.
 Assim, lembrando-nos da missão do hospital e tendo a cogestão como 
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meio para seu alcance, a construção de unidades de produção representa, no 
HOB, é espaço privilegiado de promoção de vínculos solidários entre trabalha-
dores, gestores e usuários que, ao pactuarem compromissos, constróem sua bela 
história e a sua “obra”.

Figura 1 - Organograma Geral
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3. Mudança do modelo de gestão
Experiência das Unidades de apoio à assistência do

Hospital Municipal Odilon Behrens de Belo Horizonte - HOB

Andréia Augusta Diniz Torres1

 Em 2003, ao assumir a direção das áreas de apoio técnico, diagnóstico 
e terapêutico do Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB, no momento 
de uma mudança geral da superintendência e do grupo diretivo, estava dado 
o desafio: a construção de uma gestão participativa e compartilhada que desse 
conta de respostas efetivas e solucionadoras dos grandes problemas naquele 
momento, além de traçar diretrizes e método para o desenvolvimento de um 
planejamento sistematizado e contínuo.
 A nova superintendência e as quatro diretorias composta por mulheres, 
de início, já foi tomada por uma expectativa, no mínimo, curiosa. Em reuniões, 
pelos ruídos institucionais e externos, a questão do gênero contribuiu para o 
envolvimento de diversos atores: coordenadores, gerentes e trabalhadores em 
uma aposta pela qualidade da gestão.
 O hospital encontrava-se em um momento complicado, com a receita 
mensal bem inferior à despesa, chegando a aproximadamente 20% de déficit, 
e com acúmulo nos últimos meses. Outros grandes problemas se somavam: as 
reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e de salá-
rio, a deficiência de recursos tecnológicos e inadequação de diversas estruturas 
físicas.
 A diretriz geral para a administração foi então definida: a construção 
de uma gestão participativa e colegiada, com o objetivo de desenvolver a res-
ponsabilização conjunta e execução de planos para melhorias e mudanças na 
instituição, visando à sustentabilidade, humanização e qualidade na assistên-
cia. Para que essa diretriz se tornasse efetiva, era necessário estabelecer pilares 
sólidos, visando à valorização dos trabalhadores, à capacitação profissional, à 
incorporação tecnológica e ao desenvolvimento da ambiência.
 Em 2004, várias Unidades do hospital experimentaram um proces-
so ainda novo na instituição: a gestão participativa e colegiada. Este processo 
cresceu nesses anos e tem se consolidado como uma forma mais efetiva de 
fazer gestão, ainda que algumas unidades não tenham conseguido se organizar 
dentro desta modalidade.

1Andréia Torres é enfermeira pós-graduada em Gestão Hospitalar e diretora de Apoio à Assis-
tência do Hospital Municipal Odilon Behrens.
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 A gestão foi ganhando força à medida que os pilares também se esta-
beleciam. Melhoria salarial, plano de carreiras, concurso público, reforma ad-
ministrativa, aprovação de projetos junto ao Ministério da Saúde para aquisi-
ção de equipamentos, reformas, ampliações e adequações da área física, foram 
incentivos concretos para as mudanças de processo e qualidade na instituição. 
Mais tarde, com o equilíbrio financeiro, os investimentos foram ampliados e o 
hospital pôde planejar e executar diversas ações nas áreas de tecnologia e ambi-
ência.

Da diversidade ao objetivo comum

 A Diretoria de Apoio à Assistência é formada pelas unidades de Diag-
nóstico por Imagem, Laboratório de Análises Clínicas, Agência Transfusional, 
Unidade de Processamento de Roupas e Materiais, Farmácia, Engenharia Clí-
nica, Unidade de Nutrição e Dietética com Lactário, Banco de Leite e Equi-
pe de Suporte Nutricional. Apesar de grande parte dessas unidades existirem 
formalmente no organograma antigo, desde 1984 não havia o entendimento 
do que é uma Unidade de Produção – Unidade Funcional ou Unidade de Tra-
balho, como descreve Cecílio (1994). Para o autor, “uma unidade de trabalho 
é caracterizada pela existência de uma equipe com um determinado processo 
de trabalho e responsável por produtos bem definidos.” Estes produtos po-
dem ser medidos, quantificados e avaliados. Assim, cada uma dessas unidades 
tem produtos bem definidos. O laboratório, por exemplo, tem como produto a 
produção de exames hematológicos, sorológicos, microbiológicos e de análises 
químicas. A Agência Transfusional, por sua vez, tem a produção de bolsas de 
hemocomponentes. A Unidade de Processamentos de Roupas produz e higie-
niza enxoval, campos cirúrgico, capotes. A Unidade de Esterilização produz 
materiais esterilizados ou desinfetados. O Lactário produz fórmulas lácteas e 
enterais. A Unidade de Nutrição e Dietética produz dietas e refeições. O Banco 
de Leite coleta leite humano e produz leite humano pasteurizado. A Farmá-
cia produz medicamentos prescritos, materiais de consumo e avaliações far-
macêuticas. A Unidade de Engenharia Clínica produz manutenção corretiva, 
preventiva e realiza aquisição de equipamentos. A Unidade de Imagem produz 
exames e o Suporte Nutricional produz avaliações nutricionais. As unidades de 
trabalho consomem produtos de outras unidades e, da mesma forma, fornecem 
produtos para outras unidades. 
 Do ponto de vista da Gestão da Qualidade, que é uma prática admi-
nistrativa, com foco nos objetivos e resultados para valorização do negócio e do 
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cliente, as unidades de apoio assistencial são consideradas processos primários 
de um sistema, uma vez que apresentam como resultado um produto ou serviço 
bem definido. Sistema esse, entendido como um conjunto de processos em uma 
instituição que trabalha para atingir um único objetivo (IQG, 2008).
 A princípio, a idéia de se formar um Colegiado das Unidades de Apoio 
à Assistência trouxe uma dificuldade pelo fato de todas possuírem produtos 
bem distintos. A lavanderia produz enxoval, enquanto a UND produz dietas 
e refeições. Não existia nenhuma cultura de trabalho compartilhado entre as 
diversas unidades do hospital e nem o entendimento do que havia em comum 
entre elas.
 À medida que os encontros com os coordenadores dessas unidades 
aconteciam, a visão de uma gestão colegiada foi se desenvolvendo e as relações 
interunidades tornando-se mais sólidas. Apesar de serem unidades de apoio 
bem distintas, todas prestam serviço a um cliente interno do hospital, que, por 
sua vez, presta assistência direta ao usuário. O objetivo comum dessas unidades 
foi construído e definido como a produção de serviços e produtos de quali-
dade em tempo adequado, sendo estes fundamentais às equipes que prestam 
assistência direta ao usuário, seja para apoio diagnóstico, terapêutica, higiene, 
conforto, suporte à vida ou nutrição. Com a construção coletiva desse objetivo, 
estava, então, consolidado um sistema – aqui entendido como um conjunto de 
processos, atividades ou funções em uma instituição, que trabalha em conjunto 
para atingir um único objetivo. 
 O colegiado começou a trilhar o caminho do planejamento estratégico 
em cada uma das Unidades de Produção. Neste mesmo momento, o movimen-
to para a construção de colegiados por unidade estava intenso no Hospital. O 
processo de eleição para composição dos colegiados foi o mais utilizado. Assim, 
as unidades que conseguiram formar seus colegiados internos desenvolveram 
processos de planejamento mais ampliados e com maior participação dos tra-
balhadores.
 Em 2004 e 2005, os gerentes das Unidades de Apoio construíram 
planos de ação que seguiam basicamente o seguinte roteiro: breve descrição 
da unidade com as principais características e seus recursos humanos, missão, 
principais problemas ou desafios encontrados na unidade, objetivos para o pe-
ríodo específico, metas, indicadores e fonte. Foram construídas planilhas de 
acompanhamento, porém, não foram devidamente acompanhadas pela falta, 
naquele momento, de uma estrutura organizada para este fim. Era necessário 
se estabelecer um grupo para acompanhar o cumprimento das metas. Assim, as 
avaliações ficaram no campo mais subjetivo, exatamente pela ausência de dados 
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concretos.
 Em 2006, foi dado início ao Curso de Capacitação de Gestores do 
HOB – Gestão Hospitalar Paidéia – com a coordenação geral do professor e 
pesquisador Gastão Wagner. Neste curso foi desenvolvida a metodologia de 
gestão estratégica integrada ao cotidiano do hospital, com a produção de con-
tratos internos de gestão por unidade. O curso foi composto por módulos teóri-
co-práticos presenciais e por momentos de dispersão, com tarefas previamente 
definidas para serem apresentadas, discutidas e vivenciadas pelo grupo maior.
 O método Paidéia vem de um conceito grego que indica a formação 
integral do ser humano. O método propõe reordenar as práticas e os proces-
sos de trabalho nas instituições, de maneira articulada, de forma a envolver os 
saberes dos profissionais, dos usuários e dos gestores, assim como as leis que 
regem as instituições, para recompô-las e ampliar a capacidade de análise e de 
cogestão dos sujeitos. Esse método busca aumentar a capacidade de análise e 
de intervenção, conhecer os problemas e desafios, analisar e agir, saber e fazer, 
planejar e recompor. Busca a integração das equipes para traçar diretrizes e uma 
linha de trabalho conjunta que motive as pessoas, reforce sua autonomia e crie 
sujeitos coletivos. Segundo Campos (2003), o efeito Paidéia cresce à medida 
que as pessoas e as equipes aumentam a capacidade de autoanálise, de análise 
da instituição e do trabalho e de intervir sobre este contexto. Uma forma de se 
medir o efeito Paidéia, é mudar o cotidiano e perguntar às pessoas envolvidas 
no processo – trabalhadores, usuários e gestores, se estão ganhando em capaci-
dade de análise e de cogestão. 
 Com o projeto da gestão participativa já em desenvolvimento no hos-
pital, a metodologia de gestão discutida no curso teve impacto positivo e des-
dobramentos importantes, para reforçar a construção de contratos internos nas 
unidades. As cinco etapas para a construção de projetos de intervenção de for-
ma participativa, citados por Campos (2003) são: 1) definição de temas prio-
ritários; 2) análise de contexto; 3) definição de diretrizes e tomada de decisão; 
4) definição de tarefas e 5) análise dos resultados da intervenção. Esses projetos 
passam a fazer parte do contexto cotidiano da cogestão, numa busca constante 
de construção e crescimento.                                                                                                                                    
 Um completo instrumento de diagnóstico e avaliação foi desenvolvido 
pelo médico sanitarista Carlos Alberto Gama Pinto, colaborador do curso de 
gestão do HOB, para os gerentes conhecerem melhor o espaço de trabalho e de 
convívio de cada unidade funcional, assim como os recursos existentes e dispo-
níveis.
 Esse instrumento, composto por questionários específicos para cada 
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unidade, foi aplicado no hospital, de forma a se estabelecer parâmetro inicial de 
questões relacionadas à estrutura, à gestão e aos processos de trabalho. O esfor-
ço geral era para os questionários serem respondidos por todos os profissionais, 
de forma coletiva, na Unidade de Produção, com o apoio do gestor.  Os gerentes 
enfrentaram diversas dificuldades para a realização coletiva deste trabalho, mas, 
mesmo com participação reduzida em algumas áreas, todos concluíram e ana-
lisaram os dados levantados.
 Esse foi o ponto de partida para a construção de projetos de interven-
ção dos gestores, na formulação dos Contratos de Gestão. 
 Segundo Pinto (2007), a partir do primeiro diagnóstico, e após o início 
da implantação dos contratos de gestão e com periodicidade regular, os questio-
nários poderão ser novamente aplicados para avaliação de impactos dos planos 
e das intervenções estabelecidos.
 Os Contratos de Gestão passaram a ser construídos a partir de 2007, 
mantendo a estrutura anterior do plano de ação, com a incorporação de um 
ranking de pontuação para avaliação de resultados. O resultado passou a ser 
avaliado de uma forma sistematizada, com medições mensais ou bimestrais 
pelo Grupo Estratégico de Avaliação e Controle – GEAC – com o acompa-
nhamento de cada diretoria. Concluindo o período do Contrato Interno, cada 
unidade é premiada de acordo com o resultado final das medições. A premiação 
segue critérios definidos pelo hospital, sendo que cada equipe elabora a solici-
tação dos prêmios, podendo ser: materiais permanentes, mobiliários, equipa-
mentos, livros, cursos e outros que possam ser licitados e promovam melhoria 
para os trabalhadores. Quando a premiação se tratar de bens permanentes, os 
mesmos devem ficar no hospital. Os prêmios mais comuns escolhidos pelas 
equipes foram: televisão, geladeira, uniformes personalizados, livros e cursos. A 
premiação é discutida e definida pela equipe e segue um valor proporcional ao 
desempenho da unidade e ao número de profissionais lotados nela. Esta moda-
lidade trouxe maior envolvimento dos trabalhadores no processo de construção 
das metas e execução do plano de ação.

Colegiado, Comunicação Lateral e Autonomia: um desafio para as Unida-
des de Apoio à Assistência

 A comunicação lateral é o maior produto, fruto dos diversos encontros, 
planos de ação e projetos desenvolvidos pelas Unidades de Apoio. Hoje, esse 
produto passa a ser colocado na esfera que inter-relaciona a gestão estratégica e 
participativa.
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 Comunicação lateral significa comunicação direta entre as várias Uni-
dades de Trabalho, sem interferência ou intermediação da diretoria, com o ob-
jetivo de solucionar, conjuntamente, problemas e dificuldades encontradas por 
mais de uma unidade, que possam comprometer o objetivo comum das equipes. 
Para Cecílio (1994), trabalhar a comunicação lateral é o rompimento radical da 
estrutura centralizadora do poder e verticalização dos organogramas em uma 
instituição. A comunicação lateral ocorre quando há autonomia das Unidades 
de Trabalho e os gerentes se responsabilizam pelo desempenho e pela solução 
de problemas.
 Essa mudança na lógica de gestão passa pela construção de sujeitos co-
letivos, que, na experiência do HOB, são os colegiados, sejam eles por unidade 
ou colegiados das diversas gerências. A construção de sujeitos coletivos é de-
corrente; senão, concomitante. Creio que não há ordem lógica nesta estratégia 
da apropriação por parte das equipes, dos projetos institucionais e da definição 
do objetivo comum do grupo. 
 No Colegiado das Unidades de Apoio Assistencial, o entendimento do 
objetivo comum é também a diretriz para atuação e autonomia dos processos 
em cada unidade – por objetivo comum, entendemos a produção de serviços 
e produtos de qualidade em tempo adequado, fundamentais às equipes que 
prestam assistência direta ao usuário, seja para apoio diagnóstico, terapêutico, 
higiene, conforto, suporte à vida ou nutrição.  
 Quando não se constitui uma gestão participativa e ocorre a manuten-
ção do poder centralizador, com enfoque no trabalho individual, no qual a bu-
rocracia é freqüente e a comunicação é precária, todos os problemas são vistos 
pela direção como causados pelos trabalhadores. Já na visão dos trabalhadores, 
são relacionados à falhas da direção. A descentralização, por sua vez, fortalece 
e valoriza o trabalho em equipe, possibilita a construção de projetos coletivos, 
melhora a comunicação e cria espaço para as inter-relações das pessoas e das 
equipes.
 Segundo Cecílio (1994), construir um sistema de gestão descentraliza-
do, capaz de ser resolutivo e eficaz na solução de problemas e encaminhamentos 
de mudanças, passa, necessariamente, pela criação de uma cultura institucional 
que enfatize e reconheça a existência do “nós”, que é um sujeito coletivo capaz 
de pensar e gerenciar a instituição de um modo novo, de forma que se apro-
priem das diretrizes e objetivos gerais da instituição e conduzam o projeto com 
autonomia e criatividade.
 A cultura institucional só se forma a partir da comunicação e das rela-
ções entre os diversos atores. Sendo assim, os colegiados são estruturas extre-
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mamente ricas e potencializadoras da comunicação e das relações transparentes 
em uma instituição. São catalisadores de novos canais de comunicação, de for-
ma que as unidades possam se encontrar, discutir os problemas e as necessida-
des de melhoria, e ter autonomia para promoção de mudanças em processos de 
trabalho e encaminhamentos que solucionem as questões colocadas.
 A implantação da comunicação lateral é gradativa, cresce à medida que 
as relações de confiança se estabelecem entre os diversos atores e é proporcional 
ao nível de maturidade gerencial. É claro que existem limites para o encami-
nhamento das soluções dos problemas e a construção de planos de ação pela co-
municação lateral, sendo necessária uma instância de direção com este papel.
 A experiência vivenciada no HOB, a partir de 2003, para a construção 
de uma gestão participativa e colegiada, mostra que mudanças no processo de 
gestão, embora difíceis, são necessárias e possíveis.
 Campos (1994) nos mostra que uma das maneiras de se conduzir mu-
danças nas instituições é pela redução da distância entre os que comandam, 
planejam e dirigem, e a maioria executante de ações e serviços. Campos (1994) 
recomenda: “Trabalhar para que todos sejam, em alguma medida, gerentes; re-
formular os organogramas das instituições, redistribuindo o poder de decidir. 
Atribuir a cada grupo a livre organização de seu próprio processo de trabalho”. 
Isso, segundo o autor, direciona a gestão para a consolidação de um modelo 
includente.
 Um dos maiores desafios a esta mudança é a desalienação dos tra-
balhadores de saúde que, muitas vezes, oscilam entre a apatia burocrática e o 
corporativismo. A esta alienação juntam-se o desinteresse, o agir mecânico e a 
falta de compromisso. De acordo com Campos (1994), o desafio passa por de-
senvolver estruturas que dariam conta de combinar diretrizes consideradas an-
tagônicas, como: centralização e descentralização, autonomia de microproces-
sos e compromisso com objetivos gerais da instituição; planejamento de metas 
e flexibilidade para atender novas demandas. A reordenação e distribuição de 
macro e micropoderes aliam-se à constituição de sujeitos coletivos, que possam 
sustentar e renovar tais mudanças, mesmo com todas as contradições e limita-
ções.
 Diversas experiências em hospitais públicos mostram a implementa-
ção de modelos de gestão participativa, enfrentando toda a problemática da 
repetição e conservação de modelos assistenciais limitados e sem compromis-
so com a produção de saúde das pessoas. O enfrentamento desses problemas 
requer atuação nos microprocessos organizativos e no cotidiano dos serviços. 
Rollo (1997) acredita que a criação das Unidades de Produção e dos colegiados 
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garante espaço para o processamento de problemas, a discussão de diretrizes, a 
escuta de usuários e acompanhantes, a negociação e o entendimento entre tra-
balhadores e gestores com relação aos processos de trabalho, a rede de pedidos 
e compromissos e a avaliação de responsabilidade e vínculo.
 Penso que, aqui no HOB, e falo da experiência da Diretoria de Apoio 
à Assistência, tem-se uma pequena contribuição para o enfrentamento dos de-
safios que permeiam as mudanças necessárias, tanto estruturais, quanto de pro-
cessos, para a obtenção de melhores resultados para usuários e trabalhadores.
 O sentido de cooperação e de complementaridade desenvolvidos refor-
ça o trabalho das equipes multiprofissionais e aumenta a eficácia da assistência.

Resultados do processo de trabalho no novo modelo de gestão das Unidades 
de Apoio Assistencial

 O processo de análise e avaliação de resultados da gestão 2003-2008 
ocorreu de forma mais sistematizada a partir de 2007, através dos contratos in-
ternos de gestão, com aferição dos indicadores e avaliação de cumprimento de 
metas. Porém, nos anos anteriores, ainda que de maneira menos sistematizada e 
mais subjetiva, através de diversos encontros nos colegiados ou em outras rodas, 
o processo de avaliação sempre ocorreu de forma dinâmica. Ao mesmo tempo, 
foi uma celebração de resultados e um ponto de partida para a construção de 
novos processos de mudança e reestruturação do modo de gerir produtos e 
serviços.
 Avanços importantes foram conquistados, tanto do ponto de vista da 
infraestrutura como dos processos de trabalho internos e da interface com ou-
tros ambientes e atores do complexo sistema da produção de saúde. Cito aqui 
alguns avanços mais significativos das unidades dos últimos quatro anos:

O Colegiado de Apoio Assistencial tornou-se uma estrutura sólida, refor-•	
çando a comunicação lateral, melhorando o nível de solução dos problemas 
e valorizando o que tem em comum entre as unidades: a prestação de ser-
viços de saúde aos usuários e o apóio técnico e logístico às Unidades Assis-
tenciais. As diretrizes gerais de cada unidade são analisadas coletivamente, 
assim como os contratos de gestão, desde a definição de metas, prazos, 
indicadores, avaliação e análise de resultados.
A logística de materiais e medicamentos necessários ao apoio técnico, •	
diagnóstico e terapêutico passou por uma reestruturação técnica, incluindo 
padronizações, protocolos e avaliação de qualidade, integradas aos novos 
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processos de trabalho construídos na lógica da gestão colegiada. Estas uni-
dades tiveram apoio de Comissões de Padronização de Materiais, Comis-
são de Padronização de Medicamentos, Equipe de Suporte Nutricional, 
Núcleo de Hemodiálise, além do suporte administrativo e jurídico.
O laboratório teve reformadas suas áreas de coleta de materiais para exames, •	
sala de espera e salas de exames, o que trouxe maior segurança e conforto 
aos usuários e trabalhadores. Um posto de coleta exclusivo para o pronto-
socorro foi criado, o que tornou mais ágil o atendimento aos usuários, com 
impacto importante no resultado final do Acolhimento com Classificação 
de Risco.
Através de melhorias no processo de trabalho, a equipe de microbiologia do 
laboratório implementou em 2007, no sistema existente, a informatização e 
a disponibilização on line dos resultados parciais diários de todas as culturas 
realizadas no hospital, o que agilizou e qualificou as condutas dos médicos 
e da CCIH junto ao usuário.
Há três anos consecutivos, o laboratório conquistou, com desempenho de 
excelência, o Certificado de Qualidade do Programa Nacional de Controle 
de Qualidade e da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas – PNCQ/
SBAC.
A Unidade de Diagnóstico por Imagem – UDI – apostou no trabalho do •	
colegiado interno, rediscutindo os processos de trabalho. Criou-se o profis-
sional de referência para exames de leito em cada equipe, o que possibilitou 
melhor vínculo com a unidade assistencial e maior qualidade dos exames.
O processo de compra de filmes e reveladores por comodato na UDI, ini-
ciado em 2004, foi consolidado, e possibilitou ao hospital trabalhar com 
processadoras de imagem de melhor tecnologia, gerando redução dos cus-
tos e melhoria da qualidade. Hoje, o hospital planeja a mudança de tecno-
logia e digitalização de imagens. Em 2008, instalamos um novo tomógrafo 
multslice, cuja tecnologia vem acrescentar qualidade na assistência aos pa-
cientes, além de novos equipamentos de ultrassonografia, ecocardiograma, 
teste ergométrico, eletroneuromiografia e RX portátil. 
A implantação do Plano de radioproteção tem sido fundamental para a 
organização e segurança dos trabalhos na unidade e um marco para a capa-
citação dos profissionais.
A agência transfusional, em parceria com o HEMOMINAS, realizou cam-•	
panhas para captação de doadores de sangue, com a participação do Conse-
lho Local de Saúde, o que garantiu grande mobilização da comunidade. A 
construção de protocolos, capacitação das equipes, formação do colegiado 
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e a criação da Comissão de Hemovigilância foram decisivos para garantir 
uma política mais racional do uso e do controle de hemocomponentes.
A farmácia hospitalar avançou no processo de padronização e controle de •	
medicamentos. Foi criado o Manual de Medicamentos Padronizados, que 
é revisado permanentemente, com as alterações sistematizadas após estu-
dos técnicos e de viabilidade financeira. O apoio da CCIH foi fundamental 
para a revisão do uso racional de antibióticos no pronto-socorro, e o resul-
tado atingido foi redução do consumo. 
O processo de dispensa individualizada de medicamentos e materiais, mes-
mo sem ser informatizada, aumentou, e, hoje, acorre em 80% do hospital. A 
confecção de kits de medicação e material por procedimentos e por pacien-
te em diversas clínicas também contribuiu, não só para o controle, mas para 
a melhoria da qualidade e segurança na assistência ao paciente.
Foi criada uma farmácia satélite exclusiva para o Acolhimento com Clas-
sificação de Risco que proporcionou maior agilidade, controle e confiabili-
dade na terapêutica dos usuários.
A Unidade de Processamento de Roupas investiu na mudança dos proces-•	
sos de aquisição de produtos, apostando na maior durabilidade do enxoval. 
A aquisição, antes por unidade ou quantitativo de produtos, passou a ser 
pela maior capacidade dos produtos em higienizar o enxoval, sendo o ven-
cedor da concorrência aquele que apresentar o menor preço no processo de 
higienização por quilo de roupa. Esta mudança resultou em um aumento 
de 100% do tempo de vida útil do enxoval. Aliado a esse avanço, o maior 
controle interno para redução da evasão de roupas, com identificação do 
enxoval por setor, viabilizou o funcionamento da lavanderia, com total rup-
tura das reclamações antes existentes, como a falta de enxoval para a as-
sistência adequada. Uma ação importante foi a criação de kits de conforto 
para os recém-nascidos, junto ao berçário. 
Apesar do avanço nos processos de trabalho, a estrutura física não pôde 
acompanhar este crescimento, e, por ser inviável a sua ampliação, diante 
da escassez de área no hospital, foi necessário no final de 2008 contratar 
serviços externos de lavanderia hospitalar. Parte da área física da lavanderia 
se manteve para acondicionamento e distribuição de roupas limpas e outra 
área ficou destinada ao armazenamento intermediário de roupas sujas.
A Central de Esterilização de Materiais – CME – e a Central de Desinfec-•	
ção de Alto Nível – CDAN – tiveram todas as normas e rotinas revisadas 
e atualizadas. Como importantes medidas de segurança implantadas no 
processo de esterilização, podemos citar: teste biológico com leitura rápida 

miolo-print.indd   62 13/7/2009   14:29:50



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

63

(antes, a leitura só era possível com 48 horas e, hoje, é feita com três horas); 
padronização de papel não tecido para invólucro externo, tornando, assim, 
a validação do processo de esterilização mais duradoura e segura, e padro-
nização de circuitos de respiradores autoclaváveis, que contribuiu em muito 
para reduzir o processo químico de esterilização. A maior meta da CME 
e da CDAN era a substituição de 60% dos processos químicos manuais de 
esterilização e desinfecção por processo físico-mecânico, evitando, assim, 
riscos ocupacionais para os trabalhadores e maior segurança no manuseio 
dos produtos. A meta foi superada e a substituição ocorreu em mais de 90% 
do processo. A CME e a CDAN passarão, em breve, por uma reforma em 
suas estruturas físicas para completar o ciclo desta fase de mudanças, que 
busca maior segurança e confiabilidade dos procedimentos de esterilização 
e desinfecção.
O serviço de Terapia Nutricional, realizado por uma equipe multiprofis-•	
sional, foi ampliado e reestruturado como equipe de apoio matricial, o que 
criou condições favoráveis à troca de informações e à construção coletiva de 
projetos terapêuticos. O Manual de Terapia Nutricional foi criado e é um 
instrumento de apoio para as equipes na condução dos casos clínicos e no 
acompanhamento específico da terapêutica nutricional.
Em 2006, o ambiente de preparo de Nutrição Parenteral foi todo refor-
mado, em atendimento às normas de segurança e da vigilância sanitária. O 
processamento passou a ser automatizado e seguro. Todas as rotinas téc-
nicas foram atualizadas e o resultado é a produção de um produto com 
controle rigoroso de qualidade, tecnicamente seguro e nutricionalmente 
mais adequado.
Naquele mesmo ano, o hospital foi avaliado pelas Secretarias Municipal e 
Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde, e foi aprovado e credenciado 
como Unidade de Alta Complexidade em Nutrição Enteral e Parenteral.
Em 2004, foi criado o Posto de Coleta de Leite Humano e, em 2006, se •	
qualificou para Banco de Leite Humano. Diversos dispositivos para incen-
tivo ao aleitamento materno e doação de leite humano são desenvolvidos 
em parceria com instituições de saúde e a comunidade: campanhas, material 
informativo, orientações domiciliares e por telefone, atendimento familiar, 
grupos operativos, dentre outros. O leite humano é coletado no Banco de 
Leite, em unidades de saúde ou em domicílio e passa por processo de pas-
teurização, sob rigoroso controle de qualidade. A princípio, é utilizado pelos 
recém-nascidos de maior risco nutricional, e a meta é poder oferecer o leite 
materno em substituição às fórmulas lácteas para todos os recém-nascidos 
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do hospital, sem condições de amamentar. O hospital, através do Banco de 
Leite Humano, participa da Rede Solidária de Amamentação Municipal 
e é referência para o acompanhamento de casos mais complexos. O Banco 
de Leite coordena também o Programa de Imunização de Recém-nascidos 
e Lactentes Internados, que acontece há três anos.
O Lactário, unidade responsável não só pelo preparo e pela distribuição •	
de formas lácteas e especiais infantis, mas, também, pelo controle e pela 
distribuição de dietas enterais de adulto, teve também sua estrutura físi-
ca reformada, processo de trabalho reestruturado com a incorporação de 
tecnologias leves e análise sistematizada das fórmulas manipuladas. Os re-
sultados das análises são extremamente satisfatórios e o sucesso é o com-
prometimento da equipe e capacitações continuadas.
A Unidade de Nutrição e Dietética ampliou em 100% a produção de dietas •	
nos últimos quatro anos, atendendo trabalhadores, usuários e acompanhan-
tes de forma humanizada e com critérios nutricionais bem estabelecidos. A 
estrutura física foi reformada, atendendo às exigências higiênico-sanitárias. 
Foi criado o Manual de Boas Práticas e instituído um padrão de qualifi-
cação técnica com capacitações permanentes, além do fortalecimento da 
estrutura da equipe, com a formação do colegiado e de outras “rodas” para 
reflexão do processo de trabalho e de relação humana.
A implantação do dispositivo de visita ampliada desencadeou uma série 
de ações e a incorporação de uma visão mais sólida sobre a importância da 
participação das equipes de apoio no plano terapêutico. Esta participação 
passa a refletir na maior satisfação do usuário, que vê seu acompanhante 
e familiares poderem fazer as refeições no hospital e, conseqüentemente, 
ficando mais próximos, dando a ele maior conforto e segurança. Foram 
criados dois refeitórios para acompanhantes, um no pronto socorro e outro 
para atender os acompanhantes das unidades de internação.
O Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, ficou ligado à Direto-•	
ria de Apoio à Assistência no período de 2006 à 2008.  Consolidou, em 
2007 um grande estudo sobre os fluxos internos e integrados de trabalho 
em parceria com as Unidades de Desenvolvimento e Gestão do Trabalho, 
Administração de Pessoal, Assessoria Jurídica e Direção. O produto foi 
a construção do Manual de Fluxos de Pessoal, hoje usado desde o pro-
cesso de admissão, periódicos, licenças, afastamentos, readaptação funcio-
nal, acompanhamento e demissional. Este trabalho eliminou os problemas 
ocorridos anteriormente com encaminhamentos equivocados e orientações 
erradas, que traziam problemas trabalhistas e insatisfação de diversos tra-
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balhadores.
A estrutura organizacional da Gerência de Saúde do Trabalhador busca 
agora, com a efetivação de profissionais, trabalhar na lógica de equipes re-
ferenciadas, pela qual cada médico se responsabiliza pelo acompanhamento 
de um grupo específico de trabalhadores. Assim, também os técnicos de 
segurança do trabalho têm adscrito um número de unidades ao processo de 
vigilância e segurança do trabalho de cada um. A expectativa é que, com a 
criação de vínculos entre trabalhadores e serviços, a saúde do trabalhador 
passe a ser melhor acompanhada por parte do serviço e também mais cui-
dada pelo próprio trabalhador.
Em 2003, o cenário tecnológico que se apresentava no hospital apontou a •	
necessidade de investimentos e modernização do parque de equipamentos 
hospitalares. A partir de 2004, foi criado o Plano de Incorporação Tecnoló-
gica por Unidade Funcional. Este plano, que com seqüência anual, é cons-
truído a partir da necessidade colocada pelos trabalhadores e avaliada tec-
nicamente pela equipe da engenharia clínica e pelas respectivas diretorias, 
que avaliam o perfil epidemiológico e os recursos disponíveis. A Unidade 
de Engenharia Clínica se responsabiliza pela descrição detalhada de todos 
os equipamentos e materiais permanentes, assim como o gerenciamento 
dos processos de aquisição desses itens.
O investimento de mais de R$ 8 milhões em equipamentos e materiais 
permanentes, nos últimos cinco anos, junto a reestruturação do processo 
de trabalho da Unidade de Engenharia Clínica com sistema de cadastro e 
acompanhamento da vida útil dos equipamentos, aos programas de manu-
tenção corretiva e preventiva, programa especial de manutenção preventiva 
para equipamentos de maior risco, capacitações para usuários de equipa-
mentos, dentre outros, fez com que o hospital passasse a contar com um 
parque tecnológico moderno, atualizado, seguro, com garantia de uma as-
sistência de qualidade e com permanentes inovações.
A unidade conta hoje com 100% do parque próprio de equipamentos ca-
dastrados, o que possibilita acompanhar, com detalhe, toda a trajetória de 
uso e defeitos apresentados por esses aparelhos, emitir relatórios para aná-
lise da qualidade de cada um, trabalhar a necessidade de maior capacitação 
dos profissionais que os utilizam, além de programações mais efetivas de 
manutenção preventiva, aquisição de peças e acessórios, assim como a subs-
tituição de equipamentos avaliados como obsoletos. 
A implementação da “tecnovigilância”, instrumento eficaz no controle de 
qualidade dos equipamentos, através de notificações à ANVISA, possibili-

Mudança do modelo de gestão - Experiência das Unidades de apoio à assistência do HOB

miolo-print.indd   65 13/7/2009   14:29:50



66

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

tou ao Hospital compartilhar e trocar experiências com todo o País, através 
de dados de qualidade e segurança dos equipamentos, além de evitar aqui-
sições que, a curto prazo, poderiam trazer uma série de transtornos para as 
equipes assistencial e técnica do HOB.

Avanços no acompanhamento da gestão e dos processos de trabalho: os 
Contratos Internos de Gestão

 Todas as Unidades Funcionais do Hospital desenvolveram seus Con-
tratos Internos de Gestão em 2007, 2008 e 2009, com pactuação nas respectivas 
diretorias e na Superintendência.
 As Unidades de Apoio à Assistência desenvolveram metas e indica-
dores, voltados às mudanças necessárias ao processo de trabalho, definidos por 
levantamento interno ou por demanda das unidades assistenciais, clientes das 
Unidades de Apoio. Outras metas tiveram e têm um viés mais gerencial e fo-
ram definidas pelo gerente e pela diretoria. Assim, os contratos refletem com-
promissos das equipes, dos gerentes, da diretoria e da superintendência, numa 
estratégia de melhorar a qualidade dos trabalhos, motivar e valorizar os profis-
sionais envolvidos.
 Os contratos de gestão têm uma formatação única em uma matriz, 
com os seguintes dados:

•	 nome	da	unidade
•	 objetivos
•	 metas
•	 indicadores,	fórmula	e	fonte
•	 prazo
•	 detalhamento	das	ações
•	 periodicidade	das	aferições
•	 ranking	de	pontuação
•	 resultado	final

 Optamos por construir uma matriz integrada de planejamento e acom-
panhamento.
 O resultado final dos contratos de gestão de 2007 está apresentado no 
quadro 1:
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Quadro 1 - Resultado final do cumprimento de metas do Contrato Interno das 
Unidades de Apoio Assistencial - ano 2007.

Unidades Metas Resultados

Equipe de
Suporte

Nutricional

Implantar protocolo único para acompanha-
mento de pacientes em Terapia Nutricional

100%

Concluir o protocolo de nutrição enteral e 
parenteral adulto

100%

Construir o protocolo de nutrição enteral e 
parenteral em pediatria

100%

Registrar e analisar mensalmente as ocorrên-
cias e intercorrências dos pacientes em terapia 
nutricional

100%

 Acompanhar mensalmente a taxa de absente-
ísmo da Unidade

100%

Média Geral 100%

Unidade de
Nutrição e 
Dietética

Implantar 60% dos procedimentos do Manual 
de Boas Práticas até dezembro de 2007

100%

Realizar capacitação com participação de 80% 
dos profissionais da unidade no ano

50%

Evitar eventos adversos ao planejamento de 
compra de insumos no ano

100%

Implantar ficha técnica para 70% dos equipa-
mentos

65%

Acompanhar, mensalmente, a taxa de absen-
teísmo da unidade e estudar junto ao SESMT e 
RH formas de redução

100%

Manter as despesas da unidade no patamar de 
2006

100%

Média Geral 86%
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Quadro 1 - Continuação.

Unidade
de

Lactário

Realizar no mínimo duas capacitações técnica 
para a equipe

100%

Garantir a participação de 100% dos trabalha-
dores nas capacitações

100%

Atingir 100% de aprovação para uso das dietas, 
através das análises microbiológicas

100%

Realizar mensalmente análise laboratorial da 
água

100%

Criar dispositivo para acompanhamento e 
avaliação dos processos de produção: planilha 
e check list

100%

Acompanhar, mensalmente, a taxa de absen-
teísmo da Unidade e estudar junto ao SESMT e 
RH formas de redução

100%

Realizar todas as requisições de forma on line 100%

Atualizar o manual de normas e rotinas da 
unidade

100%

Criar cronograma de manutenção preventiva 
para os equipamentos junto à unidade de 
manutenção

50%

Implementar processo de rotulagem com todos 
os dados definidos no manual de normas e 
rotinas para dietas enterais em, pelo menos, 
três unidades clínicas 

0%

Média Geral 85,0%

Unidade de
Banco de Leite 

Humano

Elaborar e implantar as rotinas para o correto 
processamento do leite humano e pasteurização

100%

Garantir a aprovação de 100% das amostras 
de leite materno pasteurizado nas análises 
microbiológicas

100%

Acompanhar, mensalmente, a taxa de absen-
teísmo da unidade e estudar junto ao SESMT e 
RH formas de redução

100%

Garantir a vacinação de 75% dos recém-nasci-
dos com peso acima de 2000gr.

100%

Criar um plano de ação com definição de priori-
dades para atender a RDC 171/06 

100%

Média Geral 100%
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Quadro 1 - Continuação.

Unidade
de

Laboratório

Liberar 100% dos resultados de exames em até 
duas horas para os classificados como “Amare-
los”, a partir de agosto de 2007

50%

Implementar 70% das recomendações contidas 
na RDC302/07

100%

Elaborar manual de exames laboratoriais con-
tendo todos os exames realizados no HOB e os 
encaminhados

100%

Elaborar relatórios trimestrais, contendo dados 
de produção e despesas da unidade

100%

Acompanhar, mensalmente, a taxa de absen-
teísmo da unidade e estudar junto ao SESMT e 
RH formas de redução

100%

Média Geral 90%

Agência
Transfusional

Registrar, diariamente, todas as reações trans-
fusionais e encaminhá-las para a equipe de 
hemovigilância, garantindo a análise de 100% 
delas

100%

Reduzir a taxa de devolução de hemocompo-
nentes em 10%, com base nos dados de 2006

100%

Elaborar planilha de despesa da unidade 100%

Promover pelo menos uma capacitação especí-
fica para a equipe

0%

Acompanhar, mensalmente, a taxa de absen-
teísmo da unidade e estudar junto ao SESMT e 
RH formas de redução

100%

Atualizar 100% dos protocolos existentes 100%

Média Geral 83%
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Quadro 1 - Continuação.

Unidade de 
Diagnóstico por 

Imagem

Reduzir o tempo de entrega dos resultados em 
90% dos exames realizados: mamografia de 
dez para sete dias; US e ECO ambulatoriais de 3 
horas para 1 hora;       tomografia de pacientes 
internados, de dois dias para um dia; RX con-
vencional ambulatorial, de cinco para três dias

50%

Elaborar padrão de laudo para 100% dos exa-
mes de imagem

100%

Realizar pelo menos uma capacitação espe-
cífica para equipe com participação de, no 
mínimo, 70%.

100%

Implantar o plano de radioproteção 100%

Acompanhar, mensalmente, a taxa de absen-
teísmo da unidade e estudar junto ao SESMT e 
RH formas de redução

100%

Elaborar protocolo para realização de tomogra-
fia e mamografia 

0%

 Elaborar planilha de despesa da Unidade 100%

Média Geral 78%

Unidade de
Engenharia Clínica

Estabelecer fluxo interno de trabalho, com 
definição de atribuições e referência de técnico 
por setor do hospital.

0%

Organizar o espaço físico conforme fluxo 100%

Realizar relatórios descritivos e analíticos de 
produção e desempenho do setor

0%

Criar ficha técnica e sistema para cadastro de 
todo o parque tecnológico do hospital

100%

Realizar o cadastro dos equipamentos com 
registro no banco de dados

0%

Cumprir cronograma de aquisição de equipa-
mentos, conforme planejamento de 2007

100%

Elaborar plano de desativação de equipamen-
tos médico- hospitalares

100%

Criar plano de manutenção preventiva dos 
equipamentos de maior risco

100%

Planejar o almoxarifado de peças de reposição 0%

Média Geral 55%
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Quadro 1 - Continuação.

Unidade de
Farmácia

Acompanhar e apresentar o consumo de me-
dicamentos da internação e da Urgência até o 
15º dia do mês

100%

Realizar capacitação para 100% dos trabalha-
dores da dispensação, nutrição parenteral e 
diluição

100%

Acompanhar mensalmente a taxa de absenteís-
mo da unidade e estudar junto ao SESMT e RH 
formas de redução

100%

Manter escala de pessoal completa 100%

Implantar sistema piloto informatizado de 
controle e dispensação no almoxarifado central 
da farmácia

100%

Média Geral 100%

Unidade de
Processamento

de Roupas

Implantar Plano de Manutenção Preventiva 
para os equipamentos da lavanderia junto à 
unidade de manutenção

100%

Garantir manutenção corretiva dos equipamen-
tos em, no máximo, 72 horas.

100%

Criar procedimento para acompanhamento do 
índice de evasão de enxoval

100%

Elaborar estudo para a aquisição de código de 
barras em tecido e leitor ótico

0%

Garantir uso de EPI para 100% dos trabalhadores 100%

Reduzir em 70% os índices de acidente de tra-
balho, tendo os últimos dois anos como base

100%

Implantar planilha de despesas da unidade 
para controle mensal

0%

Acompanhar, mensalmente, a taxa de absen-
teísmo da unidade e estudar junto ao SESMT e 
RH formas de redução

100%

Manter estável o consumo de produtos para 
higienização do enxoval

100%

Média Geral 78%
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Fonte: Hospital Municipal Odilon Behrens.

Quadro 1 - Continuação.

Unidade de
Esterilização e 
Desinfecção
de Materiais

Reduzir em 60% o uso de glutaraldeído do 
hospital.

100%

Promover capacitação para, no mínimo, 80% 
dos trabalhadores

100%

Implantar processo de avaliação de desempe-
nho para 100% dos trabalhadores

0%

Atualizar o manual de normas e rotinas do 
setor

100%

Realizar estudo de viabilidade de aquisição de 
papel grau cirúrgico, seladora e acessórios em 
regime de comodato

100%

Promover, no mínimo, uma reunião de colegia-
do por mês

30%

Acompanhar mensalmente a taxa de absenteís-
mo da Unidade e estudar junto ao SESMT e RH 
formas de redução

100%

Média Geral 76%

Unidade de Saúde 
do Trabalhador

Realizar, no mínimo, dois treinamentos para a 
equipe

100%

Adequar o documento base do PCMSO à NR 32 100%

Adequar o PPRA à NR 32 100%

Implantar equipe de referência para os setores 
mais críticos, com acompanhamento semanal

100%

Analisar 100% das ocorrências de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais

100%

Realizar inspeção de vigilância e segurança em 
80% dos setores do hospital

100%

Notificar 100% dos desvios graves identificados 
pela segurança do trabalho

100%

Média Geral 100%

miolo-print.indd   72 13/7/2009   14:29:51



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

73

 O percentual de metas atingido é calculado pelo ranking de pontuação, 
que estratifica e dá pesos diferentes por meta. Assim, as metas não têm a mesma 
pontuação, devido a fatores gerenciais, como: grau de importância de cada meta 
para a instituição, dificuldade para atingir resultados máximos, governabilidade 
sobre cada meta e outras variáveis. 
 As metas podem apresentar peso máximo, quando o ranking se apre-
senta: 100% = 100% e abaixo de 100% = zero; peso médio quando o ranking 
mostra: entre 100% e 80% = 100%, entre 79% e 50% = 50% e abaixo de 49% = 
zero e, ainda, outras variações do peso médio.
 No segundo contrato, no ano de 2008, procurou-se evitar variações 
no peso médio, com o objetivo de equiparar as formas de pontuação para as 
diversas unidades e a construção de parâmetro mais homogêneo. Ainda são 
constantes, as análises para melhor adequação do modelo de contrato de gestão, 
modelo de avaliação e acompanhamento para a realidade do hospital. Em 2009 
essa metodologia está sendo mantida.

Pesquisa de Avaliação das Unidades de Apoio Assistencial

 Outro processo de avaliação desenvolvido pelo Colegiado das Unida-
des de Apoio à Assistência, foi o levantamento da satisfação dos trabalhadores 
que são clientes internos e diretos dessas unidades e que dependem delas para 
prestarem assistência aos usuários.
 Assim, a pesquisa tem como objetivo avaliar a estrutura organizacional 
das unidades de apoio, o processo de trabalho, a qualidade da prestação de ser-
viço para as Unidades Assistenciais, o comprometimento da equipe, conside-
rando as inter-relações setoriais e o impacto na qualidade do atendimento aos 
pacientes. 
 Foram elaborados questionários específicos para cada uma das Unida-
des de Apoio e foram respondidos por profissionais das Unidades Assistenciais 
que demandam serviços e produtos das respectivas Unidades de Apoio.
 Os questionários apresentaram pontos comuns e específicos. Os co-
muns foram construídos baseados nos critérios que o colegiado considerou 
mais relevantes para analisar o desempenho da unidade e traçar plano de ação 
para melhorias. São eles:

•	 Atenção,	disponibilidade	e	respeito	demonstrados	pelos	profissionais.
•	 Competência	técnica	dos	profissionais	–	segurança,	cuidado,	presteza,		
 qualidade.
•	 Informações	sobre	produtos	e	serviços,	divulgadas	pela	unidade,	por		

Mudança do modelo de gestão - Experiência das Unidades de apoio à assistência do HOB
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 telefone, pessoalmente ou por escrito. 
•	 Confiabilidade	do	atendimento	ou	produto.
•	 Rapidez	no	atendimento.
•	 Qualidade	dos	serviços	prestados	de	forma	global.
•	 Disponibilidade	dos	produtos	ou	serviços	prestados	pela	Unidade.

 Os questionários foram aplicados por acadêmicos previamente capaci-
tados, tabulados e posteriormente analisados. A análise realizada pela diretoria 
e colegiado mostrou satisfação acima de 85% considerando os padrões de ex-
celente, ótimo, muito bom, e bom para grande parte das questões levantadas. 
Dentre elas podemos citar: a confiabilidade e qualidade dos serviços, a capa-
cidade técnica dos trabalhadores e a segurança dos produtos.  Os pontos da 
pesquisa com avaliações pouco satisfatórias, isto é que receberam percentual 
abaixo de 85% estão relacionados ao tempo gasto para atender a demanda da 
área assistencial e a fatores ligados a atenção, disponibilidade e respeito de-
monstrados pelos trabalhadores. Estes pontos passarão a ser objeto de análise 
e intervenção por parte da equipe, em busca de soluções mais adequadas para 
maior qualidade no processo de trabalho. Cada unidade elaborou um plano de 
ação de melhoria, baseado no diagnóstico apresentado pela pesquisa. A elabo-
ração do plano foi meta do Contrato Interno de Gestão de 2008 e em 2009 
esse plano será executado, garantindo assim um ciclo permanente de busca pela 
qualidade e humanização do trabalho. 
 A seguir serão apresentados os dados da pesquisa e resultados quanti-
tativos da unidade de laboratório, que contou com um total de 106 questioná-
rios respondidos. 
Quadro 2 - E em relação às informações divulgadas pela unidade – marcação 
e orientações sobre exames, informações sobre horários e outras; por telefone, 
pessoalmente ou por escrito?

Fonte: Laboratório do HOB.

Avaliação %

Excelente 7,0

Ótimo 16,0

Muito bom 28,0

Bom 27,0

Regular 18,0

Ruim 4,0

Total 100

miolo-print.indd   74 13/7/2009   14:29:51



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

75

Mudança do modelo de gestão - Experiência das Unidades de apoio à assistência do HOB

Quadro 3 - E em relação à confiabilidade dos exames laboratoriais?

Fonte: Laboratório do HOB.

Avaliação %

Excelente 12,7

Ótimo 25,5

Muito bom 29,4

Bom 25,5

Regular 5,9

Ruim 1,0

Total 100

Quadro 4 - E em relação à atenção, à disponibilidade e ao respeito demonstrados 
pelos profissionais do laboratório?

Quadro 5 - E em relação à competência técnica dos profissionais – segurança, 
cuidado, presteza, postura profissional, qualidade?

Fonte: Laboratório do HOB.

Fonte: Laboratório do HOB.

Avaliação %

Excelente 20,0

Ótimo 28,6

Muito bom 20,0

Bom 19,0

Regular 11,4

Ruim 1,0

Total 100

Avaliação %

Excelente 18,1

Ótimo 28,6

Muito bom 16,2

Bom 31,4

Regular 1,9

Ruim 3,8

Total 100
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Quadro 7 - E em relação à rapidez no atendimento, desde a solicitação até a 
disponibilização dos resultados?

Quadro 8 - Profissionais entrevistados?

Fonte: Laboratório do HOB.

Fonte: Laboratório do HOB.

Avaliação %

Excelente 9,5

Ótimo 14,3

Muito bom 19,0

Bom 28,6

Regular 15,2

Ruim 13,4

Total 100

Profissional %

Médico 29,8

Gerente 1,0

Técnico de Enfermagem 43,3

Auxiliar Administrativo 13,5

Enfermeiro 11,5

Outros 1,0

Total 100

Quadro 6 - Em termos globais, como avalia a qualidade dos serviços prestados 
pelo Laboratório do hospital?

Fonte: Laboratório do HOB.

Avaliação %

Excelente 9,4

Ótimo 21,7

Muito bom 34,9

Bom 27,4

Regular 5,7

Ruim 0,9

Total 100
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Quadro 9 - E em relação à confiabilidade do sistema de identificação da amos-
tra, desde a coleta e o processamento até a emissão do laudo com resultado do 
exame?

Quadro 11 - E em relação à disponibilidade dos exames solicitados e necessários 
para a boa prática da atenção hospitalar?

Quadro 10 - As informações sobre as faixas normais de resultados estão dispo-
níveis junto aos resultados dos exames?

Mudança do modelo de gestão - Experiência das Unidades de apoio à assistência do HOB

Fonte: Laboratório do HOB.

Fonte: Laboratório do HOB.

Fonte: Laboratório do HOB.

Avaliação %

Excelente 14,0

Ótimo 22,0

Muito bom 29,0

Bom 26,0

Regular 8,0

Ruim 1,0

Total 100

Avaliação %

Excelente 9,9

Ótimo 16,8

Muito bom 29,7

Bom 33,7

Regular 8,9

Ruim 1,0

Total 100

Avaliação %

Sim 95,9

Não 4,1

Total 100
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Processo de avaliação geral da gestão - Foco nas Unidades Funcionais

 No segundo trimestre de 2008, foi definida no Colegiado Ampliado 
do HOB a importância de uma avaliação mais ampla da gestão e dos processos 
internos de trabalho de cada Unidade Funcional, nos últimos cinco anos. Os 
trabalhos foram coordenados pelos gerentes das respectivas unidades e consoli-
dados em uma matriz com pontos fortes, pontos fracos e propostas macro para 
o próximo ano.
 Este trabalho contou com a participação dos trabalhadores, em grande 
escala, e será a base para a construção dos contratos de gestão por unidade para 
2009.  Mesmo com a possibilidade da não continuidade da equipe diretiva e 
gerencial do hospital, a partir de 2009, o Colegiado Ampliado do HOB definiu 
pela estratégia de conduzir o processo de planejamento, com definição de metas 
pactuadas com os trabalhadores e, oportunamente, apresentar as propostas para 
serem contratualizadas com a equipe de gestão, empossada em 2009. 
 O consolidado a seguir mostra o que foi mais significativo para as equi-
pes das áreas de apoio assistencial, no que se refere aos avanços, e pontua as 
questões mais relevantes que não foram trabalhadas ou que ainda não obtive-
ram sucesso.

Quadro 12 - Avaliação das Unidades Funcionais de Apoio Assistencial - HOB 
sobre a Gestão e Processo de Trabalho - 2º trimestre de 2008.

Unidade Funcional Pontos Fortes Pontos Fracos

CME-CDAN

- Pausa intrajornada
- Implantação do colegiado
- Qualificação dos profissionais
- Aquisição de equipamentos
- Grande redução do uso de 

produtos químicos para 
esterilização

- Maior avaliação de riscos 
ocupacionais

- Atendimento a toda deman-
da solicitada pelas Unidades

- Área física reduzida e inade-
quada

- Pouca participação no Cole-
giado

- Falta de integração com a 
Unidade de Ensino e Pes-
quisa

- Estagiários pouco preparados
- Manutenção preventiva 

ainda deficiente

miolo-print.indd   78 13/7/2009   14:29:51



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

79

Mudança do modelo de gestão - Experiência das Unidades de apoio à assistência do HOB

Quadro 12 - Continuação.

Unidade de
Processamentos 

de Roupas

- Pausa intrajornada.
- Enxoval circulante em nú-

mero suficiente.
- Implantação do Colegiado
- Elaboração de Contrato de 

Gestão.
- Aquisição de Equipamentos
- Capacitação dos profissionais.
- Maior avaliação dos riscos 

ocupacionais e uso adequa-
do de EPI.

- Área física insuficiente e 
inadequada

- Pouca participação no Cole-
giado

- Falta de controle nas Unida-
des do enxoval distribuído.

- Falta de avaliação dos resul-
tados das capacitações e das 
avaliações de risco ocupa-
cional.

Banco de Leite

- Implantação do Colegiado
- Capacitação da equipe
- Implantação do processo de 

pasteurização
- Implantação de imunização 

para recém-nascidos e mães
- Acolhimento da mãe e 

familiares.
- Escuta individualizada Intro-

dução de técnicas e lúdicas 
para orientação e musico-
terapia

- Espaço físico insuficiente
- Falta de telefone 0800 para 

orientações
- Falta de carro para visitas 

domiciliares
- Qualificação insuficiente dos 

profissionais, falta de cursos
- Falta de gerente exclusivo 

para a Unidade

Equipe de Suporte 
Nutricional

- Equipe estruturada
- Sala adequada
- Reuniões técnico-científicas 

freqüentes e com boa parti-
cipação.

- Ampliação, qualificação e 
efetivação da equipe

- Contrato de gestão

- Dificuldades no relaciona-
mento interpessoal e de 
trabalho em equipe

- Falta de banco de dados 
informatizado, dificultando a 
elaboração de relatórios para 
avaliação dos trabalhos
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Quadro 12 - Continuação.

Laboratório

- Entrega de 80% dos resulta-
dos de exames do Acolhi-
mento com Classificação de 
Risco em até duas horas

- Implantação do Colegiado 
da Unidade

- Reforma da área física do 
Laboratório

- Automação da maioria dos 
exames.

- Implantação do Controle de 
qualidade interno e externo

- Reativação do Núcleo de 
Educação Continuada

- Sistema de informatização-
pouco eficaz, falta de inter-
face dos equipamentos

- Capacitações ainda insufi-
cientes e desmotivação dos 
trabalhadores para partici-
pação

- Morosidade na implementa-
ção da RDC 302 da ANVISA

- Área física insuficiente do 
Posto de Coleta do Pronto-
socorro

Unidade de 
Diagnóstico por 

Imagem 

- Disposição da equipe de 
trabalhar em situações 
adversas

- Definição de implantação 
do plantão de 24 h para 
radiologista

- Elevado nível técnico da 
equipe

- Existência do Colegiado
- Capacitação gerencial
- Contrato de gestão com 

premiação.
- Reforma da área física
- Aquisição de novos equipa-

mentos
- Estágio de tecnólogos em 

radiologia
- Assessoria de Supervisão de 

Proteção Radiológica

- Reforma incompleta, cau-
sando enormes transtornos 
no atendimento

- Manutenção de equipamen-
tos ineficaz, prejudicando o 
atendimento

- Equipes incompletas
- Indefinição de fluxos inter-

nos e de rotinas
- Baixa participação dos traba-

lhadores no colegiado.
- Falta de um sistema infor-

matizado de gerenciamento 
da unidade

- Baixa adesão ao contrato de 
gestão

- Logística das salas impede 
uma boa organização do 
setor

- Promoção insuficiente de 
cursos de atualização para 
os funcionários
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Unidade de
Nutrição e
Dietética

- Atendimento aos acompa-
nhantes do Pronto-socorro 
e Internação de forma 
humanizada e segura em 
refeitório próprio

- Elaboração e implantação 
do Manual de Boas Práticas 
– MBP

- Capacitações permanentes,  
com temas sugeridos pela 
equipe. 

- Melhoria no relacionamen-
to interno da equipe e com 
acompanhantes

- Ampliação das refeições 
para a Unidade de Urgência

- Aquisição de materiais mais 
adequados, com melhoria 
da apresentação e seguran-
ça das dietas

- Implantação do Colegiado, 
com participação de repre-
sentantes da equipe

- Elaboração do Contrato 
Interno de Gestão e parti-
cipação da equipe para o 
cumprimento de metas

- Aquisição de equipamentos 
modernos

- Reforma e adequação da 
área física

- Morosidade na atualização 
do mapa dietético diário 
devido a/à dificuldade no ato 
da coleta e falhas de comuni-
cação com a enfermagem
- Sistema de acesso ao refei-
tório inadequado, com pouca 
colaboração de gerentes e 
trabalhadores para o cumpri-
mento das normas de acesso
- Visita ampliada no mesmo 
horário da distribuição do 
almoço dos pacientes, com 
aumento significativo da 
demanda, interferindo no 
planejamento da produção de 
dietas
- Participação no Colegiado 
ainda pequena.
- Resistência de alguns cola-
boradores na implantação do 
Manual de Boas Práticas
- Falta de sistema informatiza-
do de prescrição de dietas

Agência
Transfusional

- Bom relacionamento inter-
pessoal

- Participação da equipe na 
gestão

- Reforma da unidade
- Capacitação da equipe

- Falta de reuniões técnicas
- Inexistência de sistema 

informatizado
- Falta de treinamentos da 

agência transfusional para 
outros setores

Quadro 12 - Continuação.
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Lactário

- Padronização das dietas 
enterais e definição de fluxo 
para aquisição, distribuição 
e acompanhamento

- Realização de reuniões ge-
rais e bimestrais com toda 
equipe

- Presença da Coordenação 8 
horas por dia

- Realização e premiação de 
contratos de gestão

- Maior entrosamento entre 
os plantões diurno e no-
turno

- Ampliação e melhoria da 
área física

- Informatização das requi-
sições de insumos para o 
almoxarifado 

- Pouco controle das dietas 
enterais e lácteas no pronto-
socorro

- Comunicação falha entre as 
Unidades Assistenciais

- Falta de coordenação nos 
plantões noturnos

- Deficiência do número de 
funcionários e de qualificação

- Deficiência de capacitações 
e formação profissional

Engenharia Clínica

- Implantação de manuten-
ção preventiva, disponibili-
zando mais equipamentos 
por maior tempo.

- Treinamento de técnicos e 
usuários

- Definição da referência do 
técnico de manutenção por 
setores do HOB e equipa-
mentos

- Aquisição de equipamentos 
de teste e simulação

- Implantação do programa 
de estágio para técnicos 
de manutenção de equipa-
mentos

- Falta de apoio e participação 
dos setores para o programa 
de manutenção preventiva.

- Não existência de procedi-
mentos de utilização para 
todos os equipamentos.

- Deficiência do quantitativo 
de técnicos. 

- Atraso na alimentação e 
modernização do banco de 
dados.

- Deficiência de capacita-
ções mais avançadas para 
técnicos.

Quadro 12 - Continuação.
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Saúde e Segurança 
do Trabalhador

- Redimensionamento da 
unidade conforme NR4

- Organização dos dados 
estatísticos

- Reuniões mensais do Cole-
giado

- Contrato de gestão com 
premiação

- Extensão do atendimento 
de segurança nos finais de 
semana

- Boa relação interpessoal
- Disponibilidade de agenda 

médica
- Redimensionamento da 

unidade conforme NR4
- Organização dos dados 

estatísticos
- Reuniões mensais do Cole-

giado
- Contrato de gestão com 

premiação
- Extensão do atendimento 

de segurança nos finais de 
semana

- Boa relação interpessoal
- Disponibilidade de agenda 

médica

- Falta de análise estatísti-
ca para alguns dados na 
unidade

- Falta de incentivo a capaci-
tação, pesquisa e trabalho 
científico

- Deficiência na divulgação 
das atividades da unidade

- Ausência de reuniões téc-
nicas

- Pouca interface com outros 
setores

- Espaço físico e equipamen-
tos pouco adequados

- Inexistência de sistema 
informatizado

- Inexistência do serviço de 
perícia médica

- Deficiências na sistematiza-
ção do processo interno de 
trabalho

Quadro 12 - Continuação.
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Fonte: Consolidado gerencial de avaliação das unidades de acordo com os eixos diretivos - 2008

Quadro 12 - Continuação.

Farmácia

- Implantação da farmácia 
satélite do acolhimento do 
pronto-socorro

- Implantação dos kits de 
materiais médicos para pro-
cedimentos e cirurgias

- Implantação de dose casada 
de material e medicamento 
no pronto-socorro 

- Implantação do colegiado
- Reformas das farmácias 

satélites
- Produção de nutrição paren-

teral em sistema fechado e 
utilização de todas soluções 
parenterais também em 
sistema fechado

- Reforma da sala de prepa-
ro de nutrição parenteral 
e credenciamento pelo 
ministério

- Capacitação dos funcioná-
rios com cursos internos

- Falta de sistema informatiza-
do para melhoria dos proce-
dimentos de dispensação de 
medicamentos e materiais 
para as unidades.

- Área física do almoxarifado 
e da farmácia central ainda 
inadequada

- Pouca participação da equi-
pe no colegiado

- Dificuldade na liberação de 
funcionários para capacita-
ção externa
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Conclusão 

 Observamos avanços importantes nos processos internos de trabalho, 
na ambiência, na modernização tecnológica e na qualidade dos serviços. Expe-
rimentamos e vivenciamos o que podemos chamar de “construção coletiva de 
saberes”, através da prática e do uso desses saberes para novas mudanças. A ação 
se torna o elemento mais importante para compreender e construir significados 
e sentidos nas instituições de saúde, onde se busca resultados mais abrangentes, 
que vão além da recuperação da saúde das pessoas. O propósito de construir 
espaços para as pessoas serem atores ativos do seu processo de trabalho e do 
coletivo, transforma a prática cotidiana da lógica de análise de interpretação 
para uma lógica de compreensão, que gera novos conhecimentos e mudanças 
significativas na vida das pessoas.
 Nesse sentido, quando avaliamos os resultados e os registros que as 
equipes destacaram como pontos fracos, que avançaram pouco e devem ser 
trabalhados, constatamos que o modelo de gestão, aqui construído, promoveu 
uma mudança enorme na concepção da responsabilização pela instituição e 
pelos resultados. Essa forma de agir e pensar, de valorizar a ação e a prática é, 
sem dúvida, um veículo de transformação. Os ideais das equipes em reforçar 
os colegiados, melhorar a comunicação lateral, as condições de segurança e de 
trabalho, além de ampliar o conhecimento técnico dos profissionais,  através 
de processos participativos para construção de planos e projetos, são resultados 
que demonstram, em um microssistema, as mudanças possíveis no sistema de 
saúde e a integralidade do cuidado. 

Mudança do modelo de gestão - Experiência das Unidades de apoio à assistência do HOB
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4. O processo de construção da Clínica Ampliada
em um Hospital Geral 

Miriam Maria Souza1

Introdução

 Em 2003, o Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB – um hos-
pital geral e de ensino, iniciou uma nova gestão, na qual algumas diretrizes 
consideradas básicas nortearam os caminhos do grupo diretivo que assumia a 
instituição. 
 Com foco na gestão participativa, valorização do trabalhador e eficá-
cia da assistência, em busca de maior qualidade, maior resolutividade e menor 
custo, e com a humanização permeando as ações, elaborou-se uma proposta de 
planejamento com quatro eixos diretivos:

1º - Fortalecer a integralidade, qualidade e humanização da assistência;
2º - Consolidar a Gestão Participativa e a modernização gerencial,
3º - Avançar na modernização tecnológica, logística e de ambiência,
4º - Avançar na promoção da gestão do trabalho, do ensino e da pes-

quisa.
 
 Durante o processo de construção do plano diretor do hospital, é lan-
çada a Política Nacional de Humanização – PNH, que trouxe conceitos e dire-
trizes que deram sustentabilidade ao processo iniciado. A humanização passa a 
ser entendida como uma “Política transversal”, permeando as instâncias gesto-
ras do Sistema Único de Saúde – SUS e implicando na construção de um modo 
de fazer gestão, no qual os diferentes atores envolvidos no processo de produção 
da saúde são entendidos como sujeitos singulares “que atuam tanto de maneira 
complementar, quanto em linhas conflitantes” (CAMPOS, 2006), gestores de 
sua práxis.
 Assim, entendemos Humanização como:

•	 Valorização	dos	diferentes	sujeitos	implicados	no	processo	de	produ-	
 ção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores;

1Médica graduada pela Faculdade de Medicina da UFMG, pós-graduação em Pediatria com 
área de atuação em Neonatologia, Especialização em Homeopatia pelo Instituto Mineiro de 
Homeopatia e Gestão em Saúde pela FGV Minas, Diretora de Atenção Hospitalar do Hospital 
Municipal Odilon Behrens. miriammsouza@hotmail.com

miolo-print.indd   87 13/7/2009   14:29:52



88

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

•	 Fomento	da	autonomia	e	do	protagonismo	desses	sujeitos,
•	 Aumento	do	grau	de	co-responsabilidade	na	produção	de	saúde	e	de		
 sujeitos,
•	 Estabelecimento	de	vínculos	solidários	e	de	participação	coletiva	no		
 processo de gestão,
•	 Identificação	das	necessidades	sociais	de	saúde,
•	 Mudança	nos	modelos	de	atenção	e	gestão	dos	processos	de	trabalho,		
 tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde,
•	 Compromisso	com	a	ambiência,	melhoria	das	condições	de	trabalho	e		
 de atendimento.

 Desta forma, os princípios da PNH fortaleceram a gestão, sendo ini-
ciado um processo de implantação das diversas diretrizes que garantiriam a 
implementação da Política Nacional de Humanização. 
 A Clínica Ampliada, que está em processo de implantação no HOB, 
foi uma dessas diretrizes. Na discussão e implementação dos dispositivos da 
PNH, o conceito de Clínica Ampliada foi se estruturando.
 A estruturação de uma nova organização dos processos de trabalho por 
Unidades de Produção, a implantação da gestão participativa com a formação 
dos colegiados das unidades, a definição das equipes inter e transdiciplinares de 
referência e apoio matricial, a visita aberta e o direito a acompanhante foram 
dispositivos fundamentais para desencadear a implementação de um modo de 
fazer centrado no sujeito. Durante o processo de implementação desses dis-
positivos, outras reflexões eram pautadas, como o da ambiência nos locais de 
trabalho fomentando as mudanças.
 A contratualização global como hospital de ensino com a Secretaria 
Municipal de Saúde viabilizou os contratos internos de gestão, que se revela-
ram instrumentos potentes para consolidar as mudanças implementadas.

Conceituando Clínica Ampliada

O que vem a ser Clínica Ampliada?

 Vários são os fatores que interferem no processo saúde/doença. Os fa-
tores socioeconômicos, os valores da sociedade, a cultura, as relações no e com 
o trabalho atuam sobre o indivíduo e a coletividade e alteram os fatores de 
promoção-produção e recuperação da saúde. Outro fator influente na coprodu-
ção da saúde é a subjetividade. O jeito de ser e de agir de cada sujeito, seu modo 
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singular de estar no mundo, na vida e nas relações influenciam seu estado de 
saúde.

Assim, fatores econômicos, como renda, emprego e or-
ganização da produção interferem positiva ou negativa-
mente sobre a saúde dos agrupamentos populacionais. Os 
ambientes de convivência e de trabalho podem ter efeitos 
mais ou menos lesivos à saúde das pessoas. A cultura e os 
valores têm também grande influência sobre a saúde: o 
valor que se atribui à vida, o reconhecimento de direitos de 
cidadania a portadores de deficiências, a concepção sobre 
saúde, sexualidade, a forma com que cada povo lida com 
diferenças de gênero, de etnia ou mesmo econômicas, tudo 
isto amplia ou restringe as possibilidades de saúde das pes-
soas (CAMPOS, 2005).

 Cunha (2005), ao abordar a clínica ampliada na atenção básica, nos 
mostra vários exemplos de como uma mesma doença em indivíduos diferentes 
se manifesta e pode ser abordada. Demonstra-nos, através de Campos (1997), a 
influência da “dinâmica do saber e a ontologia das doenças na prática clínica”.

Todo saber tende a produzir certa ontologia do seu ob-
jeto, tende a transformar o objeto de análise em um Ser 
com vida própria [...] Toda padronização, toda programa-
ção e todo planejamento implicam em supor um mundo 
de regularidade. Um mundo em que as doenças seriam 
a mesma em cada uma de suas múltiplas manifestações, 
um mundo em que estas variações jamais destruiriam a 
identidade da doença, ou do problema institucional ou so-
cial enfrentado por estas formas de práxis. [...] E não há 
como abordar a doença sem enquadrá-la dentro de certa 
ontologia. A doença existe e não existe, antes de Weber 
a clínica já operava, na prática, com um conceito muito 
semelhante ao de tipo-ideal. Uma abstração concreta: a 
doença. Um Ser inanimado, mas dotado de animação ex-
terna. Um Ser provável, ainda que inexistente na prática. 
Uma regularidade que nunca se repete exatamente igual 
(Campos, 1997).

 Ao se manifestar de forma singular em cada indivíduo, a doença é 
abordada também na prática homeopática. No Organon da Arte de Curar, pa-

O processo de construção da Clínica Ampliada em um Hospital Geral
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rágrafo 5, Hahnemann nos fala em como trilhar o caminho da cura:

§5

Como auxílio à cura, são úteis ao médico os pormeno¬res 
acerca da causa mais provável da doença aguda, assim 
como os momentos mais significativos de toda a história 
clínica da doença crônica, a fim de descobrir sua causa 
fundamental, que provém, geralmente, de um miasma 
crônico, devendo ser levados em consideração a constitui-
ção física evidente do doente (principalmente do doente 
crônico), seu caráter com seu psiquismo e sua mente, suas 
ocupações, seus hábitos e modo de vida, suas relações so-
ciais e domésticas, sua idade e função sexual etc. (HAH-
NEMANN, 1996).

 Dessa forma, com o entendimento de que a doença se manifesta em 
sujeitos de forma singular, Campos propõe a ampliação do conceito de clínica, 
visto ainda como a abordagem do médico sobre a doença, passando a ser enten-
dido como a clínica do sujeito. Assim, a PNH conceitua Clínica Ampliada:

•	Um compromisso radical com o sujeito doente, visto de 
modo singular.
• Assumir a responsabilidade sobre os usuários dos servi-
ços de saúde.
•	Buscar ajuda em outros setores, ao que se dá nome de 
intersetorialidade.
•	Reconhecer os limites do Conhecimento dos profissio-
nais de saúde e das Tecnologias por eles empregadas – ta-
refa muito difícil para esses profissionais, e buscar outros 
conhecimentos em diferentes setores [...]
•	Assumir um compromisso Ético profundo (PNH,2004).

 Propõe-se ainda que essa abordagem singular vise a coprodução de 
autonomia, vista como a capacidade de compreender e lidar com suas limita-
ções, dependências e agir sobre si mesmo e sobre seu meio:

A ampliação do grau de autonomia pode ser avaliada pelo 
aumento da capacidade dos usuários compreenderem e 
atuarem sobre si mesmos e sobre o mundo da vida. O grau 
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de autonomia se mede pela capacidade de autocuidado, 
de compreensão sobre o processo saúde/enfermidade, pela 
capacidade de usar o poder e de estabelecer compromisso 
e contrato com outros.
Essa alteração do “objeto” e do “objetivo” do trabalho clí-
nico exigirá mudança nos meios de intervenção, sejam eles 
diagnósticos ou terapêuticos. Lidar com pessoas, com sua 
dimensão social e subjetiva e não somente biológica; esse 
é um desafio para a saúde em geral, inclusive para a clíni-
ca realizada em hospitais. Para que o diagnóstico consiga 
avaliar a vulnerabilidade, a equipe deverá colher dados e 
analisar o problema de saúde encarnado em um sujeito em 
um contexto específico; para esse fim, além de utilizar a 
semiologia tradicional, será necessário agregar elementos 
da história de vida de cada pessoa, identificando fatores de 
risco e de proteção (CAMPOS e AMARAL, 2007).

 Com este novo conceito de clínica, vários dispositivos que fomentam 
o trabalho em equipe e possibilitam ampliar o conhecimento sobre o contexto 
em que o usuário está inserido, ao passar por um processo de alteração da sua 
saúde, e culminando com a internação, foram desencadeados no hospital:

•	 Colegiado	Gestor	e	Colegiado	por	Unidade	de	Produção.
•	 Equipe	Transdisciplinar	de	Referência	e	Apoio	Matricial.
•	 Visita	Aberta	e	Direito	a	Acompanhante.
•	 Ambiência.
•	 Contrato	Interno	de	Gestão.
•	 Ouvidoria	e	Pesquisa	de	Satisfação.
•	 Projeto	Terapêutico	Singular.

O processo de construção da Clínica Ampliada no HOB.

Gestão Participativa

 A Gestão Participativa foi uma estratégia de reestruturação proposta, 
diante da necessidade de se encontrar caminhos que viabilizassem a organi-
zação da atenção e do cuidado na instituição, marcada pela fragmentação dos 
processos de trabalho, insuficiência de vínculos entre profissionais e usuários, 
dificuldades de comunicação entre as diversas unidades, deficiência e inadequa-
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ção da estrutura física e do parque tecnológico, além de déficit financeiro.
 Segundo Campos (2000), “para o enfrentamento desses conflitos é ne-
cessário acertar compromissos e contratos”. E a gestão participativa, “entendida 
como um modelo político institucional para aprimorar a participação e as rela-
ções entre trabalhadores, usuários e grupo
diretivo...” (Relatório de Gestão HOB, 2003-2007), propicia explicitar os con-
flitos e buscar soluções. 
            Assim, foram organizados seminários e oficinas para a discussão da 
gestão participativa, da gestão colegiada e da organização dos processos de tra-
balho, e se colocou em pauta o modelo departamentalizado existente, e como 
esse modelo fragmentava a atenção e as relações no trabalho.

... é fundamental alterar a lógica atualmente vigente e com 
a qual se costuma realizar a “departamentalização” em ser-
viços hospitalares. Em geral, os serviços e departamentos 
voltados para a assistência nos hospitais organizam-se 
com base em especialidades médicas ou profissões. Essa 
prática favorece a existência do duplo comando, confor-
me verificada pela escola estruturalista de administração 
(CAMPOS e AMARAL, 2007).

 Para reestruturar a organização do trabalho no hospital, foi proposta 
nova estrutura organizacional, baseada nos processos internos da instituição. 
Assim, foram constituídas as Unidades de Produção Assistencial, na lógica do 
cuidado continuado, pela qual o usuário é acompanhado pelas equipes, segun-
do uma linha de cuidado orientada por protocolos multiprofissionais, desde a 
porta de entrada – no pronto socorro; passando pelas Unidades de Internação 
– nos CTI e nas enfermarias, e garantia da continuidade do cuidado na atenção 
secundária e rede básica, por meio do encaminhamento responsável.
             Cada linha de cuidado possui um gerente e um coordenador de apoio ge-
rencial, responsáveis pelos trabalhadores, material e equipamentos; enfim, pelo 
gerenciamento do processo de trabalho das Unidades de Produção. Essa equipe 
gerencial da Linha do Cuidado ainda tem a função de coordenar a elaboração e 
implantação de diretrizes e protocolos, que garantam a continuidade da atenção 
em cada nível, inclusive, em nível ambulatorial, para os casos que necessitam 
do ambulatório de egressos, onde continua o atendimento, até o paciente estar 
em condição de ser contra-referenciado para sua unidade básica de referência. 
Exemplos dessa continuidade da atenção são o follow-up do recém-nascido de 
risco, realizado no ambulatório do hospital e no ambulatório de anticoagulação 
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dos egressos da Unidade de Acidente Vascular Cerebral – AVC.
           O cuidado foi organizado em quatro linhas de atenção: 

Atenção à Criança e ao Adolescente •	  Composta por três Unidades de 
Produção: a Urgência-Emergência Pediátrica, Enfermaria de Pediatria e 
pelo Centro de Terapia Intensiva Pediátrico. 
Como uma subunidade desta linha, devido à sua complexidade, propôs-se 
uma gerência e coordenação própria para a Unidade Neonatal de Cuidados 
Progressivos – as diretrizes e os protocolos do cuidado ambulatorial desta 
linha são coordenados pela equipe gerencial.
Atenção Clínica ao Adulto e ao Idoso •	  Composta pela Unidade de Clí-
nica Médica e pela Unidade de AVC.
O Cuidado Intensivo Adulto, composto por três Centros de Terapia In-
tensiva – 30 leitos, e a Unidade de Urgência-Emergência são subunidades 
desta linha de cuidado. Também devido às especificidades do processo de 
trabalho em cada uma dessas unidades, viu-se a necessidade de uma equi-
pe gerencial própria, com uma coordenação de Apoio e um gerente para 
os três CTI adulto, e uma equipe gerencial para a Unidade de Urgência-
Emergência. 
Como na Linha do Cuidado Pediátrico, a atenção ambulatorial dos egres-
sos dessas unidades é coordenada pela gerência da Linha de Cuidado da 
Atenção Clínica do Adulto e Idoso.
Atenção Cirúrgica •	  possui como Unidades de Produção as três enfer-
marias cirúrgicas compostas por diversas clínicas cirúrgicas – cirurgia ge-
ral, plástica, ginecológica, ortopédica, neurocirurgia e cirurgia vascular, e os 
blocos cirúrgicos da urgência e eletivo.
Devido à especificidade e às várias especialidades da Atenção Cirúrgica, 
as diretrizes e os protocolos de abordagem do paciente cirúrgico, desde a 
entrada pelo serviço de urgência e emergência até o acompanhamento pós-
operatório no ambulatório, são orientados pelo Coordenador Técnico de 
Especialidade de cada uma das especialidades cirúrgicas.
Atenção à Mulher •	  Maternidade e Bloco Obstétrico. A gerência e co-
ordenação de apoio são responsáveis por organizar a atenção à mulher na 
cirurgia ginecológica e no pré-natal de alto risco.

 Como diz Campos (2006), é necessário buscar os arranjos possíveis, 
tendo como base a realidade de cada serviço, e, a partir daí, ir se construindo es-
paços de diálogo, rodas de conversa.  Para garantir o funcionamento integrado 
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em cada linha, propôs-se a gestão colegiada. Cada Unidade de Produção possui 
seu colegiado, no qual são discutidos os problemas da unidade e sua relação 
com as outras unidades. Quando há necessidade, membros do colegiado de 
uma unidade participam do colegiado de outra, pautando problemas relaciona-
dos à interface de ambas.
           Cada diretoria possui seu colegiado, composto pelos gerentes e coorde-
nadores de cada unidade. Em reuniões mensais são pautados assuntos da gestão 
e demandas dos colegiados, que necessitam de instância maior para resolução.
           A Diretoria de Atenção Hospitalar possui dois colegiados: o da Atenção 
ao Adulto, composto pelas unidades de Clínica Médica, Cuidado Intensivo ao 
Adulto e Clínica Cirúrgica, e o Maternoinfantil, integrado pelas Unidades da 
Atenção à Criança e ao Adolescente e Atenção à Mulher e pelo Cuidado Neo-
natal. Esses colegiados se reúnem mensalmente, quando são discutidas propos-
tas que envolvem os processos entre unidades.
          Com a discussão multiprofissional para resolução dos problemas da uni-
dade nos colegiados, as equipes vão fazendo gestão do seu processo de trabalho 
e modificando a cultura institucional da lógica de departamentos, ainda presen-
te nos discursos, mas que se torna cada vez menos possível na prática. 
           Para o planejamento de cada unidade, proposta elaborada durante o 
curso de Formação Gerencial, promovido pela direção do hospital e ministrado 
pelo professor Gastão Wagner, da UNICAMP, e também para a capacitação da 
equipe gerencial, foi elaborado um diagnóstico situacional de cada unidade de 
produção. Utilizou-se como instrumento para este diagnóstico um questioná-
rio aplicado pelos gerentes e coordenadores em suas unidades – este questio-
nário buscou abordar temas específicos relacionados ao processo de trabalho da 
unidade, a sua inserção e relação com a rede, além do levantamento dos recursos 
humanos e de equipamentos existentes, o conhecimento dos indicadores da 
unidade e a gestão.
          A aplicação do questionário constituiu-se num momento de grande 
produção para a equipe gerencial, pois muitos dados passaram a ser do conhe-
cimento da gerência, e outras questões, como a relação com a rede municipal, 
passaram a fazer parte das discussões nas reuniões e instâncias colegiadas. Os 
colegiados e espaços de discussão coletiva foram uma das bases para a implan-
tação da clínica ampliada.
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Equipe de referência e Apoio Matricial

          Uma das questões que vem sendo discutida na área da saúde é o modelo 
assistencial em forma de plantões, que desvincula o profissional do usuário e 
fragmenta o cuidado na atenção hospitalar. A responsabilização e o vínculo são 
desafios apontados para gestores e trabalhadores da saúde. 
 Os processos de trabalho nas unidades são marcados por rotinas diárias 
e padronizadas, com horários pré-estabelecidos para todos os pacientes, e cada 
trabalhador, em sua jornada de plantões de 12 ou 24 horas semanais, executa 
a sua tarefa. Todos são responsáveis pelo paciente naquele horário. Acaba que 
o “doente é de todos e não é de ninguém, é de um ser abstrato chamado insti-
tuição ou hospital” (Rollo, 1997, p.323). Como promover responsabilização e 
vínculo neste modelo? 
 No Odilon, por ser um hospital com vocação para o ensino, havia nas 
unidades com residência médica uma ‘horizontalização’ da atenção, com o en-
fermeiro ‘horizontal’ e o médico diarista, com o residente, responsáveis pelos 
leitos. No entanto, o cuidado diário do usuário internado ocorria sem uma dis-
cussão mais ampla sobre responsabilização do cuidado com a inclusão do usu-
ário. 
           Ainda se mantinha a responsabilização da assistência centrada no mé-
dico, sem garantia de um trabalho em equipe multiprofissional, na qual cada 
um com seu saber e conhecimento contribui para a elaboração de uma proposta 
terapêutica para cada usuário.

Não há como propor humanização da gestão e da atenção 
sem propor um equilíbrio maior de poderes nas relações 
entre os trabalhadores dentro da organização e na rela-
ção da organização com o usuário. Primeiro, porque, do 
contrário, as decisões serão centralizadas em um serviço 
de saúde ou em um profissional da equipe, reduzindo o 
trabalho dos outros trabalhadores a simples execução, o 
que, além de ser ‘adoecedor’ para estes trabalhadores, será 
péssimo para a qualidade da atenção, já que o envolvimen-
to com o usuário tende a diminuir e o trabalho a se buro-
cratizar (Cartilha da PNH, 2008, p. 29).

 Nas oficinas, rodas e colegiados iniciamos a discussão sobre respon-
sabilização, vínculo e trabalho em equipe. Um dos fatores que contribuiu para 
a inserção da discussão e da proposta do trabalho integrado foi a média de 
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permanência nas unidades. Ao se pautar nas rodas de discussão os motivos da 
longa permanência, percebia-se a necessidade de um trabalho integrado entre 
os diversos profissionais.
           A equipe de referência, em cada unidade de produção do HOB, foi esta-
belecida a partir da proposta da PNH de arranjos organizacionais transversais 
e das equipes de referência e apoio matricial, que passaram a responder pelo 
cuidado integral e por todos os aspectos que influenciam os estados de saúde 
dos pacientes. O olhar de cada membro da equipe multiprofissional possibilita 
ampliar a visão sobre o usuário, que passa a ser visto como sujeito e como co-
responsável pela recuperação da sua saúde. 
          Constituída por um médico coordenador, um residente, um enfermeiro 
e um técnico de enfermagem esta equipe é responsável pela elaboração e con-
dução do projeto terapêutico de cada usuário. Como o técnico de enfermagem 
ainda trabalha em regime de plantão, foi proposto vincular este técnico aos lei-
tos por um período, para evitar que, a cada plantão, ele seja escalado para leitos 
diferentes. Em algumas unidades, como no cuidado intensivo, o fisioterapeuta 
faz parte dessa equipe básica de referência. O enfermeiro possui um número 
maior de leitos, integrando, portanto, mais de uma equipe. Assim, em todas as 
unidades, inclusive as da urgência, existe essa equipe de referência, responsável 
pelo paciente e pela sequência diária de seu atendimento. 

Num serviço hospitalar, pode-se definir a equipe de re-
ferência como o conjunto de profissionais que se res-
ponsabiliza pelos mesmos usuários cotidianamente. Por 
exemplo: um certo número de leitos em uma enfermaria 
a cargo de uma equipe. Esta mesma equipe pode ter pro-
fissionais que trabalhem como apoiadores, quando fazem 
uma “interconsulta” ou um procedimento em usuários sob 
a responsabilidade de outra equipe. A diferença do apoio 
e da interconsulta tradicional é que o apoiador faz mais do 
que a interconsulta; ele deve negociar sua proposta com 
a equipe responsável. Ou seja, é da responsabilidade da 
equipe de referência entender as propostas, as implicações 
e as interações que o diagnóstico e a proposta do apoiador 
vão produzir. Nessa proposta,  não é possível transferir a 
responsabilidade dos pedaços do usuário por especialida-
des (Cartilha PNH – 2008, p 33).

 O arranjo das equipes de apoio deve ser de acordo com a realidade 
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de cada serviço. Não podemos esperar ter o quantitativo ideal de profissionais 
para se pensar em organizar as equipes. Uma das marcas que percebemos na 
implantação do SUS no Brasil, ao conhecermos experiências que nos revelam 
o “SUS que dá certo”, é a criatividade dos profissionais para se organizarem e 
implantarem experiências de humanização da assistência. No HOB, de acordo 
com o número de profissionais existentes em cada categoria, montaram-se as 
equipes de apoio por Unidade de Produção, por clínica, por linha de cuidado 
ou tipo de usuário, como na Atenção ao Adulto e Idoso e Atenção Maternoin-
fantil. Como exemplo, citamos a equipe de Apoio Nutricional, que, no início 
da implantação do serviço, possuía apenas duas nutricionistas, dois médicos e 
uma enfermeira, que foram distribuídos como apoio para Atenção ao Adulto e 
Idoso e Atenção à Criança.
 Não havia suporte para as Unidades de Urgência. Com o acréscimo de 
mais uma enfermeira, mantém-se a distribuição dos médicos e enfermeiros que 
compõem a equipe por tipo de usuário, adultos e criança. Mas, com a ampliação 
da equipe de nutricionistas, foi possível redistribuir melhor estes profissionais, 
passando a ter uma referência por nível de complexidade na linha de cuidado, 
como para o cuidado intensivo, abrangendo as três unidades de terapia intensi-
va do adulto e a sala amarela da Unidade de Emergência, cujo perfil dos doen-
tes internados é de cuidado intensivo; para a pediatria e neonatologia, atenção 
clínica ao adulto e idoso, atenção cirúrgica e, para garantia de um acompanha-
mento mais acurado aos pacientes portadores de patologia vascular, busca-se 
garantir uma nutricionista de referência para estes pacientes. Definido por li-
nha de cuidado, a equipe de apoio nutricional atende ao paciente internado no 
hospital em todas as unidades, inclusive nas unidades da urgência/emergência.
 A Clínica de Atenção ao Adulto e Idoso, que prestava assistência à 
enfermaria do terceiro andar, promoveu um grande avanço para a melhoria da 
qualidade da assistência aos usuários, com a inserção da residência médica nas 
semi-internações do Pronto-socorro – PS.
 Houve ampliação da equipe médica, com a incorporação de novos pre-
ceptores que, juntamente com os residentes, promovem o cuidado integral do 
paciente clínico, iniciando sua atenção no PS pela mesma equipe médica que 
acompanha o paciente quando internado no andar. Este atendimento por uma 
mesma equipe na urgência e na internação garante continuidade da atenção, 
redução de repetição de exames e extravios e agilidade nas ações que promovem 
a recuperação do usuário.
 Outro avanço na melhoria da qualidade foi a inclusão dos leitos da 
cirurgia vascular como leitos da clinica médica, viabilizando a discussão do 
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plano terapêutico com visão integral na abordagem dos pacientes portadores 
de patologia vascular internados. Assim, nesta clínica a equipe de referência 
é composta pelo médico clínico e um residente da clínica médica, o cirurgião 
vascular e o residente da cirurgia vascular, um enfermeiro e um técnico de en-
fermagem.
 A reabertura da Unidade de Acidente Vascular Cerebral – AVC con-
tou com a participação ativa dos funcionários da clinica médica e reuniões se-
manais, nas quais a equipe de referência – técnicos de enfermagem, enfermeiros 
e médicos da unidade; e a equipe de apoio – 
profissionais da fisioterapia, psicologia, terapia nutricional, fonoaudiologia, ser-
viço social e neurologistas, discutiram protocolos e rotinas de funcionamento 
da unidade. São mantidas reuniões semanais para discussão de casos da unida-
de e construção de projeto terapêutico singular para casos mais complexos.
 Outra medida que mobilizou a equipe da Linha do Cuidado Clínico 
ao Adulto foi o Projeto de Desospitalização no Pronto-socorro. O aumento 
crescente da demanda e da complexidade dos usuários que procuram as por-
tas de urgência “são desafios que se apresentam” aos gestores e trabalhadores 
dos serviços de saúde  (Relatório de Gestão 2003-2007). A desospitalização 
foi uma estratégia viabilizada para reduzir o número elevado de internações 
geradas pelo hospital, a partir da porta de entrada, diante da dificuldade de 
retaguarda para reavaliação mais precoce do paciente e garantia do tratamento 
completo em casos de infecção.
 O projeto assegura condições para as internações só ocorrerem em ca-
sos de instabilidade clínica. Implantaram-se as equipes de referência interdis-
ciplinares que prestam cuidados diariamente aos usuários, garantindo a hori-
zontalização do cuidado clínico na Unidade de Urgência/Emergência. Quando 
o paciente passa a apresentar estabilidade clínica, a medicação é fornecida, se 
estiver indisponível na rede, para a continuidade do tratamento em domicílio, 
e é garantido o seu controle no Ambulatório das Residências Médicas ou no 
Programa de Atenção e Internação Domiciliar – PAD/PID do hospital. Após 
a melhora do quadro agudo que o conduziu à urgência, é realizada a contra-
referência para sua Equipe de Saúde da Família. A internação no domicílio 
ocorre quando o paciente, estável clinicamente, ainda demanda o tratamento 
endovenoso ou a necessidade de dieta enteral. 
 Na Atenção Cirúrgica, o processo de implementação do dispositivo da 
Clínica Ampliada viabilizou tanto o fim do pedido de interconsulta por papel, 
quanto as presenças das equipes de apoio matricial da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar – CCIH, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisiote-
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rapia e Assistência Social, nas discussões diárias do projeto terapêutico de cada 
paciente, além da modificação, em tempo real, deste plano terapêutico, caso 
necessário. A inserção da equipe do PAD/PID junto à enfermaria promoveu o 
incremento da desospitalização nesta unidade.
 A equipe de enfermagem envolveu-se na integração do projeto tera-
pêutico dos pacientes e compreendeu seu papel fundamental nas intervenções 
que facilitam a recuperação dos mesmos. A elaboração dos protocolos da cirur-
gia geral envolveu reuniões multidisciplinares, normatizando o cuidado cirúr-
gico do doente de alta complexidade desde o pronto-socorro até a enfermaria.
 Uma metodologia adotada pela equipe para promover a discussão foi 
a visita multidisciplinar de leitos, como na Clínica Cirúrgica do 2º andar, que 
proporcionou a integração da equipe e a discussão dos casos entre as equipes de 
referência e de apoio. Como diz Campos (2007), vai se construindo o “Projeto 
Terapêutico peripatético, elaborado enquanto as pessoas caminham” e agilizan-
do ações que possibilitam a recuperação do doente e promovam a desospitali-
zação.
 Assim, respeitando o momento de cada Unidade de Produção e de 
cada linha de cuidado, o processo de implantação da Clínica Ampliada vem 
ocorrendo de diversos modos e em vários estágios. As equipes de referência e 
apoio matricial são dispositivos que viabilizam esse processo e são fundamen-
tais para a construção do vínculo e o aumento do grau de responsabilização das 
equipes.

Visita aberta e o direito a acompanhante

           Ao se abordar a clínica ampliada enquanto produtora de vínculo, res-
ponsabilização e autonomia, são suscitadas questões relacionadas ao usuário e 
aos seus direitos de cidadania. A visita aberta e o direito a acompanhante são 
fundamentais para a implementação da clínica ampliada.

... construção de autonomia e de autocuidado somente 
serão alcançados caso se pratique uma clínica comparti-
lhada, alterando-se radicalmente a postura tradicional, que 
tende a transformar o paciente em um objeto inerte, ou 
em uma criança que deveria acatar, de maneira acrítica e 
sem restrições, todas as prescrições e diretrizes disciplina-
res da equipe de saúde. Desde a construção do diagnóstico 
– mapa de vulnerabilidade “, ao projeto terapêutico, com a 
clínica ampliada, buscar-se-á construir modos para haver 
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uma co-responsabilização do clínico e do usuário (CAM-
POS e AMARAL, 2007).

Visita aberta é uma proposta da Política Nacional de Hu-
manização, cujo objetivo é ampliar o acesso dos visitantes 
às unidades de internação, de forma a garantir o elo entre 
o paciente, sua rede social e os diversos serviços da rede 
de saúde, mantendo latente o projeto de vida do paciente 
(Cartilha PNH – 2008, p 3).

 Esse dispositivo possibilita a inserção dos familiares no cuidado, viven-
ciando com a equipe as várias etapas do tratamento, estabelecendo vínculo e 
co-responsabilização por esse cuidado.
 No HOB, assim como em muitos outros serviços, o horário de visitas 
era visto pelas equipes como um momento de grande transtorno “atrapalhando 
a rotina do hospital”, um trabalho a mais para a equipe. Com exceção das uni-
dades de pediatria, que, por suas peculiariedades, a presença do acompanhante 
foi há muito integrado na assistência à criança, havia uma falta de compreen-
são da função do visitante/acompanhante na reabilitação do doente. Mesmo 
nos casos de pacientes que iriam receber alta com algum grau de dependência, 
necessitando de orientação e treinamento dos familiares para os cuidados no 
domicílio, esta inserção do familiar no cuidado era realizada somente próxima à 
alta hospitalar. Daí, uma família era censurada pela equipe quando apresentava 
dificuldades na aceitação do cuidado.
            Após a decisão do colegiado gestor de implementar a visita aberta no 
hospital, foram realizadas várias oficinas para a implantação da proposta. Uma 
das primeiras oficinas foi com a equipe da recepção, portaria e Assessoria de 
Comunicação para a discussão da proposta, uma vez que esses trabalhadores 
vivenciavam diariamente as dificuldades e conflitos, tanto de usuários e fami-
liares, quanto das equipes no horário de visitas.
           Assim, para se levantar e elaborar as propostas de logística para a implan-
tação da visita aberta no HOB, a partir dessa oficina, formou-se um grupo para 
visitar a Santa Casa de Belo Horizonte, que possui o maior número de leitos 
destinados ao SUS de Belo Horizonte e havia implantado este dispositivo.
 Durante o levantamento dos dados e da elaboração da proposta foi re-
alizada uma pesquisa de campo para sensibilizar os trabalhadores para o tema. 
Foi anexado ao contracheque do pagamento de julho de 2005 um pequeno 
questionário com três questões fechadas, que abordavam de forma lúdica o dia-
a-dia de visitantes nas instituições de um modo geral, e, mais especificamente, 
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no Odilon Behrens. Instalou-se uma urna em frente ao relógio de ponto e após 
15 dias os resultados foram levantados.

Fonte: Assessoria de Comunicação do HOB

Fonte: Assessoria de Comunicação do HOB

O processo de construção da Clínica Ampliada em um Hospital Geral

Gráfico 1

Gráfico 2
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Fonte: Assessoria de Comunicação do HOB

 Ao se utilizar a pesquisa como instrumento para a discussão do dispo-
sitivo, foram realizadas várias oficinas, com a participação dos trabalhadores das 
diversas unidades, com vistas à elaboração e pactuação das propostas levantadas 
nos colegiados das unidades, e destinadas à implantação da visita aberta. 
 Os argumentos para não se implantar a visita aberta foram os habitu-
ais: irá tumultuar as unidades e atrapalhar as rotinas; haverá aumento da infec-
ção hospitalar, a área física é inadequada, “como dar notícias a toda hora?” etc. 
Ao reunirmos trabalhadores de diversas unidades para discutirem as questões, 
se viabilizou a troca de experiências, devido à vivência em outros serviços. A 
experiência da pediatria com acompanhante já inserido nas unidades contribuía 
para o debate e ponderações com relação às dúvidas e aos temores. Abaixo, uma 
das falas da equipe de Terapia Intensiva do Adulto resume o que foi vivenciado 
por todos no período:

Nossa imediata reação à Visita Ampliada foi: inviável. En-
tretanto, trabalhado os medos, fomos surpreendidos pelos 
inegáveis benefícios desta medida sem interferência signi-
ficativa da rotina do CTI; ou seja: o bicho papão era amigo. 
(Roberto Sidney - Médico Coordenador do CTI).

Gráfico 3
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 Foi necessária a adequação da área física das portarias e unidades de 
internação, a adaptação de ambientes e a reforma de espaços internos para re-
feitório e banheiros, a fim de melhor acolher os visitantes. 
Após aprovação da proposta consolidada nas oficinas pelo Colegiado Gestor 
e Conselho Local de Saúde, o horário para visitas, que antes era de 15 às 16 
horas, passou para de 11 às 20 horas em todas as unidades, inclusive nos CTI. 
           A forma adotada para garantir a implementação desse dispositivo foram 
as rodas de avaliação relâmpago para ajustes na logística, correções imediatas 
de fatores que poderiam interferir negativamente no sucesso da medida, como, 
por exemplo, a não delimitação do número de visitantes por leito, adotado ini-
cialmente, e oficinas periódicas de avaliação para melhoria do processo, com 
destaque para as dificuldades apontadas pelos trabalhadores em cada unidade. 
As rodas de discussão sobre o dispositivo, com avaliação do que está gerando a 
insatisfação dos trabalhadores por unidade, devem ser freqüentes para redução 
dos problemas apontados e compreensão, pelos trabalhadores, do que represen-
ta a rede social para a recuperação do paciente.

Ambiência

 Não é possível falar de Clínica Ampliada sem o envolvimento dos tra-
balhadores. No Hospital Odilon Behrens, outro dispositivo que contribuiu para 
o envolvimento dos trabalhadores foi a discussão sobre ambiência. O HOB 
passou por várias reformas dos espaços de trabalho e, ao discutirmos as altera-
ções na área física, a discussão sobre a ambiência foi inserida nas rodas. Enten-
dida como espaço social, profissional e de relações interpessoais, que viabilize 
aos trabalhadores a vivência de grupalidade, produção de subjetividades, através 
da reflexão sobre os processos de trabalho, e coprodução do espaço, que pro-
porcione uma atenção acolhedora e resolutiva, as discussões sobre a ambiência 
proporcionam reflexões sobre as relações no local de trabalho (Cartilha PNH, 
2008).
 A compreensão de trabalhar o espaço físico a partir desses princípios, 
culminou com uma semana denominada “Saúde com Arte”, que reuniu, em 
julho de 2006, artistas da comunidade e do hospital e contou com assessoria de 
uma artista plástica e uma arquiteta com apoio do Ministério da Saúde. Nas-
ceu, a partir daí o projeto “Saúde com Arte”, que organiza atividades lúdicas, 
de música, dança, pintura, varal de poesia e biblioteca intinerante, envolvendo 
trabalhadores e usuários.  
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 Esse projeto possibilitou uma maior inserção da comunidade dentro 
do HOB, que passa a ver o hospital como espaço de promoção da saúde. Medi-
das como intervenções envolvendo a comunidade para a retirada do lixo, antes 
jogado junto ao muro do hospital; adoção do grafismo e trabalho de arte nos 
muros externos, com a contratação de adolescentes grafiteiros da comunidade 
para a sinalização do hospital, que gerou o primeiro emprego destes jovens, 
despertam na comunidade o sentimento de pertencerem a esse espaço. Além do 
trabalho de pintura, esses artistas realizam oficinas para ensinar seus trabalhos 
a crianças das vilas do entorno do hospital em parceria com a Associação Mu-
nicipal de Assistência Social – AMAS e o Centro Cultural Liberalino Alves.
 Os muros externos do hospital foram pintados com motivos propostos 
e eleitos pela comunidade, usuários e trabalhadores. Temas como direitos dos 
usuários, direitos da criança, doação de sangue, prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis e meio ambiente foram os mais votados, e compuseram 
o projeto, batizado pelo coordenador dos grafiteiros, como “Abraçando o Odi-
lon”.
 Isto nos traduziu um sentimento de cuidado e zelo com este espaço 
(Relatório de Gestão 2003-2007). No projeto de sinalização, buscou-se utili-
zar a leveza nos traços dos grafismos para se transmitir sensações de calma e 
tranqüilidade. Na fala de um trabalhador do CTI: “Há 15 anos, o hospital era 
quadrado, pesado. Hoje, está mais leve”.

Contratos de Gestão

 Em 2004, o hospital foi reconhecido como Hospital de Ensino, ini-
ciando, assim, o processo de contratualização global com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde – SMSA. Nesse processo, para cada um dos eixos diretivos da 
gestão foram pactuadas metas e indicadores, sendo a clínica ampliada uma das 
estratégias para o objetivo de ampliar o acesso.
 A Secretaria Municipal de Saúde tinha como meta implantar Centros 
de Especialidades Médicas – CEM para os usuários do município pela lógica 
da territorialização. Cada unidade básica agenda suas consultas diretamente 
nos CEM de referência. Um dos objetivos dos CEM é promover maior vin-
culação entre os médicos da atenção primária com os da atenção especializada, 
e possibilitar maior agilidade, resolutividade e eficiência no atendimento aos 
usuários.
 O HOB, através do ambulatório de especialidades, passou a ser refe-
rência para a Regional Pampulha e parte da Regional Noroeste, abrangendo as 
Unidades Básicas do entorno do hospital.  
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 O estreitamento das relações com a rede básica vem possibilitando a 
consolidação da atuação em rede do hospital com as unidades básicas, propor-
cionando a ampliação da clínica e trazendo reflexões para a equipe do hospital, 
que passa a entender o atendimento hospitalar como uma estação do cuidado 
ao usuário, e a compreender a importância da contra-referência deste usuário, 
para a sua equipe de referência, como garantia desse cuidado.
 Esse processo de pactuação do contrato global de gestão com a SMSA, 
as discussões promovidas pelo curso de gestão, organizado para capacitação das 
gerências do hospital, a definição das Unidade de Produção e a organização dos 
colegiados, possibilitaram a adoção dos contratos internos de gestão no hospi-
tal.

Os principais arranjos organizacionais acima apresentados 
– a gestão compartilhada em colegiados, a constituição das 
unidades de produção e o apoio matricial, ganham dina-
mismo quando se utiliza a metodologia dos “contratos de 
gestão” para operacionalizar esse paradoxo entre autono-
mia relativa e necessidade de integração e coordenação de 
cada parte com o todo.
É possível trabalhar-se com duas formas de contrato de 
gestão: uma entre o hospital e o gestor do SUS e outra 
interna, entre as unidades de produção e a direção. Nos 
dois casos, a abrangência da contratação deve se dar sobre 
o objeto e sua tradução em objetivos e metas, a eficácia e 
eficiência da clínica. Identificando-se mecanismos de afe-
rição e avaliação de resultados (CAMPOS e AMARAL, 
2007).

 Através dos contratos internos de gestão, pactuamos metas e indicado-
res do modelo de atenção e gestão, pactuados no contrato global, que garantam 
a implementação da clínica ampliada e a construção do projeto terapêutico 
singular.

Resultados

 São avanços percebidos pela gestão, o acompanhamento dos indicado-
res pactuados no contrato global, a motivação na aferição dos contratos inter-
nos, os dados estatísticos produzidos pelo hospital e a melhoria da qualidade da 
assistência. 
 Ainda temos muito que avançar no processo de implementação da clí-
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nica ampliada, como o trabalho a ser desenvolvido com algumas especialidades 
cirúrgicas que, embora tenham o acompanhamento horizontal dos pacientes 
internados na especialidade, apresentam dificuldades para exercitar a clínica 
ampliada. As dificuldades para envolvimento e inserção nas discussões ainda 
são dos profissionais médicos. Talvez não haja a resistência explicita aos proje-
tos, mas uma forma de não se implicar, devido aos questionamentos e conflitos 
que podem ser suscitados.
 Como resultado de algumas medidas implementadas, destacamos a 
implementação das equipes de referência, a horizontalização da atenção e a 
desospitalização, que promoveram uma queda no número total de pedidos de 
internação para outros hospitais, saindo de uma média de 997, em 2003, para 
uma média de 473, em 2007.

Fonte: Relatório de Gestão 2003-2007

Tabela 1 - Número de pedidos de internação para outros hospitais

2De março a setembro de 2005, devido à reformas no pronto-socorro, o atendimento destas uni-
dades foi transferido para outros hospitais, o que gerou uma maior redução das transferências.

Mês/Ano 2003 2004 20052 2006 2007

Janeiro 1.212 858 600 832 603

Fevereiro 1.082 851 673 738 483

Março 1.141 899 401 695 526

Abril 1.109 944 250 872 420

Maio 1.047 933 251 897 473

Junho 1.015 786 394 933 449

Julho 1.027 973 359 886 466

Agosto 932 889 317 910 402

Setembro 824 850 320 712 416

Outubro 910 790 653 795 498

Novembro 851 737 612 645 457

Dezembro 813 853 637 704 486

TOTAL 11.963 10.363 5.467 9.619 5.679

Média/mês 997 864 456 802 473
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 Foram realizadas pesquisas qualitativas e quantitativas com usuários e 
trabalhadores para a avaliação da satisfação com a implantação da Visita Aberta.
 A mudança foi avaliada positivamente por 100% dos visitantes e 97% 
dos pacientes internados:

Gráfico 4 - Percentual geral de satisfação

Fonte: Assessoria de Comunicação do HOB

 Na pesquisa, foram ouvidos também os trabalhadores das portarias e 
das Unidades de Internação, e o índice de satisfação varia de acordo com o local 
de trabalho. Para os trabalhadores das portarias, o índice de satisfação com a 
visita aberta foi de 80%, e a ampliação do horário reduziu os conflitos vividos 
diariamente, devido ao curto tempo para a visita, o que facilitou o trabalho no 
setor.

Avaliação dos trabalhadores das portarias:

 Os trabalhadores das Unidades de Internação avaliaram positivamente 
a medida, porém, apontaram alguns problemas que vêm gerando insatisfação 
na equipe:

•	 maior	concentração	de	pessoas,	devido	à	insuficiência	da	área	física;
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•	 maior	número	de	conflitos	entre	acompanhante-acompanhante	e			
 acompanhantes-equipe assistencial, principalmente em casos de pa- 
 cientes crônicos,
•	 requer	uma	equipe	preparada,	atenta	e	presente	durante	a	visita,	dan-	
 do apoio e orientações aos familiares, o que gera maior dispêndio de  
 tempo da enfermagem,
•	 dificuldades	no	controle	de	alimentos	nas	enfermarias,
•	 mais	pessoas	transitando	no	setor	–	profissionais,	pacientes,	acompanhan	
 tes, visitantes, crianças.

Avaliação dos trabalhadores das Unidades de Internação:

 Dados da última oficina de avaliação, em junho de 2008, nos apontam 
para um amadurecimento do entendimento dos trabalhadores sobre o que o 
visitante/acompanhante representa para a recuperação do doente. Percebemos 
esse amadurecimento nos pontos da visita aberta, citados como positivos na 
avaliação dos trabalhadores.

Gráfico 5

Fonte: Assessoria de Comunicação do HOB
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Gráfico 6

Fonte: Assessoria de Comunicação do HOB

Quadro 1

Fonte: Laboratório do HOB.

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS

• Impacto na melhora do paciente; isso 
traz benefício para a equipe também

• Relacionamento com familiares e 
cuidadores do paciente

• Abordagens mais tranqüilas com o 
paciente pela presença de acompa-
nhante/visitante

• Profissionais aperfeiçoam as relações 
com as pessoas

• Informações precisas e completas 
sobre o paciente

• Conhecimento para seqüência de 
tratamento

• Integração da família no tratamento

• Intransigências dos usuários, sem 
respeito aos limites de horário e de 
números de visitantes

• Cerceia a liberdade do paciente ao 
lado, que, às vezes, fica “exposto”, 
durante cuidados e procedimentos

• Tempo para dar informações sobre 
quadro clínico – repetição e informa-
ções a várias pessoas

• Interferência na rotina do setor
• Busca de informações fora do horário.
• Espaço físico inadequado
• Excesso de visitantes no quarto
• Acompanhante é criticado pela equi-

pe quando não comparece
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 Os pontos negativos apresentados são situações reais vivenciadas pelos 
trabalhadores e esses pontos são discutidos nas oficinas e entendidos como pro-
blemas a serem solucionados. Como produto final das oficinas, propostas são 
apresentadas e encaminhadas para discussão nos colegiados das unidades.
 Com a implementação da visita aberta, tivemos um aumento do núme-
ro de refeições fornecidas aos acompanhantes, porém, o benefício da efetivida-
de do dispositivo justifica a garantia deste direito.

 Embora a taxa global de infecção hospitalar seja um indicador pouco 
preciso para a análise das infecções em um hospital, se utilizado sem parâmetro 
de comparação, adotamos este dado para o acompanhamento da evolução da 
infecção dentro do hospital, após a implantação da visita aberta, um dos te-
mores dos gestores e trabalhadores. Podemos perceber (tabela 3) que a taxa de 
infecção vem se reduzindo. Vários foram os fatores que contribuíram para esta 
redução, mas podemos afirmar que, com o incremento de visitantes dentro do 
hospital, não houve aumento da infecção no hospital.

Fonte: Serviço de Nutrição e Dietética do HOB

Tabela 2

Ano 2003 2004

2002 1.212 858

2003 1.082 851

2004 1.141 899

2005 1.109 944

2006 1.047 933

2007 1.015 786

20083 1.027 973

Fonte: Setor de Infecção Hospitalar do HOB

Tabela 3 - Taxa Global de Infecção Hospitalar
Ano 2004 2005 2006 2007

Taxa Global % 11,52 12,05 9,82 7,43

3Até Junho de 2008
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 Os benefícios da visita aberta são percebidos nas entrevistas qualitati-
vas realizadas com visitantes e pacientes no hospital e na fala das equipes nas 
oficinas de avaliação.

Ficou bom. Ver o paciente mais vezes é melhor.
J.S.S. B. – dona de casa – Ribeirão das Neves 

Melhorou. Está mais organizado. Não precisa mais pressa 
para visitar.
H. X. M. – assistente administrativo – Contagem 

Melhorou. Agora o paciente fica mais com a família. Tem 
integração. Mas a fila continua grande.
N. S. R. O. – artesã – Belo Horizonte 

Muito bom, pois agora temos mais tempo para visitar o 
paciente.
L. G. S. – cozinheira – Belo Horizonte 

Melhorou. Temos opções de horário diferentes para quem 
não poderia vir no horário reduzido. O atendimento do 
guichê é muito demorado.
P. J. R. – dona de casa – Contagem 

Agora está melhor. As pessoas que trabalham podem vir 
visitar.
A. L. F. – técnico em eletrônica – Belo Horizonte 

Gostei. Dá oportunidade para todas as pessoas e o pacien-
te tem a opção de estar sempre acompanhado.
M. A. L. – autônoma – Santa Luzia 

Agora está melhor. É bom demais. Gostei demais. Ficar sozi-
nho no hospital é ruim demais.
S. A. J. S. – Belo Horizonte – paciente da Clínica Cirúrgica

Ótimo. Maravilhoso. Melhor impossível. A gente vê pesso-
as frequentemente. Não fica aquela coisa chata de hospital.
P. T. – Ribeirão das Neves – paciente da Clínica Cirúrgica

 A consolidação da visita aberta proporcionou um maior contato entre 
os acompanhantes e a equipe de atendimento, o que possibilitou uma maior 
compreensão da doença e do tratamento por parte da rede social dos usuários, 
desmistificou os cuidados domiciliares e facilitou a aceitação da alta hospitalar.

O processo de construção da Clínica Ampliada em um Hospital Geral
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Conclusão

            Ao definir a Clínica Ampliada como uma das grandes diretrizes, a PNH 
nos leva a adotar vários dispositivos, como a gestão participativa, Contratos de 
Gestão, Visita Aberta e Direito a Acompanhante, Equipe Transdiciplinar de 
Referência e Apoio Matricial, Projetos Co-geridos de Ambiência e Projeto 
Terapêutico Singular. 
Esses dispositivos vão se imbricando, formando uma rede para sustentação das 
mudanças dos processos de produção da saúde no hospital, em busca da con-
solidação de uma cultura de inclusão dos usuários e trabalhadores na gestão do 
seu trabalho, enquanto Sujeitos Singulares na construção coletiva do SUS. E, 
para nós, o modo de fazer não é outro senão a estratégia de inclusão de usuários 
e trabalhadores na gestão. 
           No HOB, procuramos utilizar todos os espaços para envolver traba-
lhadores, gestores e usuários: oficinas, instâncias colegiadas e, como nos ensina 
Campos (2006), utilizar todos os momentos possíveis para o diálogo: as rodas, 
corridas de leito, conversa de corredor, todos os espaços devem ser utilizados 
para a conversAÇÃO.
E, bem mineiramente falando, é uma “conversAÇÃO danada”! Somente assim, 
na construção das relações, na coprodução dos nossos processos de trabalho, 
explicitando os conflitos e colocando-os na roda para discussão, é que conse-
guiremos produzir protagonismo, construindo coletivamente o SUS que é de 
todos.
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5. Uma forma criativa de tratar o dispositivo 
“Visita Aberta” dentro do HOB

Marineide Gonçalves Araújo1

Justificativa

 O presente trabalho visa demonstrar como foi possível abordar o tema 
integrante da Política Nacional de Humanização, “Visita Aberta”, dentro do 
HOB, de maneira criativa e bem humorada, buscando atingir o objetivo de 
estabelecer critérios para sua implantação através de música, linguagem simples 
e atração visual.

Relato de Experiência

 Desde a sua implementação, em 2003, a Política Nacional de Huma-
nização – PNH, instituída pelo Ministério da Saúde, tem sido o parâmetro das 
Instituições de Saúde da rede SUS e seus gestores, pela busca de ações concre-
tas na área da humanização.
 A PNH defende o fortalecimento dos protagonistas do SUS – traba-
lhadores, gestores, usuários e comunidade, e os elege como co-responsáveis pelo 
processo de produção de saúde.
Pasche (2008) diz que “a PNH é um modo de fazer mudanças na saúde, cuja 
premissa básica é a inclusão. Busca incluir o outro, incorporando a diferença e 
a perturbação que esta inclusão dos sujeitos produz na gestão e nas formas de 
cuidado”.
 Partindo desses princípios, a PNH estabelece alguns dispositivos ou 
estratégias que vão garantir um atendimento de qualidade aos usuários, melho-
res condições de trabalho para os profissionais da saúde, além da mobilização e 
participação efetiva dos envolvidos na concretização desses objetivos.
 A “Visita aberta e direito a acompanhamento” é um desses dispositivos 
que, segundo cartilha da PNH (2008), visa “ampliar o acesso dos visitantes às 
unidades de internação, de forma a garantir o elo entre o paciente, sua rede so-
cial e os diversos serviços da rede de saúde, mantendo latente o projeto de vida 
do paciente”.
Para a médica e consultora da PNH, Esther Albuquerque (2008), o hospital 
enraizou uma cultura de cuidado, excluindo a família e a rede social do doente 

1Mestre em Educação, Especialista em Terapia Intensiva e Enfermagem do Trabalho.  Enfermei-
ra/ Coordenadora de Enfermagem do HOB.
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do processo de tratamento. E isso precisa e deve ser mudado.
 O Hospital Odilon Behrens trabalhou na implantação da visita aberta 
e, para isso, promoveu paralelamente, ações, discussões e questionários com os 
grupos envolvidos no processo: gestores, trabalhadores, usuários e comunidade.
 Procurou-se responder a algumas indagações nestas discussões: o visi-
tante atrapalha? Sobrecarrega? Invade? Tem valor? É benéfico ao paciente?
 Ao refletirem sobre o que ocorre durante a visita, os envolvidos pu-
deram, então, rever alguns conceitos e posicionamentos, entendendo que visi-
tantes e acompanhantes não atrapalham ou sobrecarregam, quando estes são 
inseridos no processo de cuidar, beneficiando a pessoa doente.
 Depois dessas discussões em oficinas, partiu-se para um segundo mo-
mento. Foi criado um grupo interdisciplinar de profissionais da instituição para 
estabelecer critérios e estratégias para expansão dessas discussões, bem como 
criar normas e regulamentos que norteassem a presença dos visitantes e acom-
panhantes dentro dos setores do hospital.
 E foi nesse grupo que surgiram indagações de como atingir o objetivo 
proposto de forma clara, adequada, criativa, em busca de atingir os diversos pú-
blicos envolvidos e sem ser repetitivo ou enfadonho. Através de uma cartilha de 
informações? Seminários? Palestras? Teatro? Um “corpo a corpo” nas unidades 
de atendimento? Foram muitas as idéias e propostas que surgiram...
 Participando desse processo e em busca de uma solução criativa, teve-
se uma idéia bem “mineira”: apresentar o tema e as suas normas através da 
música, com o uso de um artifício bem conhecido da comunidade em geral: a 
dupla sertaneja.
 Em forma de trovas com rimas, escrevemos uma letra focando a vi-
sita aberta. Outra enfermeira, Maria José, coordenadora de Enfermagem da 
Unidade Neonatal de Cuidados Progressivos, aderiu à idéia e musicou a letra, 
acompanhada de um violão.
 Foi formada, assim, a dupla sertaneja MARMITA e MARMOTA, 
de visual irreverente, chamativo e engraçado, para apresentar o tema “Visita 
aberta” na portaria principal do Hospital e nos corredores dos vários setores de 
internação.
 Além da música, criamos também diálogos entre a dupla, sempre bem 
humorados, como forma de chamar a atenção do público e criar um clima de 
interação.
 As apresentações da dupla, sempre seguidas de um misto de surpresa e 
admiração, foram muito bem avaliadas por trabalhadores, usuários e visitantes, 
tanto que passou a ser “solicitada” em alguns setores e ocasiões especiais, como 
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a festa junina da Unidade de Internação Pediátrica, visita da comissão de Pe-
rinatologia da SMS ao HOB, colegiado gestor do hospital e, recentemente, no 
Simpósio de Humanização da Prefeitura de Belo Horizonte, que recebeu cerca 
de 600 participantes, o que confirmou e enalteceu o sucesso da idéia, bem como 
divulgou os propósitos humanizadores da “visita aberta”. 

Considerações Finais

 A formação da dupla sertaneja MARMITA e MARMOTA teve como 
objetivo inicial disponibilizar, de maneira acessível, informações e regulamen-
tos da implantação da “Visita Aberta” dentro do HOB.
 Porém, acabou por atingir outros objetivos: de que é possível se trans-
mitir normas de forma alegre, bem humorada e criativa, bem como utilizar 
talentos disponíveis nas equipes de trabalho da Instituição, reforçando parcerias 
positivas. Além disso, ao utilizar os espaços hospitalares para divulgações desse 
tipo, contribui-se para alterar também a cultura desse espaço como sendo um 
lugar sisudo, sombrio, silencioso e triste; onde pessoas doentes esperam, passi-
vamente e sem envolvimento, pelo tratamento disponibilizado.
 A experiência serviu também para redimensionar o nosso papel como 
enfermeiras, não apenas detentoras de conhecimento técnico e científico a ser-
viço do doente, mas seres humanos cuidando de outros seres humanos, atentos 
às suas necessidades, envolvendo-os num cuidado integral capaz de inserir, in-
tegrar, fortalecer e dar-lhes autonomia.

Fonte: Assessoria de Comunicação HOB

Figura 1 - As personagens “Marmita e Marmota”
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6. Cuidado ao recém-nascido centrado na família: 
a experiência da equipe multiprofissional da Unidade Neonatal

Flávia Maria Scotellaro1

Liliane Cristina Santo2

Luciana Narciso Paschoal3

Maria José Silva de Sena Ribeiro4

Neliana Temponi Dias Godinho5

Suelen Rosa de Oliveira6

 É notável que a incorporação tecnológica tem gerado avanços no tra-
tamento intensivo neonatal, reduzindo sensivelmente o índice de mortalidade 
dos recém-nascidos (RN), e permitindo a sobrevivência de bebês cada vez mais 
prematuros e de menor peso. Até a década de 1970, 80% dos bebês nascidos 
com menos de 1.200g não sobreviviam, ao passo que, a partir dos anos 80, esse 
percentual caiu para 20%. Essa redução da mortalidade veio acompanhada pela 
modificação na frequência e no tipo de morbidade dessa faixa etária (PAIM, 
2008; SEGATTO, ANAUATE & BUSCATO, 2008).
 A internação em uma unidade neonatal acarreta efeitos para a família, 
tais como a interrupção do vínculo entre pais e filhos, além de impor condições 
ambientais que podem influenciar positiva ou negativamente o desenvolvimen-
to dos bebês.     
 Tendo vencido a batalha da sobrevivência, o desafio atual da neona-
tologia é assegurar qualidade de vida às crianças. Uma das maiores preocupa-
ções desse campo de conhecimento e atuação relaciona-se às conseqüências 
da internação, vivida numa fase tão inicial do desenvolvimento, na vida futura 
do bebê e da família (PAIM, 2008; SEGATTO, ANAUATE & BUSCATO, 
2008).
 Ao se pensar nos efeitos da hospitalização do recém-nascido para a 
família, é importante assinalar que o período de gravidez é marcado por ex-

1Fonaudióloga. Especialista em Fonoaudiologia, com aperfeiçoamento em Fonoaudiologia   
 Neonatal e professora da Fumec.
2Psicóloga. Pós-graduada em Clínica Psicanalítica pela PUC/MG.
3Fisioterapeuta e especialista em fisioterapia respiratória pela UFMG.
4Enfermeira e especialista em Terapia Intensiva Neonato e Terapia Intensiva Adulto pela   
 PUC?MG.
5Média com especialização em Pediatria/Neonatologia e Gestão Hospitalar pela Escola de      
 Saúde Pública.
6Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela EE/UFMG. Pesquisadora do Núcleo de Estu-   
 dos e Pesquisas sobre o Ensino e a Prática de Enfermagem (NUPEDE) da EE/UFMG.
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pectativas e idealizações do casal acerca do bebê, constituindo a primeira etapa 
para a vinculação pais e filho. A fantasia dos pais de terem uma criança saudável 
é desfeita com o nascimento de um filho que necessita de cuidados em uma 
unidade neonatal. Diante de um diagnóstico de doença e da necessidade de 
internação, os pais se veem obrigados a fazer o luto do bebê idealizado, além de 
terem de percorrer todo um processo adaptativo em relação à doença e às suas 
conseqüências (ANTUNES & PATRICÍNIO, 2007; BRASIL, 2002; PAIM, 
2008).
 É a partir do reconhecimento das especificidades que envolvem a as-
sistência intensiva neonatal que se desenvolve a prática humanizada de atenção 
ao recém-nascido. Atualmente, diversas pesquisas abordam os efeitos físicos e 
psíquicos da internação do bebê, que sinalizam para a importância da presença 
da família e para a necessidade de reorientação das práticas assistenciais, que 
devem ser adequadas a essa faixa etária.  
 Na Unidade Neonatal do Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), 
o cuidado ao recém-nascido internado é marcado pelo incentivo à participação 
dos pais no tratamento e pela preocupação em minimizar os efeitos da inter-
nação para os bebês, sendo que as medidas adotadas nesse sentido são pautadas 
pela humanização da assistência e pela interdisciplinaridade no trabalho. 
A Unidade Neonatal do HOB é atualmente composta pela Unidade Neonatal 
de Cuidados Progressivos – UNCP e pelo Centro de Terapia Intensiva Neona-
tal – CTIN, sendo parte da Unidade Materno–Infantil do hospital. A UNCP 
é composta por 34 leitos, 16 leitos de cuidados intensivos e 18 de cuidados 
intermediários. O CTIN é composto por 10 leitos.
 No ano de 2007, foram admitidos na UNCP 665 pacientes e 159 no 
CTIN, sendo a média de permanência de 13 e 25 dias, respectivamente. A 
maioria dos bebês atendidos no CTIN é prematura, pois pós-operados de ci-
rurgias diversas e portadores de anomalias congênitas.
 Esses bebês, devido à complexidade de suas demandas por cuidados 
em saúde e ao longo período de internação, necessitam de atendimento di-
ferenciado do ponto de vista terapêutico. Nesse sentido, a Unidade Neonatal 
oferece acompanhamento interdisciplinar ao RN e à sua família. 
 A interdisciplinaridade é construída com conhecimentos diferentes e 
olhares diferentes no trabalho diário, e por meio da prática, da comunicação 
clara e democrática, da qual todos podem e devem participar. Permite a troca 
de conhecimentos e o enriquecimento dos profissionais, que possibilitam uma 
visão mais ampla do paciente para oferecer uma assistência mais qualitativa e 
eficaz. Na verdade, trata-se de uma humanização para as relações interpessoais, 
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que envolve profissionais, pacientes, família e instituição (MINAS GERAIS, 
2005).
 A equipe multiprofissional da Unidade Neonatal é composta por pe-
diatras intensivistas e neonatologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta e assistente social. Esses profissionais 
contam com o apoio de especialidades, como cardiologia, cirurgia pediátrica, 
ortopedia, nefrologia, gastroenterologia, oftalmologia, neurologia pediátrica, 
neurocirurgia e terapia ocupacional, além do suporte da Comissão de Controle 
e Infecção Hospitalar, com infectologista pediátrica.
 O cuidado neonatal requer dos profissionais conhecimentos acerca das 
particularidades físicas e biológicas e das necessidades especiais de cuidados 
técnicos e psicológicos da mãe, do recém-nascido hospitalizado e de toda a 
família (LAMY et al, 2005). A equipe multiprofissional da Unidade Neona-
tal do HOB busca desenvolver práticas assistenciais e gerenciais adequadas às 
especificidades de seus usuários. Com o objetivo de motivar os profissionais 
para mudanças importantes em função desse atendimento, são realizados trei-
namentos constantes para a equipe, que possibilitam modificações das rotinas e 
procedimentos. São promovidas reuniões para discussão de casos clínicos e ela-
boração de planos terapêuticos, otimizando os recursos disponíveis na Unidade, 
como materiais, medicamentos e equipamentos, e garantindo uma assistência 
de qualidade.
 É importante o profissional que trabalha na equipe de cuidados inte-
grados neonatais internalizar de forma sistematizada e cotidiana os conceitos 
fundamentais de uma prática assistencial humanizada, que inclua a valorização 
da presença da família e do processo educativo entre acompanhante e equipe 
(MINAS GERAIS, 2005; FAQUINELLO, 2007).
 Cabe apontar a imperiosa necessidade de os pais se envolverem pro-
gressivamente nos cuidados de seu filho e poderem expressar seus sentimentos, 
dúvidas e temores, ultrapassando a crença, certamente errônea, de os cuidados 
ao bebê dependerem exclusivamente dos profissionais. Essa conduta, além de 
possibilitar o fortalecimento do vínculo mãe-bebê, favorece uma melhor inte-
gração, facilita a relação entre os pais e os profissionais de saúde, e fortalece a 
confiança entre as partes, elemento essencial em toda comunicação humana 
(SEBASTIANI & CERNADAS, 2008).
 Ao se buscar a ampliação da integração entre a equipe assistencial e 
os pais/ familiares dos RN internados na Unidade, além das notícias diárias 
à família, dadas pelos médicos de referência, são realizadas reuniões semanais 
entre os profissionais e os pais: nas sextas-feiras com a Psicologia e nas quintas 
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sobre a Metodologia Canguru. Nas segundas-feiras acontece a reunião dos pais 
com a equipe multidisciplinar, com participação da gerência e da coordenação. 
Essas reuniões consistem em espaços de diálogo e construção conjunta de co-
nhecimentos, possibilitam a troca de experiências, a melhoria da qualidade das 
informações aos pais/familiares sobre o quadro clínico e o tratamento de seus 
bebês, promovem o esclarecimento de dúvidas e a solução de impasses emergi-
dos durante a produção do cuidado ao RN. Essa experiência tem possibilitado 
crescimento pessoal e profissional de todos os envolvidos.
 No entanto, se os pais dos bebês internados não podem comparecer ao 
hospital, há a possibilidade de terem notícias por telefone, em horários especí-
ficos, de forma detalhada, pelo médico de referência. Para facilitar a divulgação 
de informações, existe na Unidade um quadro informativo para os pais, no qual 
constam orientações acerca do funcionamento da Unidade, tais como visitas 
e horários de reuniões, além de textos que tratam de assuntos pertinentes aos 
cuidados com o bebê internado. Outro facilitador é o serviço “cartório fácil”, 
oferecido pelo hospital, que disponibiliza transporte para os pais para a realiza-
ção do registro do bebê.
 Vários são os autores a sugerirem que a participação precoce dos pais 
no cuidado pode gerar benefícios, que incluem a diminuição do estresse, o au-
mento da confiança e a habilidades no cuidado, ampliação dos conhecimentos 
sobre a condição de saúde do bebê e suas necessidades, o que facilita a trans-
ferência do recém-nascido para casa. Entre esses autores, destacam-se: GRI-
FFIN & ABRAHAM, (2006); DUARTE, (2007); DITTZ et al.(2008). 
 Certos da importância da aproximação do RN de seu “núcleo familiar”, 
os pais são incentivados a acompanhar e a participar dos cuidados a seus bebês, 
podendo permanecer diariamente, de 7 às 20 horas na UNCP, e de 10 às 20 
horas no CTIN. Além disso, a mãe que ainda estiver internada na Maternidade 
tem livre acesso à Unidade, inclusive no período noturno.
 Nesse sentido, a equipe da Unidade Neonatal promove ainda a visita 
dos avós e irmãos dos bebês retidos. A visita dos avós ocorre diariamente, mas 
sempre acompanhados de um dos pais do RN; a dos irmãos é avaliada e acom-
panhada pela psicologia, com agendamento prévio – em alguns casos, a equipe 
avalia e permite a visita de outros familiares ou pessoas de referência para os 
pais.
 Cabe destacar que a Unidade adota os cuidados preconizados pela 
Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso – RNBP, 
pelo Método Mãe Canguru – MMC, lançado pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria n° 693, de 5 de julho de 2000 (BRASIL, 2002).
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 O MMC aplicado no Brasil pode ser considerado um programa de 
intervenção complexo e abrangente, que leva em consideração o desenvolvi-
mento global do bebê e o meio em que está inserido. Tem como objetivo a 
humanização da assistência ao RNBP e não a substituição da tecnologia nas 
UTIN (LAMY et al, 2005). Ele fundamenta-se no processo de desenvolvi-
mento contínuo do bebê e introduz algumas possibilidades de entendimento 
da assistência neonatal em um contexto mais amplo, ao propor o resgate dos 
conhecimentos fisiológicos, psicológicos e neurológicos para contribuir com a 
atenção equilibrada às necessidades do bebê e de sua família. (VENÂNCIO & 
ALMEIDA, 2004). A Norma do Ministério propõe a aplicação do método em 
três etapas: se inicia nas unidades neonatais, passa ao alojamento conjunto can-
guru e, após a alta hospitalar, chega aos ambulatórios de seguimento (BRASIL, 
2002).
 Vale acrescentar que o método canguru consiste em um tipo de assis-
tência que implica contato pele a pele precoce entre mãe ou outra pessoa da 
família e o recém- nascido, de forma crescente e pelo tempo em que ambos se 
sintam confortáveis e considerem prazeroso, o que permite uma participação 
efetiva dos pais no cuidado ao bebê. A posição canguru consiste em manter o 
recém-nascido ligeiramente vestido, na posição vertical, contra o peito do adul-
to (BRASIL, 2002).
 Entre as vantagens do método, o Ministério da Saúde enumera o estí-
mulo ao vínculo entre mãe e filho, estimulação sensorial ao recém-nascido, in-
centivo ao aleitamento materno, promoção de maior segurança para os pais nos 
cuidados ao bebê pós alta hospitalar, melhora do controle térmico do neonato, 
rotatividade de leitos pela alta mais precoce, diminuição da infecção hospitalar 
e redução da permanência no hospital. São também propostas dessa política: 
cuidados individualizados, intervenção centrada na família e controle ambien-
tal de luz e som para se evitar estimulação aversiva e inadequada (BRASIL, 
2002).
 De acordo com as diretrizes da metodologia canguru e com o objetivo 
de reduzir os efeitos da hospitalização precoce, as incubadoras são cobertas 
para promover um ambiente tranqüilo e propício ao sono e descanso do RN. 
Além disso, é estipulado o horário do silêncio, padronizado de 11 às 14 horas e 
após as 16 horas, que propicia um momento de relaxamento ao som de música 
ambiente, o que beneficia os bebês, familiares e profissionais. Outra inovação 
adotada pela Unidade Neonatal é o semáforo do silêncio, que são placas que 
se encontram na Unidade e são mostradas a qualquer momento por qualquer 
profissional para sinalizar sobre o ruído. São três placas, nas cores vermelha, 
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amarela e verde, que sinalizam, respectivamente, barulho intenso, atenção ao 
barulho e ambiente silencioso. Tal medida tem contribuído para a educação dos 
profissionais quanto à diminuição do ruído na Unidade. 
 As rotinas de manipulação mínima e cuidados contingentes permitem 
que as atividades assistenciais sejam agrupadas em períodos curtos e sempre 
orientadas pelas pistas do bebê.  O banho e a pesagem dos bebês menores de 
1.250g ou 32 semanas, por exemplo, são realizados três vezes por semana – 3ª, 
5ª e domingo, na UNCP, e às segundas e quintas-feiras no CTIN.
 A Unidade Neonatal conta com a parceria do banco de leite, que fun-
ciona no hospital e atende às mães dos bebês internados, orientando e propi-
ciando a retirada do leite, nos casos em que a amamentação não é indicada, pelo 
estado clínico da criança. Tão logo seja possível, já é oferecido ao bebê o próprio 
leite da mãe, mesmo que a sucção no seio ainda não seja possível. A parceria 
da Unidade Neonatal com o banco de leite funciona também como incentivo, 
proteção e promoção da amamentação, em concordância com os “10 passos para 
o sucesso do aleitamento materno”, preconizados pela Iniciativa Hospital Amigo 
da Criança, título ao qual o hospital concorre (BRASIL, 2008).
 Na Unidade Neonatal do Hospital Odilon Behrens, os cuidados pre-
conizados pela metodologia canguru são incentivados e implementados desde 
o início da internação. Nesse enfoque, a família é incentivada a tocar o bebê 
e a conversar com ele já nos primeiros dias, mesmo com condições clínicas 
instáveis. Quando o bebê já tem condições para ser colocado no colo, a equipe 
orienta a família sobre a posição canguru e a incentiva a conhecer e a utilizar 
o método. No momento em que o bebê se encontra estável e, no mínimo, com 
1.250 kg, ele é encaminhado para se internar com a mãe na chamada “enfer-
maria canguru”, ficando juntos em período integral. A enfermaria canguru tem 
capacidade para seis leitos. Nessa enfermaria, são desenvolvidas várias ativida-
des para as mães, como trabalhos manuais e artesanato, além de terem o apoio 
da equipe multidisciplinar. Mãe e filho permanecem nessa enfermaria até que 
sejam alcançadas condições para a alta hospitalar.
 É importante ressaltar que a alta da UTIN deve ser considerada como 
um momento crítico da assistência, que pode determinar a continuidade e a 
integralidade do cuidado iniciado durante o período de internação ou a sua 
fragmentação. Sendo assim, o planejamento da alta hospitalar e o seguimen-
to pós-alta dos recém-nascidos de risco são reconhecidos como essenciais à 
assistência de qualidade. As patologias desenvolvidas pelos recém-nascidos 
internados, associadas às medidas adotadas nas UTI na busca por sua sobre-
vivência, podem repercutir em seu desenvolvimento futuro. Sendo assim, não 
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basta oferecer acompanhamento rigoroso apenas durante sua permanência na 
UTIN. É fundamental o acompanhamento desses bebês durante a infância 
(RODRIGUES et al, 2007).
 Nesse sentido, e na tentativa de promover a continuidade do cuidado 
iniciado durante o período de internação, os bebês que recebem alta da Uni-
dade Neonatal do HOB são encaminhados ao ambulatório interdisciplinar de 
seguimento, no qual as crianças de risco são acompanhados até os cinco anos 
de idade, garantindo a intervenção precoce nos casos necessários. 
 O bebê que recebe alta hospitalar tem sua consulta agendada no am-
bulatório, e existe a preocupação em agrupar, no mesmo dia, o atendimento das 
várias especialidades. Isso agiliza o atendimento, diminui o tempo de espera e o 
desgaste com a marcação de consultas, além de reduzir os custos para a família 
e aumentar a confiança dos pais no processo de atendimento de seus bebês. 
 Além disso, todos os RN que recebem alta são encaminhados para a 
realização da triagem auditiva neonatal – Teste da Orelhinha, sendo que os 
bebês de risco têm esse exame realizado antes da saída do hospital, facilitando o 
diagnóstico e a intervenção precoce. Além do atendimento ambulatorial espe-
cializado, essas crianças são encaminhadas para a sua Unidade Básica de Saúde 
de referência. 
 Todas essas atividades representam tentativas de melhorias na qualida-
de da assistência prestada ao RN e à sua família. Muitos têm sido os esforços 
empreendidos nessa caminhada, com o trabalho integrado de toda a equipe, 
e que tem refletido positivamente no cuidado oferecido, sendo reconhecido 
pelos profissionais, pelos pais e pela comunidade. Um exemplo do reconheci-
mento dessa iniciativa é a conquista do “Diploma de Menção Honrosa, por ter 
participado do II Prêmio Nacional Professor Fernando Figueira, destinado ao 
reconhecimento dos hospitais pediátricos do Sistema Único de Saúde – SUS, 
que se destacaram na humanização do atendimento pediátrico e no incentivo 
ao aleitamento materno”, no ano de 2007.
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Introdução

 O relato que se segue é o produto da experiência da Gerência de En-
sino e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB), iniciada em 
março de 2007, e vigente até os dias atuais. No início desta gerência, foi detec-
tada a necessidade de reorganização do setor, com vistas à implantação de nor-
mas e rotinas para a melhoria das condições do processo ensino-aprendizagem 
e atendimento à Portaria Interministerial MEC/MS nº 2.400, de 2 outubro de 
2007, dos ministérios da Saúde e da Educação, que estabelece os requisitos para 
certificação de unidades hospitalares como hospital de ensino.

1Enfermeira, Coordenadora de Especialidade e Ensino Multiprofissional I. Mestranda em Enfermagem  
pela EEUFMG. crismatipo@yahoo.com.br
2Nutricionista, Gestora do Centro de Pós-Graduação da ESP/MG. Especialista em Administração Hospi-
talar. Especialista em Auditoria em Serviços de Saúde. ctlima@terra.com.br
3Enfermeira da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Behrens, enfermeira assis-
tencial da UTI do Hospital Risoleta Tolentino Neves. danielass.enf@gmail.com
4Agente de Administração do Hospital Municipal Odilon Behrens. Discente de Enfermagem da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais – Núcleo Betim. maraccapistrano@ig.com.br
5Enfermeira da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Behrens, Referência Técnica 
do Projeto “Posso Ajudar?”. Mestranda em Enfermagem pela EEUFMG. lilanets@yahoo.com.br
6Enfermeira da Gerência de Assistência da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. 
takahashi.marcela@gmail.com
7Enfermeira, Gerente da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Behrens. Mestran-
da em Administração pela Faculdade Novos Horizontes. lulude.ulhoa@terra.com.br
8Agente de Administração do Hospital Municipal Odilon Behrens. fifillatalizaa@yahoo.com.br 
9Discente de Enfermagem do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. Acadêmica da Gerência de 
Ensino e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Behrens. mariana_mayrink84@yahoo.com.br
10Discente de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica – PUC. Acadêmica da Gerência de Ensino 
e Pesquisa do Hospital Municipal Odilon Behrens.  nakinha23@yahoo.com.br

miolo-print.indd   129 13/7/2009   14:29:56



130

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

 O Hospital Municipal Odilon Behrens é um hospital público perten-
cente à rede municipal de saúde de Belo Horizonte, fundado em 1944 com o 
objetivo inicial de atender aos servidores municipais e a seus familiares. No 
início da década de 90, devido às transformações político-sociais e à criação 
do Sistema Único de Saúde – SUS, o HOB foi gradativamente incorporado a 
este sistema, iniciando o processo de universalização do atendimento à saúde 
(BELO HORIZONTE, 2008).
 Com sua incorporação ao SUS, o hospital apresentou crescimento im-
portante em números de leitos e uma qualificação respeitada na assistência 
à saúde, com nível crescente de complexidade. Atualmente, atende exclusiva-
mente aos usuários do SUS. Possui serviço de pronto-atendimento de referên-
cia para urgências clínicas, traumáticas, neurológicas, classificação de risco para 
organização da porta de entrada e humanização do atendimento, maternidade 
e berçário de alto-risco, unidades de internação de clínica médica e cirúrgica, 
Centros de Terapia Intensiva adulta e infantil, e ambulatório com atendimento 
em diversas especialidades clínicas (BELO HORIZONTE, 2008). 
 Frente ao crescimento exponencial do número de leitos, o hospital 
adotou a gestão participativa, um espaço político institucional para aprimo-
rar as relações entre trabalhadores e a administração, promovendo uma gestão 
colegiada mais eficaz e comprometida com a qualidade e humanização dos 
usuários e profissionais de saúde do HOB. Os colegiados por unidade, diretoria 
e ampliado são dispositivos base para a sua consolidação. A fim de operacio-
nalizar essa gestão, foi utilizado o contrato de gestão como instrumento de 
trabalho para pactuação das metas a serem atingidas pelos diferentes setores. 
Previamente à implantação deste instrumento foi realizado um curso gerencial, 
no intuito de orientar os profissionais envolvidos na elaboração do contrato. 
Estes contemplam metas e desafios traçados pelo setor, que devem estar em 
consonância com as metas que constam no Contrato Global do HOB, pac-
tuado com a Secretaria Municipal de Saúde. Essa forma de gestão proporcio-
nou às diretorias e suas respectivas Unidades de Produção, a implementação de 
projetos, tomada de decisões coletivas, modernização tecnológica e criação de 
serviços que possibilitaram a melhoria assistencial.
 Em outubro de 2004, conforme Portaria Interministerial nº 2.378, de 
26 de outubro do mesmo ano, o HOB foi certificado como Hospital de Ensino, 
o que ampliou seu campo de estágio para a prática de atividades curriculares de 
nível técnico e superior na área da saúde, e para o desenvolvimento de progra-
mas de residência médica e multiprofissional em saúde.
 Após a certificação, surgiu a necessidade de implantação de um setor 
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responsável pelas atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa na área hospi-
talar. Neste sentido, a direção do HOB criou o Núcleo de Ensino e Pesquisa – 
NEP, atualmente denominada Gerência de Ensino e Pesquisa – GENP, a qual 
compete:

•	 incentivar	e	realizar	atividades	acadêmicas	de	ensino,	pesquisa	e	extensão;
•	 promover	a	extensão	e	educação	permanente,
•	 otimizar	os	campos	de	estágio,	através	da	pactuação	conjunta	do	pla-	
 no de trabalho do aluno,
•	 firmar	convênio	com	instituições	de	ensino	que	atendam	às	exigências		
 do MEC e às necessidades do HOB,
•	 implantar	e	gerenciar	a	Residência	Multiprofissional	em	Saúde	como	
 novo modelo de formação profissional nesta área, em nível de pós-
 graduação lato sensu, para atuação em equipe na atenção hospitalar 
 junto aos usuários do SUS,
•	 gerenciar	o	projeto	“Posso	Ajudar?”,	cuja	missão	é	organizar	o	fluxo		
 dos usuários no HOB e humanizar o atendimento aos mesmos, utili- 
 zando os preceitos de acolhimento da Política Nacional de Humaniza- 
 ção – PNH do SUS,
•	 aprimorar	continuamente	os	modelos	educacionais	e	os	processos	in-	
 ternos, construindo o conhecimento para atender às necessidades dos  
 nossos clientes internos e externos e a legislação em vigor (DOM,  
 2008).

 Para o cumprimento das competências propostas à Gerência de En-
sino e Pesquisa, dentro da ótica da gestão participativa, foram traçadas, em 
2007, pela nova equipe que compunha esta Gerência, metas para resolução de 
problemas nas diferentes frentes de trabalho. Na sequência, serão descritos os 
planejamentos, as ações executadas, os resultados alcançados e as demandas 
futuras das seguintes frentes de trabalho: formalização dos convênios, reestru-
turação dos estágios, residência multiprofissional e projeto “Posso Ajudar?”.

Formalização dos convênios

 O HOB, como instituição pública e entidade de ensino, mantém com 
as instituições de ensino profissionalizantes – universidades, faculdades e esco-
las técnicas, contratos de cooperação técnica que servem de instrumentos de 
formalização da relação entre as pessoas jurídicas, conforme determina a lei.

Gerência de Ensino e Pesquisa: relato de experiência de uma nova gestão
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 Os contratos existentes foram, em sua totalidade, aprovados pela As-
sessoria Jurídica da instituição e embasados na Lei Federal 6.494/77, regu-
lamentada, em 1982, pelo Decreto nº 87.497, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes de estabelecimentos de ensino superior e médio profissionalizante. 
Exigido e considerado por força de lei como instrumento curricular obriga-
tório, o estágio constitui parte dos requisitos para a obtenção do certificado 
de conclusão do curso, que contemplem as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, proporcionadas ao aluno pela participação em situações 
reais de vida e trabalho em seu meio. Os Órgãos de Administração Pública e 
as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos regular-
mente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular, sob a 
responsabilidade e coordenação da Instituição de Ensino formadora. No artigo 
3° da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que normatiza os estágios, é 
mencionado que, tanto o estágio obrigatório, quanto o não-obrigatório, não 
criam vínculo empregatício de qualquer natureza, e dar-se-ão mediante termo 
de compromisso celebrado entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino. 
 Para avaliar a legalidade dos convênios existentes foi adotada a meto-
dologia da auditoria. A auditoria é um processo para estabelecer procedimentos 
e parâmetros, avaliar e analisar os eventos e transações conforme sua natureza, 
identificar e determinar as causas de disfunções e propor melhorias e aperfei-
çoamentos nos sistemas examinados (ATTIE, 1998).
 A metodologia de auditoria pressuposta por Attie (1998) deve ser es-
truturada da seguinte forma:

•	 o	conjunto	de	perspectivas	relevantes	da	auditoria	nos	contratos	inte-	
 gra-se em um todo coerente;
•	 a	auditoria	constitui-se	num	espaço	para	realização	de	análises	peda-	
 gógicas, como eixo que equilibra os processos,
•	 as	pautas	que	orientam	as	decisões	e	gestões	sobre	questões	internas		
 avaliadas são oferecidas pela auditoria para obter uma otimização das  
 soluções,
•	 integra	a	avaliação	com	investigação	e	sugere	ação,	em	uma	estrutura		
 dinâmica e de aperfeiçoamento,
•	 baseia-se	no	estudo,	na	observação	e	na	identificação	de	evidências,		
 correlacionados com as pessoas que os vivem e os produzem. Assim, o  
 conceito de “evidência” que o modelo adota se refere a informações  
 e dados objetivos, entre os quais se incluem as checagens físicas do  
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 objeto avaliado,
•	 tem	por	objetivo	identificar	as	disfunções	e	problemas	existentes,	os		
 pontos positivos e negativos do sistema examinado, a análise dos ris- 
 cos existentes e as causas que os geraram,
•	 a	elaboração	de	recomendações	e	propostas	de	ação	que	conduzem	à		
 melhoria do sistema examinado é parte integrante das funções da au- 
 ditoria,
•	 implica	na	participação	das	pessoas	que	integram	o	sistema	analisado		
 durante as diferentes etapas do processo de auditoria, 
•	 tem	um	sentido	otimizador	em	sua	aplicação	pelas	melhorias,	que	pos	
 sibilitam suas conclusões, e educativo pela participação que se traduz  
 em aprendizagem.

 A metodologia de auditoria, assim como os pressupostos mencionados, 
foi levada em consideração no trabalho de cooperação realizado no setor de 
Gerência de Ensino e Pesquisa do HOB, onde foram avaliados os instrumen-
tos existentes, que, juntos, formalizam o vínculo de cooperação técnica entre a 
instituição concedente e a convenente, a saber: minuta de convênio, plano de 
trabalho e termo de compromisso para reavaliação e readequação dos mesmos, 
sendo importantes para clarear os propósitos de conhecimento compartilhado, 
respeitando as leis que regem o serviço público e as celebrações contratuais 
técnicas, no intuito de contribuir para a sistematização do processo de trabalho 
no setor de Gerência de Ensino e Pesquisa.
 Os trabalhos de avaliação e coleta dos primeiros dados foram desen-
volvidos em duas etapas: a primeira, voltada a buscar incoerências, através da 
análise dos contratos e dos planos de trabalho apresentados pelas universidades. 
A segunda etapa consistiu em levantar referências de normas e leis que regem 
a prática dos estágios, e estabelecer, através dos dados primários, interpretação 
sobre os contratos. 
 A partir desse momento, foi primordial o estabelecimento de estra-
tégias para correção das distorções encontradas, e formulação dos novos ins-
trumentos de contratualização, junto com a Assessoria Jurídica. Foi levado em 
consideração o contexto dos contratos em vigor, que movimentava uma grande 
população de profissionais e estudantes, até então, não quantificada; aspectos 
da nova gerência, que não possuía a memória dos processos de trabalho e da 
organização do setor.

Gerência de Ensino e Pesquisa: relato de experiência de uma nova gestão
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 Para tanto, foram realizadas as seguintes ações:

•	 auditoria	em	todos	os	contratos	de	cooperação	técnica	existentes,	com		
 base nos instrumentos formais, normas e leis que os regulamentam;
•	 modificação	estratégica	de	alguns	itens	da	minuta	de	convênio	e	do		
 plano de trabalho, baseado em parecer da Assessoria Jurídica, a fim de  
 estabelecer cláusulas mais claras sobre as regras internas de ofereci- 
 mento do estágio, e a exigência de contrapartidas contratualizadas,
•	 implementação	imediata	dos	novos	instrumentos	para	os	novos	con-	
 tratos e a substituição dos que estavam em andamento, a partir da  
 data do seu vencimento, garantindo a substituição de 100% dos ins 
 trumentos em 12 meses,
•	 elaboração	e	aplicação	de	questionário,	via	formulário	diferenciado,		
 para clientes internos e externos para confronto dos dados quantitati- 
 vos de estagiários dos diversos convênios,
•	 levantamento	do	mapa	de	ofertas	e	demandas	de	vagas	por	setor	e	por		
 instituição conveniada, levando em consideração a categoria profissional,
•	 elaboração	de	instrumentos	de	controles	internos	que	concretizassem		
 as metas traçadas,
•	 estabelecimento	do	fluxo	de	trabalho,	com	detalhamento	de	rotinas,		
 tais como: formalização de novos convênios, renovação de contratos,  
 fluxo de seleção e distribuição dos acadêmicos do projeto “Posso Aju 
 dar?”, normatização da entrega e devolução dos crachás, implementa- 
 ção de instrumentos de solicitação interna e externa de estágios, ins- 
 trumentos para avaliar a satisfação do cliente interno e externo, dentre  
 outros. 

 Após realização da primeira análise dos contratos, foram identificados 
os seguintes problemas:

•	 existência	de	contratos	vencidos;
•	 planos	de	trabalho	sem	referência	de	contrapartida,
•	 número	de	estagiários	divergente,	entre	o	que	estava	estabelecido	no		
 plano de trabalho e o que efetivamente encontrava-se em campo de  
 estágio,
•	 planos	de	trabalho	sem	especificação	da	sequência	das	atividades	a	se-	
 rem desenvolvidas,
•	 atividades	de	estágio	iniciadas	sem	assinatura	do	termo	de	compromis-	
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 so pelo aluno e pelos responsáveis das universidades,
•	 atividades	iniciadas	sem	a	devida	contratação	do	seguro	de	vida	em		
 favor do aluno,
•	 alunos	em	campo	de	estágio	de	instituições	de	ensino	não	convenia-	
 das com o HOB.

 Para resolução dos problemas detectados foi elaborada proposta de 
intervenção, que consistiu em análise da situação existente, a partir do mape-
amento do número de vagas para estágio. Para tanto, foi realizado seminário 
interno e enviada correspondência às instituições de ensino, a fim de emitir um 
parecer da situação detectada e solicitar apoio para reestruturação dos estágios 
e levantamento do quantitativo de vagas. Este levantamento foi realizado após 
a criação e implantação de instrumentos internos e externos, respectivamente 
de oferta e solicitação de vagas de estágio. Os objetivos principais destes ins-
trumentos foram dimensionar o número de alunos efetivamente em campo 
de estágio, identificar a demanda das universidades e realizar o cruzamento 
dos dados, a fim de verificar se o número de alunos encontrados em campo 
de estágio correspondia àquele informado pelas instituições de ensino conve-
niadas e que constava no plano de trabalho. A partir do mapeamento, ficaria 
pré-estabelecido o número de vagas para estágios nos setores, segundo cate-
goria profissional e horário de estágio, e quaisquer alterações a respeito das 
necessidades dos clientes internos e gerentes dos diversos setores e das novas 
demandas das instituições de ensino que, porventura, viessem a surgir, estariam 
condicionadas à prévia discussão com a Gerência de Ensino e Pesquisa. Após 
serem preenchidos os formulários e mapeadas as vagas existentes, foi possível 
visualizar e comprovar que o número de alunos era maior que o número in-
formado pelas universidades nos planos de trabalhos. O mapeamento também 
possibilitou aos setores a melhor coordenação das atividades e o planejamento 
para desenvolvimento de projetos assistenciais, visando à melhoria do cuidado 
prestado. 
 Outra necessidade instalada foi a de criar instrumento que garantisse 
os termos de negociações realizadas com as instituições, pois, algumas vezes, as 
contrapartidas eram negociadas verbalmente e negadas no momento da assina-
tura do convênio, sob alegação de alterações nos termos negociados.
 A avaliação dos convênios passou a ser monitorada através de pesquisa 
de satisfação, com instrumentos de avaliação dos profissionais do HOB em 
relação aos alunos e professores; dos professores em relação ao campo de es-
tágio e aos profissionais do HOB, e dos alunos em relação aos professores, aos 
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profissionais do HOB e ao campo de estágio, com periodicidade semestral. Foi 
estabelecida a meta de 85% de satisfação para ambos os clientes e esse indica-
dor foi incluído nas metas de planejamento de gestão e do contrato de gestão, 
formalizado entre a Gerência de Ensino e Pesquisa e a Superintendência do 
HOB, estando a renovação da minuta de convênio vinculada à avaliação posi-
tiva de ambas as partes.
 Para possibilitar a melhoria da logística do setor, foi realizado o mape-
amento do processo de formalização e renovação de convênios, que culminou 
com a construção de um fluxograma (conforme apêndice A), que fornece uma 
representação gráfica das operações sob análise e evidencia a seqüência de ati-
vidades, os agentes envolvidos e o fluxo de documentos. Este recurso permitiu 
ao auditor, em conjunto com a gerente e os técnicos envolvidos, identificar, 
mais facilmente, oportunidades para a racionalização e o aperfeiçoamento dos 
processos de trabalho.
 O trabalho desenvolvido foi uma atividade essencial para o gerencia-
mento das atividades no setor de ensino e pesquisa do HOB.  A análise do 
planejamento de cada atividade, via instrumento técnico, como o plano de tra-
balho, traz consigo grande complexidade,  devido aos fatores subjetivos envolvi-
dos, como o julgamento de quem o avalia e o conhecimento de quem o prepara.  
Trata-se de um processo minucioso, uma vez que, um plano de trabalho incom-
pleto no seu preenchimento e uma negociação mal conduzida, poderá culminar 
em avaliações futuras negativas e em risco de os atores responsáveis pela me-
diação serem mal entendidos. Desta forma, torna-se importante avaliar itens, 
como economicidade (contrapartida), eficiência, eficácia, efetividade e equidade 
dos contratos para melhoria contínua das condições de ensino-aprendizagem.

Reestruturação dos estágios

 A partir de março de 2007, deu-se início ao processo de mudança or-
ganizacional referente aos estágios realizados neste hospital. A realidade vivida 
anteriormente era de existência de contratos vencidos com as instituições de 
ensino conveniadas, planos de trabalho sem referência de contrapartida e sem 
informações importantes, número excessivo de estagiários, dentre outras ques-
tões citadas anteriormente.
 Conforme já ressaltado, iniciou-se um processo de planejamento de 
ações para resolução dos problemas identificados. Dentre eles, a criação de ins-
trumentos de coleta de dados para mapeamento da oferta de vagas do HOB; 
negociação com as instituições conveniadas para regulamentação dos convê-
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nios, orientada pela Assessoria Jurídica, realização de reuniões técnicas com 
clientes externos e internos para detalhamento do plano de trabalho, acordo e 
definição de contrapartidas.
 No primeiro semestre de 2008, a partir das avaliações internas e ex-
ternas dos estágios e auditoria realizada pelo Ministério da Educação – MEC, 
a equipe da Gerência de Ensino e Pesquisa viu a necessidade de reestruturar 
a metodologia dos estágios, devido, principalmente, ao número excessivo de 
alunos nas unidades por um período curto de permanência, o que inviabiliza-
va um aprendizado significativo e os vínculos com usuário e trabalhador, sem 
agregação de valor para o hospital. 
 A reestruturação de estágios do HOB tem como objetivo geral estimu-
lar novos padrões de relação, que perpassem trabalhadores, docentes, discentes 
e usuários, de forma a ampliar o compromisso dos profissionais na promoção e 
recuperação da saúde dos usuários, obedecendo à lógica da formação e educa-
ção permanente, na linha do cuidado progressivo. Diante disso, apresentam-se 
como objetivos específicos:

•	 estabelecer	uma	articulação	sistematizada	e	reflexiva	entre	HOB	e	ins-	
 tituições de ensino, de forma a orientar o processo ensino-aprendiza- 
 gem, segundo a identificação das necessidades de saúde do usuário;
•	 promover	a	integração	formação-trabalho,	centrado	nas	necessidades		
 do usuário, hospital e aluno,
•	 organizar	o	processo	de	trabalho	e	elaborar	planos	de	cuidado,	integran-	
 do e aplicando saberes adquiridos de diversas disciplinas,
•	 programar	as	atividades	do	aluno,	de	acordo	com	a	problematização		
 da realidade vivenciada,
•	 organizar	e	registrar	atividades	que	propiciem	a	investigação	e	produ-	
 ção de artigos científicos, 
•	 estimular	a	produção	científica	dos	alunos	que	realizam	estágio	no		
 HOB.

 A reorganização da estrutura do ensino da graduação no HOB vai ao 
encontro das diretrizes curriculares do MEC (BRASIL, 2008) e do Progra-
ma Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (BRASIL, 
2005). Este apresenta como objetivo geral, incentivar mudanças no processo 
de formação, criação de conhecimentos e prestação de serviços à população, 
para abordagem integral do processo saúde-doença, enquanto aquele objetiva 
contemplar orientações para as atividades de estágio e demais atividades que 
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integrem o saber acadêmico à prática profissional, incentivando o reconheci-
mento de habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar.
 Atualmente, onze instituições de ensino públicas e privadas, dos níveis 
médio e superior, são conveniadas ao HOB para a realização de estágio curri-
cular obrigatório, nas diversas áreas de atuação. A metodologia proposta para 
o desenvolvimento desses estágios baseia-se na gestão participativa vigente no 
HOB e visa potencializar o vínculo e compromisso com usuário e equipe, pois 
aluno e professor serão corresponsáveis pelo trabalho desenvolvido pela equipe 
na assistência ao usuário. Dentro dessa proposta, os estágios curriculares são 
estruturados a partir da pactuação e de contratos de gestão entre instituições de 
ensino, GENP e profissionais dos campos de estágio. Nesse modelo, o período 
de estágio do aluno é dividido em três momentos distintos:

1º - Festágio gerencial para levantamento de problemas e construção 
do perfil do usuário atendido – análise e avaliação da situação 
existente para identificação de áreas para melhoria, consideran-
do recursos físicos, materiais, processos de trabalho, comunicação, 
cultura institucional e gestão de pessoas; 

2º - inserção na prática assistencial, com construção de proposta de 
intervenção,

3º - implementação da proposta e avaliação dos resultados obtidos. 

 Ao término de cada momento, são realizadas avaliações das atividades 
desenvolvidas no campo, bem como reuniões entre os acadêmicos, profissionais 
envolvidos, professores e GENP para troca de informações e experiência. 
 Este processo de reestruturação dos estágios constitui-se numa ativida-
de essencial para o gerenciamento das atividades no setor de Ensino e Pesquisa 
do Hospital Municipal Odilon Behrens. Assessorado por profissionais especia-
lizados, que embasam os aspectos relativos à legalidade do processo, constitui 
matéria importantíssima para o acompanhamento e a avaliação do processo de 
fornecimento de estágios. A nova metodologia proposta tem proporcionado 
aproximação entre as instituições de ensino e o HOB. Além disso, percebem-se 
mudanças positivas e aprendizagem significativa, principalmente para profis-
sionais e usuários desse serviço, e discentes inseridos nesse novo modelo de 
estágio curricular. 
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Residência Multiprofissional em Saúde

 Após discussão nas áreas das profissões da saúde que compõem a equi-
pe assistencial do Hospital Municipal Odilon Behrens, decidiu-se investir na 
modalidade Residência Multiprofissional em Saúde como aquela mais adequa-
da para cumprir a missão de formar os recursos humanos na área de saúde, con-
forme compromisso formal de todos os hospitais certificados como de ensino 
(BRASIL, 2004). 
 Nos últimos anos, tem-se investido na qualificação das diferentes ca-
tegorias profissionais, com a criação de cursos de pós–graduação lato e stricto 
sensu. Este investimento corresponde à realidade dos profissionais de saúde, 
quando se verifica a busca de capacitação para atender ao mercado de trabalho 
e às novas demandas que surgem cotidianamente.
 O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde é um programa 
de Pós-Graduação – Lato Sensu em serviço, com perspectiva de proporcionar 
uma resposta à demanda pelo desenvolvimento do conhecimento nas áreas de 
“Urgência, Emergência e Terapia Intensiva” e “Saúde da Mulher e do Recém-
nascido”, voltado aos diversos níveis de atenção à saúde, nas respectivas áreas, e 
tendo como referência as linhas de cuidado instituídas pelo município.
 O objetivo geral desse programa é capacitar profissionais da saúde em 
nível de pós-graduação lato sensu para atuarem em equipe na atenção hospitalar 
junto aos usuários do SUS na Urgência, Emergência e Terapia Intensiva, e na 
Saúde da Mulher e do recém-nascido, orientados pelo princípio da integralida-
de, na modalidade de residência multiprofissional.
 Já os objetivos específicos são: capacitar os profissionais para atuação 
em equipe multiprofissional na atenção hospitalar nas áreas de ênfase de sua 
formação, de acordo com sua competência ético-legal e técnico-científica; pre-
parar os profissionais para o desempenho de atividades assistenciais, com utili-
zação de tecnologias apropriadas, associadas à gestão e pesquisa, na atenção ao 
usuário do SUS, e preparar os profissionais para implementarem ações educa-
tivas, direcionadas aos usuários e aos trabalhadores.
 O programa cumprirá integralmente a legislação federal referente à 
implantação das residências multiprofissionais: Lei nº 11.129 (30/06/2005); 
Portaria Interministerial nº 2.117, de 03/11/2005 e Portaria nº 1.111/GM/
MS, de 5 de julho de 2005. Incorpora ainda, resoluções resultantes do I Semi-
nário da Residência Multiprofissional e Profissional em Saúde, realizado em 
Brasília, em novembro de 2005, e do II Seminário da Residência Multiprofis-
sional, realizado no Rio de Janeiro (UNIRIO), em 23 e 24 de agosto de 2006. 
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 O Curso de Residência Multiprofissional em Saúde do HOB destina-
se a profissionais de nível superior na área de Enfermagem, Fisioterapia, Fo-
noaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social, divididos pelas áreas de 
ênfase “Urgência, Emergência e Terapia Intensiva” e “Saúde da Mulher e do 
Recém-nascido”, perfazendo um total de 26 vagas, distribuídas conforme o 
quadro 1:

 Ao utilizar uma abordagem crítica-reflexiva, a proposta político-peda-
gógica pretende adequar o processo de formação às transformações das profis-
sões da área de saúde, do ensino, do mercado de trabalho e, principalmente, às 
necessidades e demandas de saúde da população. Essas necessidades são expres-
sas pela significante mudança no seu perfil demográfico-epidemiológico-social, 
em consonância com os parâmetros estabelecidos na Constituição Federal e na 
Lei Orgânica de Saúde para o SUS. 
 A residência propiciará ao aluno vivenciar diferentes modelos de as-
sistência e gestão à saúde, de acordo com a linha de cuidado. Desta forma, 
o processo de formação do residente incluirá a progressividade da atenção à 
saúde em seu campo específico de atuação. Assim, em parceria com outras ins-
tituições formadoras, o residente terá a sua formação nos diversos níveis de 

Quadro 1 - Distribuição das Vagas por Área de Ênfase e Categoria(S)
Profissional(IS).

Fonte: Laboratório do HOB.

Área de Ênfase Categorias Profissionais Nº Vagas

1. Urgência e
Emergência e Terapia 

Intensiva

Enfermagem 6

Fisioterapia 2

Fonoaudiologia 2

Nutrição 2

Psicologia 2

Serviço Social 2

2. Saúde da Mulher e 
do Recém-nascido

Enfermagem 4

Fisioterapia 2

Fonoaudiologia 1

Psicologia 2

Serviço Social 1
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complexidade da rede de saúde, ou seja, nas Unidades Básicas, em especial com 
as equipes de Saúde da Família; na Atenção Secundária Ambulatorial, Pré-
hospitalar e Hospitalar – no Hospital Odilon Behrens e demais parceiros da 
rede municipal de saúde de Belo Horizonte. Ressalta-se, contudo, que o foco 
da Residência Multiprofissional em Saúde é a atenção terciária.  
 O curso deve oferecer oportunidades para o desenvolvimento de com-
petências, envolvendo o saber-saber, saber-fazer e saber-ser, conforme descritas 
a seguir:

•	 cuidar	do	indivíduo	atendido	nas	áreas	de	urgência-emergência-tera-	
 pia intensiva e saúde da mulher e do recém-nascido;
•	 gerenciar	o	processo	de	trabalho	em	saúde,	compreendendo	suas	espe-	
 cificidades e organização,
•	 trabalhar	em	equipe,	estabelecendo	uma	comunicação	interpessoal		
 com os profissionais e os usuários, respeitando as diferenças e adotan- 
 do uma postura flexível na articulação dos diversos saberes,
•	 promover	e	participar	de	ações	educativas,	a	partir	da	identificação		das		
 necessidades do trabalhador e dos usuários no cotidiano dos serviços  
 de saúde, utilizando da capacidade crítica-reflexiva e reconhecendo a  
 potência criativa dos trabalhadores e usuários na mudança de atitude  
 para a produção do cuidado em saúde,
•	 utilizar	e	produzir	conhecimento	a	partir	do	cotidiano	dos	serviços	de		
 saúde, a fim de validar, propor e divulgar as práticas de atenção à saúde.

 Espera-se que a Residência Multiprofissional em Saúde potencialize 
a integralidade da atenção, a interdisciplinaridade e fortaleça o trabalho em 
equipe, a partir das equipes de referência constituídas e a implementação de 
projetos terapêuticos já implantados. 
 Pretende-se ainda, ampliar a compreensão do processo saúde/doença, 
o fortalecimento da dimensão subjetiva nas práticas de atenção à saúde e a 
inclusão de familiares e da rede social dos usuários no contexto hospitalar, de 
forma integrada com a rede municipal de saúde. O atendimento exclusivo aos 
usuários do SUS por parte das instituições formadoras torna este projeto ainda 
mais relevante, por atender um contingente significativo de usuários do SUS 
– BH, e por ser destino de grande parte dos profissionais da área da saúde na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Projeto “Posso Ajudar?”

 O projeto “Posso Ajudar?” teve início em outubro de 2002, a partir da 
iniciativa dos trabalhadores e gestores, em conjunto com o Núcleo de Recursos 
Humanos e com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Surgiu 
da necessidade de organizar o fluxo dos usuários no pronto-socorro que, muitas 
vezes, ficavam perdidos dentro dos corredores do hospital, entravam em filas 
erradas, recebiam informações desencontradas e não tinham a quem solicitar 
informações sobre localização de pacientes, locais de exame, horários de visita, 
troca de acompanhante etc. Os funcionários do HOB tentavam atender a essa 
demanda, contudo, nem sempre era possível, devido ao grande número de aten-
dimentos.
 O “Posso Ajudar?” é uma iniciativa que visa à promoção da Humani-
zação do atendimento no Hospital Municipal Odilon Behrens, em especial no 
pronto-socorro. Acorda com a Política Nacional de Humanização, uma vez que 
colabora para A melhoria da qualidade e da eficácia da atenção dispensada aos 
usuários. Promove um espaço de comunicação solidária, onde o usuário pode 
se expressar, ser ouvido e acolhido, alcançando níveis ótimos de excelência no 
atendimento à comunidade. 
 O projeto tem por objetivos:

•	 proporcionar	ao	aluno	formação	dentro	da	realidade	do	Sistema	Úni-	
 co de Saúde, através de uma proposta de humanização, acolhimento e  
 relacionamento humano em um Hospital de Urgência e Emergência;
•	 melhorar	a	qualidade	e	o	fluxo	do	atendimento	nos	diversos	setores		
 do hospital,
•	 contribuir	para	o	cumprimento	da	missão	institucional	dentro	da			
 Política Nacional de Humanização, no atendimento aos usuários dos  
 SUS,
•	 acolher,	orientar	e	informar	aos	usuários	e	aos	seus	familiares	sobre	as		
 rotinas do hospital,
•	 colaborar	com	a	equipe	multiprofissional	de	saúde,
•	 auxiliar	nas	campanhas	de	saúde	internas	e	externas,
•	 participar	de	pesquisas	junto	à	equipe	técnica	em	temas	de	interesse		
 do HOB, visando à melhoria e satisfação do usuário,
•	 facilitar	o	contato	família	–	equipe	de	saúde	–	usuário.

 Atualmente, o projeto acontece em parceria com três instituições de 
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ensino superior privadas, que disponibilizam alunos bolsistas e um professor 
de referência de cada uma delas, como forma de contrapartida de campo de 
estágio. Como contraproposta, é proporcionado a esses alunos o crescimento 
profissional e pessoal, a partir da familiarização com o ambiente e a dinâmica 
de uma instituição hospitalar de grande porte. Existem 55 vagas, ocupadas por 
acadêmicos do 1° ao 4° períodos de cursos das áreas da saúde e humanas. Os 
alunos cumprem uma carga horária de 20 horas semanais e são distribuídos em 
três turnos de quatro horas, de segunda a sexta-feira, e dois turnos de oito horas 
nos fins de semana, sendo alocados nos corredores do pronto-socorro, portaria 
principal, acolhimento, observação do acolhimento e ambulatório.
 A seleção dos acadêmicos é feita em duas etapas: a primeira, na fa-
culdade, por meio de entrevista com os professores responsáveis pelo projeto 
e com participação de psicólogas; a segunda, no HOB, com a coordenação 
do “Posso Ajudar?”. Previamente à inserção no campo de atuação, os alunos 
recebem capacitação no HOB e/ou nas Universidades, envolvendo as temáticas 
SUS, humanização do atendimento, acolhimento e trabalho em equipe.
 Os acadêmicos acolhem os usuários, familiares, acompanhantes e/ou 
visitantes, dentro da abordagem humanizada, aprendem a ouvir e a reconhecer 
as necessidades do outro, a promover o diálogo, respeitar as diferenças, traba-
lhar em equipe e, principalmente, apreendem a importância de um atendimen-
to acolhedor e de qualidade, baseado na humanização das ações em saúde.
 Esta experiência traz benefícios para o funcionamento do pronto-so-
corro e de todo o hospital, humanizando as relações entre o corpo de funcio-
nários e usuários, e diminuindo o estresse de quem busca o serviço deste setor. 
Após a implementação do projeto, verificou-se a diminuição significativa do 
número de reclamações feitas pelos usuários e funcionários do HOB. Pacientes 
e familiares passam a contar com uma equipe disponível e preparada para ouvi-
los, informá-los e encaminhá-los.
 Uma grande conquista, que somente foi proporcionada pela presença 
dos alunos do “Posso Ajudar?”, é a visita aos pacientes que se encontram na sala 
de emergência do pronto-socorro. Tal experiência é única em Belo Horizonte 
e tem trazido mais conforto e dignidade aos familiares que ficam à espera de 
notícias.
 Passou-se a oferecer informações e orientações com mais agilidade, en-
caminhar com mais eficiência os usuários aos serviços indicados, apoiar acom-
panhantes, orientar visitantes, facilitar a rotina de atendimento da recepção e 
demais setores, além de ajudar no sistema de controle de acessos. 
 O “Posso ajudar?”, portanto, valoriza a dimensão humana, promove a 
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otimização do atendimento e atende às expectativas dos gestores hospitalares e 
da comunidade, além de contribuir para a qualificação do HOB e o bom fun-
cionamento do Sistema Único de Saúde.

Considerações finais

 Os trabalhos já desenvolvidos e em desenvolvimento pela Gerência de 
Ensino e Pesquisa visam potencializar o vínculo entre usuários, profissionais e 
instituições de ensino. Serão necessárias atividades contínuas de monitoramen-
to, melhoria das condições intelectuais primariamente estabelecidas, como a 
produção de trabalhos científicos, protocolos de padronização e uniformização 
da linguagem utilizada pelos profissionais, todas voltadas para o crescimento 
mútuo e fortalecimento das relações já estabelecidas, a fim de agregarem ao 
Hospital Municipal Odilon Behrens contribuição, em especial, para a formação 
de recursos humanos na área da saúde.
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8. Breve histórico sobre a implantação e atuação da área
 de Gestão de Pessoas no Hospital Municipal Odilon Behrens 

Adriana Ferreira Borges1

Zilda Rocha Magalhães Silva2  

 O Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB – trabalha focado na 
Política Nacional de Humanização, preconizada pelo Ministério da Saúde, que 
tem como objetivo fundamental aprimorar as relações do Hospital com a co-
munidade e as relações interpessoais entre os trabalhadores. Outro destaque 
também importante é a gestão colegiada, pelo qual os trabalhadores, gestores 
e conselheiros locais, que são os representantes dos usuários, participam das 
reuniões e das decisões quanto ao processo de trabalho e tomada de decisão da 
administração deste Hospital.
 Por ser um Hospital de grande porte, os processos relativos à área de 
Gestão de Pessoas são fundamentais. A Gerência de Gestão de Pessoas e do 
Trabalho do HOB busca trabalhar através da lógica de humanização, de acordo 
com os princípios da universalidade de acesso e da abordagem integral e ho-
lística na atenção aos funcionários e a Instituição.  Sua atuação se faz presente 
em três áreas distintas: Captação de Pessoas, através das contratações, via con-
curso público, e seleção para contratação temporária; Acompanhamento Sócio-
Funcional, Remanejamento de Funcionários e Avaliação de Desempenho, e 
Treinamento & Desenvolvimento de Pessoas, através de cursos e capacitações 
técnicas e comportamentais.
 As instituições estão percebendo que somente podem crescer, prospe-
rar e manter sua continuidade se forem capazes de gerir as pessoas com eficácia 
(CHIAVENATO, 1999; GIL, 2001). A área de recursos humanos adquire um 
novo perfil, uma nova forma de ajudar a organização a crescer, demonstrando o 
fortalecimento das atividades de recrutamento, seleção, acompanhamento fun-
cional,  treinamento e desenvolvimento de pessoas, enfim, de suas atividades 
típicas. Desta forma, a substituição da nomenclatura Administração de Re-
cursos Humanos por Gestão de Pessoas surge como solução para as demandas 
de excelência organizacional, pontuando a valorização das pessoas no trabalho, 

1Psicóloga, Mestre em Psicologia do Trabalho pela UFMG, Professora do ensino presencial e 
à distância do Centro Universitário Newton Paiva, Analista de Políticas Públicas/Analista de 
RH da Gerência de Gestão de Pessoas e do Trabalho do Hospital Municipal Odilon Behrens.  
2Psicóloga, Especialista em Gestão de Recursos Humanos pela Fundação João Pinheiro, 
Gerente de nível I da Gerência de Gestão de Pessoas e do Trabalho do Hospital Municipal 
Odilon Behrens.
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segundo Araújo (2006). Neste sentido, para compreender a criação e atuação da 
Gerência de Gestão de Pessoas e do Trabalho neste Hospital, faz-se necessário 
um breve relato deste processo.
 O Núcleo de Recursos Humanos do Hospital Municipal Odilon 
Behrens foi implantado em 1995. Em 2001, foi feito o Plano Básico de Ações, 
pautado no diagnóstico para a sua reestruturação, com o objetivo de elaborar 
programas de Administração de Recursos Humanos que atendessem às diretri-
zes estabelecidas, visando o desenvolvimento de habilidades em todos os níveis, 
bem como o fortalecimento e renovação organizacional. Dentre esses progra-
mas, pode-se citar: Captação de Pessoas, Recrutamento e Seleção, Treinamento 
de Integração, Acompanhamento Sócio-Funcional, dentre outros.
 Mas, apenas o Plano Básico de Ações não foi suficiente para orientar o 
desenvolvimento destes programas. A falta de um espaço físico e de uma infra-
estrutura adequados e a saída de técnicos da equipe, acarretaram a contratação 
de novos profissionais e a necessidade de uma nova construção e adaptação da 
proposta de gestão de pessoas. Além disso, outras demandas surgiam (e nem 
sempre eram realizadas) das áreas e diretorias, como remanejamento de pessoal, 
assessorias às chefias e implantação de programas variados no hospital. 
 Em 2005, com a elaboração do Plano de Carreira e da Reforma Admi-
nistrativa, o Núcleo de Recursos Humanos passou a ser denominado Gerência 
de Gestão de Pessoas, que foi totalmente reestruturada, inclusive no que diz 
respeito ao quadro funcional. Na época, estava sob sua coordenação a Adminis-
tração de Pessoal e o Núcleo de Ensino e Pesquisa. No mês de abril de 2006, 
este se desvincula da Gerência de Gestão de Pessoas, tornando-se Gerência de 
Ensino e Pesquisa. Por outro lado, houve a inclusão do Serviço Especializado 
de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT na Gerência 
de Gestão de Pessoas.
 Naquele mesmo ano de 2006, através do curso de Gestão Hospitalar, 
foi aplicado um questionário visando à busca do diagnóstico de melhorias da 
Gerência de Gestão de Pessoas. Os resultados apurados através deste instru-
mento possibilitaram a consecução do Contrato de Gestão, pelo qual foram 
levantados os objetivos e as metas, descritos a seguir, a serem alcançados pela 
Gerência de Gestão de Pessoas. 
 O Plano de Carreira foi aprovado pela Câmara Municipal de Belo 
Horizonte em 12 de janeiro de 2006 e, em 25 de junho de 2006, realizou-se o 
primeiro Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos para provimento 
de cargos, em regime estatutário, devido, principalmente, ao aumento de vagas 
do quadro funcional do HOB, além de um grande número de trabalhadores 
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admitidos por contratos administrativos, sem vínculo legal com a instituição.
Outra meta alcançada, desde outubro de 2006, foi a criação do Colegiado Ges-
tor na Gerência de Gestão de Pessoas, com reuniões mensais, aumentando, 
assim, o poder de decisão e atuação da equipe. 
 A Gerência de Gestão de Pessoas organiza também atividades de lazer 
e eventos culturais, através do Programa Saúde com Arte, que faz parte da polí-
tica de humanização do SUS para os trabalhadores, familiares, conselheiros lo-
cais de saúde e usuários da comunidade local. O objetivo é melhorar a qualidade 
de vida no trabalho, por meio de atividades que promovam o bem-estar social, 
oferecendo cursos, oficinas e eventos culturais, como: artes plásticas (pinturas 
de quadros), artesanato, culinária, dança de salão, canto livre, exposição de tra-
balhos desenvolvidos pelos trabalhadores do HOB, dentre outros. Vale ressaltar 
que este programa vem promover maior integração intra e intersetorial. 
 No Programa de Educação Permanente foi implantado o Treinamento 
Introdutório e de Integração para todos os servidores públicos, contratos admi-
nistrativos, residentes e estagiários que ingressaram no HOB com a finalidade 
de apresentar a estrutura física, organizacional, políticas e diretrizes do hospital, 
bem como prestar informações sobre os direitos e deveres dos trabalhadores. 
Além disso, houve cursos de capacitação técnico-operacionais e comportamen-
tais para os funcionários das Unidades Funcionais do HOB. Dentre esses cur-
sos, pode-se destacar: Gestão Hospitalar, para todos os gestores e representan-
tes dos trabalhadores e dos conselheiros; Informática, Atendimento ao Público, 
Oficinas Visita Aberta, Oficinas de Acolhimento com Classificação de Risco, 
Desenvolvimento de Equipe para os trabalhadores das respectivas Unidades 
Funcionais, curso de Desenvolvimento Gerencial para Diretores, Gerentes e 
Coordenadores, dentre outros. Esses cursos e capacitações são ferramentas que 
vêm ajudar os trabalhadores e gestores em suas atividades diárias, além de de-
senvolver seus potenciais e melhorar as relações de trabalho, permitindo, assim, 
melhor integração das equipes em suas gerências.
 Percebeu-se, também, o caráter emergencial da criação de um modelo 
de avaliação de desempenho que abrangesse todos os setores do HOB. Em 
2006, os empregados públicos que fizeram opção pelo Plano de Carreira – Lei 
9154, de 12 de janeiro de 2006, foram avaliados e a aplicação da Avaliação de 
Desempenho passou a acontecer, anualmente, para todos os empregados públi-
cos, para fins de progressão profissional. Para os servidores públicos contratados 
através do concurso público de 2006, há avaliação de desempenho anual, desde 
2007, para fins de estabilidade, durante o período de estágio probatório.  
 Também em 2007, foi elaborado o fluxo de trabalho entre a Gerên-

miolo-print.indd   151 13/7/2009   14:29:59



152

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

cia de Gestão de Pessoas, a Seção de Pessoal e o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), com o intuito 
de estabelecer normas e procedimentos administrativos, visando à melhoria 
da produtividade, bem como a qualidade dos serviços prestados. A Seção de 
Pessoal é responsável pela admissão, demissão, freqüência, férias, licença e pa-
gamentos dos trabalhadores, de residentes e estagiários, dentre outras ativida-
des. Já o SESMT tem como objetivo a preservação e promoção da saúde dos 
trabalhadores e o controle dos riscos ambientais, promovendo a adaptação do 
funcionário através do atendimento especializado, retorno de licença médica, 
exames admissionais/periódicos/demissionais, prevenção de acidente de traba-
lho, dentre outros.
 Com a aprovação da Reforma Administrativa, em 7 de abril de 2008, a 
Gerência de Gestão de Pessoas passou a ser denominada oficialmente Gerência 
de Gestão de Pessoas e do Trabalho – GPET, responsável pela Gerência  de 
Administração de Pessoal – GAP e pela Gerência de Saúde do Trabalhador 
– GSAT, além do Programa Saúde com Arte e do convênio celebrado com a 
Associação Mineira de Assistência Social (AMAS), na administração de 19 
adolescentes aprendizes (primeiro emprego), que prestam serviços como office-
boy/girl para este hospital.  
 Torna-se necessário, neste contexto, descrever as três áreas intrínsecas 
ao desenvolvimento de pessoas do HOB. A primeira é a área de Captação 
de Pessoas, que realiza recrutamento, seleção e admissão de pessoas através 
de Concurso Público, Contrato Administrativo Temporário (Processo Seletivo 
Simplificado), seleção de funcionários terceirizados e de estagiários. 
Vale ressaltar que esta área organizou concurso público em junho de 2006 e 
em junho de 2008. Está previsto para 2009, outro concurso público de provas e 
títulos para vários cargos.
 Além do concurso citado acima, a Gerência de Gestão de Pessoas e do 
Trabalho está elaborando Projeto-Lei, juntamente com a Assessoria Jurídica, 
a Diretoria e a Superintendência, com o objetivo de aumentar o número de 
cargos, além do número de vagas dos cargos já existentes. Após a elaboração da 
minuta desse Projeto, o mesmo será encaminhado para aprovação do Prefeito 
e, em seguida, aprovação pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.
 A segunda é a área de Acompanhamento Funcional, responsável pe-
los funcionários a partir de seu ingresso no HOB. As atividades desenvolvidas 
pelos profissionais da área assistencial, que lidam diretamente com o paciente 
ou em trabalhos de apoio, num ambiente que leva ao desgaste físico e emocio-
nal contínuo, podem acarretar ao trabalhador a desmotivação na realização de 
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tarefas, posturas inadequadas no atendimento, desadaptação ao trabalho, desa-
tenção e baixa produtividade, necessitando, algumas vezes, de remanejamento 
funcional. O diferencial deste acompanhamento, voltado para o processo de 
humanização, é a escuta qualificada, o laço de proximidade criado entre funcio-
nários e a Gestão de Pessoas e Saúde do Trabalhador, buscando sempre a visão 
holística da saúde no trabalho.
 Além dessas atribuições, essa área vem aplicando a avaliação de desem-
penho nos concursados que ingressaram recentemente na instituição, com o 
objetivo de acompanhar o seu desempenho funcional para atingir a estabilidade 
durante os três primeiros anos de estágio probatório. Cabe salientar que é rea-
lizada, também, a avaliação de desempenho para fins de progressão profissional 
para os trabalhadores estáveis do HOB.
 Deste modo, além de aferir o mérito funcional dos empregados públi-
cos e servidores do Hospital Municipal Odilon Behrens, a avaliação de desem-
penho busca garantir a formação permanente, a identificação de necessidades 
de treinamento e o desenvolvimento profissional.
 A terceira área é de suma importância e trata do Treinamento & De-
senvolvimento de Pessoas – T&D, que, através de capacitações e cursos contí-
nuos, possibilita a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes relativos 
ao trabalho, aspectos da organização, da tarefa e do ambiente. “O processo de 
capacitação passa a ter a missão de ensinar o indivíduo a pensar, reelaborar seu 
significado e aprender a fazer autocrítica.” (BERTELLI, 2004, p.100).
 Nesse sentido, o treinamento tem-se mostrado uma atividade funda-
mental na gestão de qualquer organização, devido à correlação entre competên-
cia e otimização de resultados.
 A Gerência de Gestão de Pessoas e do Trabalho encaminha para as 
Unidades Funcionais/Gerências, a Definição de Necessidade de Treinamento 
– DNT para conhecer as suas demandas. Nesse levantamento, são apresenta-
das suas propostas em relação aos treinamentos técnicos e comportamentais e, 
através deste diagnóstico, a área de T&D planeja e implementa o treinamento 
técnico e comportamental. Podem-se destacar os seguintes cursos de capacita-
ção comportamental já realizados: Desenvolvimento de Habilidades Geren-
ciais, para todos os gerentes, coordenadores e diretores; Desenvolvimento de 
Trabalho em Equipe, para todos os trabalhadores das Unidades Funcionais/
Gerências, Atendimento ao Público I e Atendimento ao Usuário II, para os 
trabalhadores das recepções e portarias, além dos seguranças e guardas munici-
pais, Desenvolvimento para Agentes Administrativos, Relações Interpessoais, 
Estratégias de Negociação, dentre outros.

Breve histórico sobre a implantação e atuação da área de Gestão de Pessoas no HOB
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 Ao final dos cursos, a área de T&D elabora relatório de cada capaci-
tação, com análise qualitativa e quantitativa dos dados, assim como apresenta 
os planos de ação individual e coletivo para os participantes e gerentes em suas 
Unidades Funcionais/Gerências. Quando o treinamento é técnico, a própria 
Unidade Funcional realiza a capacitação, ou as instituições de ensino, que têm 
convênio com o HOB, são convidadas a ministrar os cursos gratuitamente para 
os trabalhadores, sendo essas capacitações uma das formas de contrapartida dos 
convênios realizados entre o HOB  e as instituições de ensino.
 A entrevista de desligamento é outra ferramenta de Definição de Ne-
cessidade de Treinamento - DNT, cuja finalidade é levantar percepções sobre 
a infraestrutura organizacional, seu funcionamento, o grau de contribuição dos 
funcionários com a instituição, além de avaliar o relacionamento interpessoal 
entre os funcionários e gestores do HOB.  Nesses 14 anos de história surgiram 
muitos desafios e oportunidades.
 A partir desse breve relato histórico sobre a implantação e atuação da 
área de Gestão de Pessoas no HOB, pôde-se perceber que, sobretudo, a partir 
de 2005, ocorreram mudanças significativas e decisivas para a efetiva atuação 
dos profissionais no trabalho e, consequentemente, para o sucesso dos mesmos 
e crescimento do hospital. 
 Assim, as pessoas passam a ser consideradas como parceiros da organi-
zação e tomam decisões a respeito de suas atividades, cumprem metas e alcan-
çam resultados previamente. Nesse contexto, Chiavenato (2002) define os qua-
tro papéis principais de RH, a saber: a administração de estratégias de pessoas 
para impulsionar a estratégia organizacional; a administração da infraestrutura 
da empresa, oferecendo uma base de serviços à organização para ajudá-la a ser 
eficiente e eficaz, a administração da contribuição dos funcionários, ajudan-
do no envolvimento e comprometimento dos funcionários, e administração da 
transformação e da mudança.
 Evidencia-se a ampliação da visão e atuação estratégica da Gerência de 
Gestão de Pessoas e do Trabalho, o que corrobora a afirmação de Chiavenato 
(2002), de que todo o processo produtivo somente se realiza com participação 
conjunta de diversos parceiros, cada qual contribuindo a seu modo. Segundo 
o mesmo autor, outro fator que demonstra a gestão estratégica é a gradativa 
transferência de decisões e ações da área de RH para a gerência de linha, e a 
adequação das práticas e políticas de RH às diferenças individuais das pessoas. 
O atendimento às necessidades do cliente, seja ele interno ou externo, a forte 
preocupação com a criação de valores dentro da empresa e em preparar a orga-
nização e as pessoas para o futuro são também aspectos a serem considerados.
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 No caso do HOB, essa situação fica clara quando a Gerência de Ges-
tão de Pessoas e do Trabalho – GPET – começa paulatinamente a deixar de 
ser apenas a prestadora de serviços especializados de recursos humanos com 
operações burocráticas e vai se transformando em uma área de consultoria em-
presarial interna, para preparar e orientar os gerentes e funcionários para a nova 
realidade. Aqueles passam a ser novos gestores de pessoal dentro do hospital. 
Isso significa que as decisões e ações com relação às pessoas passam a ser da 
competência dos gerentes e não mais uma exclusividade da área de RH, con-
firmando o conceito básico de Chiavenato (1999) de que administrar pessoas é 
uma responsabilidade de linha e uma função de staff.
 Desse modo, os resultados alcançados pela GPET ilustram a impor-
tância estratégica dos processos de gestão de pessoas e reforça o compromisso 
em busca do aperfeiçoamento dos trabalhadores, da qualidade das relações in-
terpessoais e dos serviços prestados aos usuários. De um total de 2.020 funcio-
nários, entre os meses de outubro de 2006 a abril de 2009, foram capacitados, 
em média, 1.073 trabalhadores em cursos comportamentais – Trabalho em 
Equipe, Relações Interpessoais no Trabalho, Desenvolvimento para Agentes 
Administrativos, Atendimento ao Público e Habilidades Gerenciais; 1.387 
pessoas nos Treinamentos de Integração e 3.763 em cursos técnicos, incluin-
do participações em congressos. Nos meses de janeiro a março de 2009, em 
um total de 753 profissionais da urgência e emergência do HOB, inscritos no 
Treinamento ALERT- Sistema de Prontuários Eletrônicos, 719 profissionais 
foram treinados. 
 Foram realizadas aproximadamente 1.800 nomeações através do con-
curso público (Edital 01/2006), 416 nomeações através do concurso público 
(Edital 01/2008) e 370 processos seletivos. De dezembro de 2006 até abril de 
2009, foram aplicadas 1.911 avaliações de desempenho e, desde o mês de janei-
ro de 2005, foram executados 180 remanejamentos funcionais, em um total de 
275 solicitações.
 A busca incessante por melhorias como, por exemplo, a elaboração do 
projeto para os servidores públicos que irão se aposentar; a implementação do 
Programa de Saúde do Trabalhador que englobe o estímulo à promoção da 
saúde mental, dentre outros, fortalecerá a qualidade e humanização das relações 
interpessoais no trabalho. A afirmação de Malik (1998, p.28) sintetiza a impor-
tância estratégica da área de gestão de pessoas no Hospital Municipal Odilon 
Behrens: “Sem os Recursos Humanos, nenhuma organização-pública, privada, 
lucrativa ou filantrópica será capaz de melhorar sua prestação de serviços (...) 
sem pessoas não existe organização de saúde.”

Breve histórico sobre a implantação e atuação da área de Gestão de Pessoas no HOB
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9. O papel do “Outro” na Humanização:
ação e comunicação na construção da identidade.

Gilvan Ferreira de Araújo1

 Este artigo propõe analisar a construção de uma identidade humani-
zada dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, a partir da comunicação 
não-estruturada (face a face) até a intermediada pelos meios de comunicação 
de massa (midiatizada). O artigo propõe uma reflexão sobre a importância da 
Comunicação Social na reestruturação da imagem do SUS, a partir do reco-
nhecimento humanizado do “outro” e tomando como exemplo algumas rela-
ções observadas no Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB – em Belo 
Horizonte, através das atividades de sua Ouvidoria.

O reconhecimento do sujeito a partir do “outro” 

 O homem é um animal pensante. Talvez seja essa a única característica 
que o distingue dos demais seres vivos. Contudo, não é o pensamento que dis-
tingue um ser humano do outro. Tal afirmativa, por si, vai além da idéia carte-
siana do “eu sou” porque penso e abre uma nova discussão sobre a existência do 
“ser”, a partir do reconhecimento do outro. Para Kehl (2004, p. 148), “a assertiva 
‘eu sou’ não esclarece quem eu sou, nem o que sou. Faz-me apenas saber que 
existo”. Da mesma forma, Arendt (2003) ensina que o que garante o “ser” do 
sujeito é a sua visibilidade (ou imagem) diante de outro sujeito.
 Tal imagem só é reconhecida por motivos paradoxais, ou seja: identifi-
camos o “outro” por que ele é semelhante a mim; mas, só nos distinguimos um 
do outro por nossos discursos ou ações. Assim, é através da alteridade que o 
sujeito social encontra o seu “eu-individual”. 
 Na antropologia filosófica de Bakhtin (2002) encontramos a concepção 
de que o “outro” é decisivo para o ser humano. “O sujeito não é, assim, algo de 
imutável, mas, sim, um trabalho constante de construção, procurando integrar 
três contradições essenciais: a relação entre o dito e o não-dito, entre o diálogo 
livre e o constrangido e entre o discurso interior e o exterior” (MENDES in 
SANTOS, 2002, p. 520).
 A multiplicidade, abertura e indeterminação dos processos ‘identitá-
rios’ propostos por Bakhtin são exemplares, contudo, insuficientes para dar con-

1Jornalista e publicitário, professor de jornalismo e publicidade, mestre em Comunicação Social 
pela UFMG e Assessor de Comunicação Social da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte.
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ta das ações humanas, quando não baseadas por suas narrativas. Tais teorias não 
permitem uma aplicação empírica que não seja ambígua. Na dialética relacional 
de Bakhtin, o sujeito é um espaço aberto e ocupado por vozes múltiplas, inclu-
sive vindas de um diálogo interno constante. É com esta visão que os usuários 
do SUS, no HOB, se colocam na busca por uma identidade reconhecida.
 Apesar das palavras transmitirem nossas experiências diante das si-
tuações e transportarem, junto, nossa carga emocional, cultural, gestos e con-
tradições, não são, por si, suficientes para entendermos toda representação so-
cial. Muitas vezes, “uma imagem diz mais do que mil palavras”. Tal idéia não 
desvincula as palavras de nossos atos ou o discurso da ação. Ao contrário, é 
no imbricamento de tais interações que o sujeito consegue estabelecer a sua 
comunicação com o outro e, assim, desvelar sua identidade.  
 França (2006) avança em tais teorias, quando procura problematizar 
o conceito de sujeito, percorrendo seus diversos significados em busca do que 
chama de “uma configuração mais precisa, capaz de convertê-lo em operador 
analítico das abordagens comunicacionais” (FRANÇA, 2006, p. 61). Conforme 
a autora, é na ação que se constitui o sujeito. Mas, ela ressalva:

... Devemos nos perguntar: qual é a ação que constitui o 
sujeito da comunicação? A identificação de uma ação es-
pecífica caracterizadora de tal sujeito provoca dúvidas e 
ambigüidades; sentidos e usos diferentes se superpõem, 
tornando impreciso o alcance do conceito. Emissores e 
receptores, produtores de linguagem, leitores, consumido-
res, sujeitos sociais são alguns dos muitos conceitos dos 
quais lançamos mão para falar do sujeito da comunicação 
(FRANÇA, 2006, p. 62).

 Além desses, este trabalho entende os usuários do HOB como mais 
um sujeito da comunicação. Sujeito este que tenta dialogar com outros dentro 
do sistema de saúde, tais como os trabalhadores e a direção dos diversos apare-
lhos do SUS, como no exemplo aqui apresentado, o Hospital Municipal Odilon 
Behrens. 
 Ainda, de acordo com França (2006), os debates atuais distinguem e 
opõem duas concepções de identidade. “Uma concepção essencialista, em opo-
sição à idéia de identidade como construção móvel, histórica; e duas concepções 
de sujeito: um sujeito ‘iluminista’ versus um sujeito fragmentado, construído nas 
relações”. (FRANÇA, 2006, p. 72). Assim, diz França, “identidade está, por-
tanto, intimamente relacionada com a noção de sujeito (sujeitos são indivíduos 
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dotados de uma identidade)” 2.
 A existência do “outro” também é ressaltada por França como funda-
mental para a existência do ser (identidade). “... o indivíduo não é um átomo, e 
só existe porque tem um papel numa ambiência de comunhão, que estimula as 
potencialidades de seu ser; é um ser heterogêneo que existe graças ao outro e aos 
recursos que seu ambiente social lhe proporciona” (FRANÇA, 2006, p. 74). 
 Como França, Hannah Arendt (1906-1975) também valoriza a alte-
ridade e o meio social para entender o sujeito. Para Arendt (2003, p. 189), “no 
homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo o que existe, e a distin-
ção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se singularidade, e a plurali-
dade humana é a paradoxal pluralidade de seres singulares”. Segundo a filósofa 
alemã, “essa distinção singular vem à tona no discurso e na ação” (ARENDT, 
2003, p. 189).  
 Dessa forma, conforme Arendt (2003), se existe relação tão estreita 
entre ação e discurso, isso significa que o ato primordial e caracteristicamente 
humano deve, concomitantemente, conter a resposta à pergunta que se faz a 
todo recém-chegado: “quem és?”.

Esta revelação de quem alguém é está implícita tanto em 
suas palavras quanto em seus atos; contudo, a afinidade 
entre discurso e revelação é, obviamente, muito maior que 
a afinidade entre ação e revelação, tal como a afinidade 
entre ação e início é maior que a afinidade entre discurso 
e início, embora grande parte, se não, a maioria dos atos, 
assuma forma de discurso. De qualquer modo, desacom-
panhada do discurso, a ação perderia não só o seu cará-
ter revelador como, e pelo mesmo motivo, o seu sujeito, 
por assim dizer: em lugar de homens que agem, teríamos 
robôs mecânicos a realizarem coisas que seriam humana-
mente incompreensíveis. Sem discurso, a ação deixaria de 
ser ação, pois não haveria ator; e o ator, o agente do ato, 
só é possível se for, ao mesmo tempo, o autor das palavras. 
(ARENDT, 2003, p. 191)

 Assim, para Arendt, na ação e no discurso os homens mostram quem 
são. Essa revelação vem à tona quando as pessoas estão com outras. Onde quer 
que os homens vivam juntos existirá o que Arendt denomina de “teia de re-
lações humanas”. Essa teia já existe e é formada por atos e palavras de outros 
homens, e os discursos e as ações incidem sobre ela, imprimindo conseqüências 

2Ibdem, p. 73
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imediatas, iniciando uma história singular da vida do recém-chegado e afetan-
do – com a mesma singularidade – a vida de todos que o cercam.

O fato de que toda vida individual, compreendida entre 
o nascimento e a morte, pode vir a ser narrada como uma 
história com princípio e fim, é a condição pré-política e 
pré-histórica da História, a grande história sem come-
ço nem fim. Mas o motivo pelo qual toda vida humana 
constitui uma história e pelo qual a História vem a ser, 
posteriormente, o livro de histórias da humanidade, com 
muitos atores e narradores, mas sem autores tangíveis, é 
que ambas resultam da ação. (ARENDT, 2003, p. 197).

 É por isso que o HOB mantém um serviço de Ouvidoria. Além de ser 
mais um dos serviços de humanização provocados pela cogestão do hospital, a 
Ouvidoria se constitui em um canal de convergência de histórias e sentimentos 
dos usuários, diante da realidade que se apresenta para cada um. Os relatos 
são absorvidos e processados nas relações estabelecidas entre o usuário e os 
profissionais que o atendem. O objetivo é encontrar soluções para um desfecho 
satisfatório, tanto para um, quanto para outro. Tal relação também conta com 
a presença simbólica da instituição, que, através de sua direção, se constitui em 
mais um sujeito dessa triangulação comunicacional.
 Dessa forma, podemos entender o sujeito da comunicação como o su-
jeito social e o sujeito em comunicação como aquele enredado em suas relações. 
Segundo França, são as relações que constituem esse sujeito. “O eixo destas 
abordagens, no entanto, não se dirige ao sujeito da comunicação, mas à comu-
nicação na constituição dos sujeitos”, explica França (2006, p. 76). Nisso, está 
incluído a relação com o outro, a relação com a linguagem e o simbólico. Assim, 
França lança luz sobre o conceito de sujeito e aponta o caminho a ser percorri-
do por este trabalho, quando diz:

Não falamos em sujeito no singular, mas no plural; e não 
apenas sujeitos em relações, mas em relações mediadas 
discursivamente. Trata-se, portanto, de uma dupla injun-
ção, de uma triangulação. Tal apreensão produz o enqua-
dramento lógico para entender seja a sua natureza, seja 
sua constituição. São sujeitos interlocutores – sujeitos que 
falam um com o outro, produzidos nos e pelos laços dis-
cursivos que os unem”.   (FRANÇA, 2006, p. 77).
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 George Mead (Universidade de Chicago, 1920-1930) via nas relações 
do sujeito uma composição entre mind, self e society3 (mente, eu e sociedade). 
Para Mead, as relações do sujeito eram responsáveis pela construção de sua 
identidade social (self). É através da interação, em sociedade, que os indivíduos 
se constituem. De acordo com as teorias de Mead, a natureza das interações 
está baseada em gestos significantes4  e na quase imediata retroatividade entre 
estímulos e reações.
 Esses gestos significantes claramente traduzem gestos de comunicação 
do sujeito e, se assim o são, têm por objetivo afetar o outro que, por sua vez, 
também exercerá uma afetação no sujeito durante a interação. Trata-se de ações 
e reações recíprocas, vivenciadas e produzidas na copresença um do outro. O 
“outro”, assim, exerce papel fundamental para a constituição dos sujeitos. Para 
Mead, esses papéis são constituídos no momento em que a ação entre os sujei-
tos acontece, sem qualquer padronização prévia.
 Ao contrário de Mead, Erving Goffman (1922-1982) acreditava em 
uma ordem das interações. Segundo ele, os papéis são trazidos à cena de acordo 
com os momentos e, o desempenho dos atores, durante a interação. Prova disso, 
segundo Goffman (2003, p. 25), “é a própria crença do indivíduo na impressão 
de realidade que tenta dar àqueles entre os quais se encontra”.

Num dos extremos, encontramos o ator que pode estar 
inteiramente compenetrado de seu próprio número. Pode 
estar sinceramente convencido de que a impressão de re-
alidade que encena é a verdadeira realidade. Quando seu 
público está também convencido deste modo a respeito do 
espetáculo que o ator encena – e esta parece ser a regra ge-
ral – então, pelo menos no momento, somente o sociólogo 
ou uma pessoa socialmente descontente terá dúvidas sobre 
a ‘realidade’ do que é apresentado.
No outro extremo, verificamos que o ator pode não estar 
completamente compenetrado de sua própria prática. Esta 
possibilidade é compreensível, pois ninguém está em me-

3Para Mead a society (sociedade) é o lugar onde o indivíduo se constrói, o self (eu) é a costura do 
“eu mesmo”, e o mind (mente) é a inteligência reflexiva, a capacidade do indivíduo em dialogar 
com ele mesmo. 
4Segundo França (2006, p. 77), gestos significantes são gestos que contêm significados para 
aqueles a quem são dirigidos e para aqueles que os fazem; mais do que expressão de sentimen-
tos, gestos são ferramentas que fazem parte da organização do ato social. Eles são significantes 
quando encarnam um sentido para aquele que o fez e provocam sentidos naquele que os recebe; 
têm, portanto, a natureza de linguagem.
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lhor posição para observar o número do que a pessoa que 
o executa. (GOFFMAN, 2003, p. 25).

 Para Goffman, a “fachada pessoal”5  é um equipamento expressivo (as-
sim como o “cenário”), utilizado para dar a impressão de realidade representada 
pelo ator na interação. Entre as partes dessa “fachada pessoal”, Goffman inclui 
os distintivos da função ou da categoria, vestuário, sexo, idade e características 
raciais, altura e aparência, atitude, padrões de linguagem, expressões faciais, ges-
tos corporais e coisas semelhantes.
 As atividades de Comunicação, segundo Goffman (1963), como todas 
as atividades, devem ser consideradas no contexto da análise de estrutura. Um 
dos conceitos é o de interação face a face (face engagement) ou encontro que 
ocorre quando as pessoas se entregam a uma interação focalizada. Já na inte-
ração não-focalizada6 , as pessoas em locais públicos reconhecem a presença 
umas das outras, sem prestar atenção mútua. Nesta situação não-focalizada, o 
indivíduo é normalmente acessível ao encontro com outros.
 Se para Mead (1993) os significados são construídos nas interações e 
passam pela interpretação dos sujeitos – momentos vivos, fundadores da vida 
social; para Goffman, ao contrário, essas interações são mais cristalizadas e 
constituem um tipo de ordem social. É como se fossem estáticas, com papéis 
pré-definidos. Mas essa sociedade não é algo estático; ao contrário, vive em 
conflitos entre aqueles que a compõe. 
 Para Mead, homem e sociedade se constroem mutuamente; o sujeito 
age e não apenas reage na sociedade, e a linguagem tem um papel central na 
vida social. Goffman não chamava isso de construção, mas de interação. Mais 
próximo às idéias de Mead, Giddens (1991) entende a sociedade como algo 
ambíguo e sua preocupação é com a parte que trata de um sistema específico de 
relações sociais.
 Para Giddens, a instabilidade é a tônica permanente da sociedade mo-
derna e a reflexibilidade existe entre os indivíduos, através dos gestos signifi-
cantes. É a adequação do gesto do indivíduo em relação ao outro. Essa reflexi-
bilidade provoca o poder do diferencial, o papel dos valores, as conseqüências 
inesperadas e a instabilidade.

5Para entender melhor o que Goffman chama de “fachada pessoal” consulte: GOFFMAN, Er-
ving. ESTIGMA: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4ª ed. Rio de Janeiro. 
LTC, 1988.
6Para entender melhor sobre interação focalizada e não-focalizada consulte: GOFFMAN, 
Erving. Behavior in Public Places: notes on the social organization of gatherings. New York: Free 
Press, 1963.
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 Habermas vê um “eu” no processo de subjetivação da identidade. Esta 
subjetivação se dá na relação dialética do sujeito com o “outro”, ou seja, na 
intersubjetividade. Assim, a subjetividade é algo social: “o homem só adqui-
re consciência de si mesmo através do outro, ao desenvolver uma interação 
reflexiva, através da linguagem – da ação comunicativa – e em relação com e 
na construção de um mundo objetivo” (DELUIZ, 1995, p. 1). Para Habermas 
(2002), a sociedade é formada por estruturas objetivas e de intersubjetividades, 
construídas através da linguagem e da ação.
 George Simmel (1858-1917) também considerava a sociedade como 
somente as interações permanentes; ou seja: estruturas tais como o Estado, a 
família, as igrejas e as classes sociais. As idéias de Simmel se assemelham às 
teorias de Giddens e de Habermas sobre a estruturação social7 . Para esses 
autores, os indivíduos são conectados pela influência e pela determinação mú-
tuas. A sociedade, assim, é meramente o nome para um número de indivíduos, 
conectados pela interação ou intersubjetividade, como prefere Habermas. Essa 
interação é o que Goffman, com seu olhar microssociológico, chama de repre-
sentação.

O usuário como sujeito social

 Alfred Schutz (1979) entendia o envolvimento face a face como re-
lacionamentos diretos, casos de “situação comum”8 , e chamava de “relaciona-
mentos indiretos” aqueles ocorridos em ambientes que não aqueles da situação 
presencial entre os sujeitos.  

Se não há relacionamento face a face, mas distância no 
tempo e no espaço, temos de manter em mente: I) que a 
apreensão não pressupõe necessariamente percepção real 
... II) que o resultado ou produto da atividade de outra 
pessoa se refere à ação da qual resultou, e, assim, pode fun-
cionar como um signo para as suas cogitações; III) que se 
pode aplicar o princípio da irrelevância relativa do veículo 
(SCHUTZ, 1979, p. 196-197).

7Nesse aspecto, as teorias de Simmel também são plenamente identificadas em Goffman. 
Entretanto, o próprio Goffman nunca admitiu ter baseado seus pensamentos em Simmel. Fato 
controverso.
8Observe como o conceito de “relacionamentos indiretos” de Schutz se assemelha ao de “intera-
ção não-focalizada” de Goffman.
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 De acordo com Schutz, a interação social é uma relação entre várias 
pessoas. “O mundo da vida cotidiana é a cena e também o objeto de nossas 
ações e interações. Temos de dominá-lo e modificá-lo, de forma a realizar os 
propósitos que buscamos dentro dele, entre nossos semelhantes” (SCHUTZ 
apud WAGNER, 1979, p. 32).
 Arendt (2003) via nessa interação social uma disputa clara de poder. 
Segundo a autora, o que houve foi uma diluição entre o privado e o político, 
alterando o significado dos dois termos e a sua importância para a vida do in-
divíduo e do cidadão.

Um fator decisivo é que a sociedade, em todos os seus ní-
veis, exclui a possibilidade de ação, que antes era exclusiva 
do lar doméstico. Ao invés de ação, a sociedade espera de 
cada um dos seus membros certo tipo de comportamento, 
impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes 
a normalizar os seus membros, a fazê-los comportarem-se, 
a abolir a ação espontânea ou a reação inusitada (AREN-
DT, 2003, p. 50).

 Nada melhor, no nosso entendimento, para ilustrar o pensamento de 
Arendt do que analisar a Política Nacional de Humanização – PNH, como 
proposta para a maneira de relacionarem-se trabalhadores, direção e usuários 
do SUS. Se para a autora a sociedade de massas indica apenas que os vários 
grupos sociais foram absorvidos por uma sociedade única, a PNH é a materia-
lização de tal exemplo. Na PNH, o “outro” é uma instância pública, simbólica, 
mediado por figuras que flutuam entre a insignificância do indivíduo e a imen-
sidão do espaço público. É nesse lugar que, segundo Kehl (2004, p. 149), “se 
tecem os acordos e se estabelecem as linhas de força que sustentam a vida de 
uma sociedade”. É nesse espaço que surge a representação do “outro”, legitima-
da pela visibilidade e reforçada pela invisibilidade insignificante individual.
 O termo “público” para Arendt (2003) denota dois fenômenos intima-
mente correlatos, mas não idênticos. Em primeiro lugar, significa “que tudo o 
que vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação 
possível”. Em segundo lugar, o termo “público” significa “o próprio mundo, na 
medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro 
dele”. Este estudo entende a Política Nacional de Humanização como a junção 
desses dois conceitos. Afinal, ela produz uma visibilidade de interesse social e, ao 
mesmo tempo, tenta representar um mundo comum para pessoas diferentes. 
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 Segundo Kehl (2004, p. 150), “existir é, antes de mais nada, apresentar 
a própria imagem para o Outro. Assim sendo, talvez, o primeiro passo para o 
sujeito existir seja abdicar-se de si mesmo e seguir piamente aquele “outro”, 
a quem acredita ser o responsável por sua existência. Dessa forma, nessa re-
petição inconsciente de vários indivíduos, o sujeito se insere e encontra uma 
determinada identidade. É o comportamento sincronizado de usuários de um 
determinado serviço público de saúde ou a postura padronizada e sensaciona-
lista da mídia sobre tais serviços que ajudam a criar a imagem do sujeito e de 
suas relações sociais. Assim, o comportamento social dos usuários em relação 
aos serviços públicos de saúde ou a interpretação da mídia sob tais serviços 
exercem influência sobre cada um deles. Afinal, “em qualquer caso, se o grupo 
exerce pressão sobre o indivíduo para que se comporte de certa forma, o com-
portamento que sofre a pressão é uma norma” (BERLO, 2003, p. 149).
 A insignificância da individualidade, diante de uma sociedade de mas-
sa, é o que move os sujeitos em busca de identidades que os tornem alguém. 
O surgimento de uma Política Nacional de Humanização busca cumprir esse 
papel. Ao admitir a necessidade de humanizar as relações entre os sujeitos e 
desses com o ambiente onde se encontram, a PNH dá ao sujeito uma repre-
sentatividade, assumindo a imagem do Outro como se fosse sua. Daí, se pode 
entender os milhares de usuários (individualmente ou através de entidades re-
presentativas) reivindicando cada vez mais seus direitos, dentre eles, o de ser 
atendido de maneira humanizada.
 Tal constatação pode ser comprovada, por exemplo, através das cente-
nas de atendimentos realizados pela Ouvidoria do HOB todos os anos, quando 
88%9  das reclamações recebidas pelo setor se referem a queixas comunicacio-
nais processadas nas relações interpessoais (face a face) entre trabalhadores e 
usuários do serviço de saúde, como nesta correspondência recebida no dia 3 de 
março de 2008.

Comunico que um dos funcionários da portaria que pare-
ce ser uma pessoa tão experiente na verdade se acha, pois 
é um funcionário muito desumano, ignorante acho que 
este hospital é muito capacitado existem médicos, enfer-
meiros, e “porteiros” que gostam de exercer sua profissão 
enquanto esse porteiro não tem culpa por seus motivos ou 
problemas, em especial gostaria que a pessoa responsável 

9Dados referentes ao ano de 2008. Fonte: Ouvidoria do HOB. Nesse ano, foram processadas 
422 cartas, sendo 58% delas com reclamações. Destas, 88% referem-se a queixas quanto à 
forma de atendimento dos profissionais de saúde.
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por estes funcionário chamasse atenção, seu nome eu não 
peguei... (SIC)

 Ou nesta outra , enviada à Ouvidoria, no dia 16 de junho de 2008, 
pelo marido de uma paciente que a acompanhou em um atendimento no pron-
to-socorro:

No dia 10 do mês corrente por natureza de urgência vim 
à procura de atendimento nesta unidade. Por ser minha 
esposa portadora de cálculos renais. A mesma embora em 
caso de medicamento permanecia até então com fortes 
dores. Ao tentar esclarecer a situação ao médico.............., 
o mesmo agiu com muita indelicazeda ou pejorativamen-
te; com grosseria! Solitito providências por gentileza para 
que situações desagradáveis não se repitam, pois todos 
merecem ser respeitados... (SIC)

 A Ouvidoria do HOB foi criada de forma insipiente em 2001. Somen-
te a partir de 2003, os atendimentos realizados pelo serviço começaram a ser 
registrados. As correspondências recebidas pela Ouvidoria são coletadas uma 
vez por semana nas 11 urnas espalhadas pelo hospital. Através de impresso 
próprio, usuários e trabalhadores escrevem suas reclamações, elogios e/ou su-
gestões. Todas as correspondências são lidas e encaminhadas para a gerência da 
unidade referida. Com base na resposta, a Ouvidoria elabora a carta destinada 
ao remetente e a envia pelos Correios. Todas as cartas de respostas são assinadas 
pela superintendente do hospital. Como a Ouvidoria não dispõe de espaço pró-
prio, todo seu trabalho é absorvido pela Assessoria de Comunicação do HOB. 
O que se pôde observar, nos últimos três anos, é a manutenção dos índices 
percentuais muito próximos, o que, hipoteticamente, pode nos levar à conclusão 
de que o serviço ganhou credibilidade, como um espaço para usuários e traba-
lhadores exporem suas queixas e demais sentimentos, mas já atingiu a média 
anual de atendimentos, o que pode ser comprovado pelos números registrados 
a partir de 2006. (Veja Tabela 1):  
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 Um dado importante a ser observado é o número de elogios registrados 
a partir de 2006, quando grandes obras de reforma e compras de equipamentos 
foram realizadas, melhorando a estrutura física e a qualidade do atendimen-
to. Coincide também com a implantação do acolhimento com classificação de 
risco (setembro de 2006) no pronto-socorro, sob a lógica da Política Nacional 
de Humanização – PNH. O que pôde ser observado nesta correspondência 
enviada por um casal, cujo marido foi atendido em setembro daquele ano:

O Hospital Municipal Odilon Behrens de hoje está a 
passos largos para o progresso. Está inovado, atendimento 
rápido e eficiente. Os atendentes estão bem treinados isto 
é o que o enfermo precisa, rapidez e aconchego. Somos 
todos irmãos, aquilo que fazemos com amor, Deus nos de-
volve em dobro. Isto é, o que plantamos é o que colhemos. 
(SIC)

 Em relação às reclamações, o número passou de 50,4%, em 2003, para 
54,8%, em 2008. Apesar do aumento percentual, há que se considerar também 
o número total de correspondências recebidas, que, em 2003, foi de 268, en-
quanto que, em 2008, esse número subiu para 422 – contendo 453 reclamações, 
elogios e/ou sugestões. Contudo, no mesmo período, o percentual de elogios 
subiu de 34,7% (2003) para 40,5% (2008), do total de cartas recebidas.
 Aumentar a atenção no usuário durante as interações face a face é uma 
questão básica da PNH. Tal ação se assemelha à postura descrita por Goffman 
(1982) durante as interações sociais, no que ele chama de “safe supplies” (recur-

Fonte: Serviço de Nutrição e Dietética do HOB

2003 2004 200511 2006 2007 2008

Reclamações 135 170 211 268 323 245

Elogios 93 98 97 205 213 171

Sugestões 40 45 58 35 34 37

Tabela 1 - A Atendimentos processados pela Ouvidoria do HOB10, de 2003 a 2008

10Os números apresentados no quadro não correspondem, necessariamente, ao número de 
cartas recebidas, uma vez que, em uma mesma carta, é possível o usuário externar suas reclama-
ções, elogios e sugestões. 
11Em 2005, não consta relatório de fevereiro.
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12Goffman (1982) nomeou cinco tipos de “recursos seguros” para manter ou acabar com uma 
interação sem perigo. 1) as conversas superficiais (“small talk”); 2) os mexericos ou conversas 
informais (“gossip”), 3) conversas sobre o estado de saúde, 4) as brincadeiras, troças e ironias e 5) 
as manifestações de cortesia.

sos seguros12), cujo objetivo é manter os sujeitos focados na ação na qual estão 
envolvidos, até que a conversa possa acabar sem perigo.

O papel da Imprensa na Humanização do SUS

 Busquei, no objetivo geral deste estudo, entender se é possível à Política 
Nacional de Humanização dar conta da complexidade das interações sociais 
através das representações do mundo real e produzir uma leitura convergente. 
Especificamente, tentei entender como os usuários do SUS são representados 
nesta política.
 A hipótese é que existe uma busca pela interação entre o SUS e seu 
público, através da representação de tais usuários, unindo discurso e imagens de 
ações mais reconhecíveis e emblemáticas do mundo social. Da mesma forma, 
este estudo entende que tal tentativa é paradoxal, uma vez que envolve a mídia 
(a mesma que constrói uma imagem negativa dos serviços públicos de saúde) 
na reconstrução da imagem do SUS como um sistema menos burocrático e 
mais humanizado.
 Segundo Giglio (2005), a identidade é uma construção mental, base-
ada na relação com vários grupos sociais de diferentes regras. É a partir dessa 
identidade ou da resposta à questão “quem sou eu?”, como prefere o autor, que 
podemos entender como as pessoas tentam criar uma imagem de si mesmas. 
“A identidade determina uma série de comportamentos, regulando as ações. 
Quando alguém diz que é um ‘dedicado pai de família’, está apontando uma 
série possível de comportamentos, inclusive de consumo” (GIGLIO, 2005, p. 
25).
 As idéias de Giglio são pertinentes e facilmente aplicáveis aos estudos 
do marketing ou da propaganda. Contudo, apesar de reveladoras, não fazem 
parte do foco principal deste estudo, que entende o jornalismo como o maior 
catalisador dos discursos e das ações sociais. 
 Em 1690, Tobias Peucer publicou sua tese de doutorado, já elencando 
valores-notícia, tais como: a singularidade, as mudanças da natureza, a literatu-
ra e a espiritualidade. Para Peucer, a seleção de tais fatos se dá por aximnemô-
neuta, ou seja, por aqueles fatos que merecem ser recordados ou reconhecidos. 
 Já no final do século XIX e início do século XX, Weber (1864-1920) 
apresenta a teoria da “ação racional”, segundo a qual, as múltiplas ações dos 
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indivíduos desenvolvem-se em seus diferentes âmbitos e instituições. Os indi-
víduos, para Weber em tal teoria, atuam racionalmente com relação a fins ou 
valores.
 “A relação de Weber com a atividade comunicativa dar-se-á a partir de 
sua concepção da profissão de jornalista, ou seja, como uma forma que conjuga 
a ação racional com relação a fins e a ação racional com relação a valores” (KUS-
CHIK, 2006, p. 28). A pergunta central de Weber13 em relação à imprensa, vista 
por ele como influenciadora da opinião pública e do governo, era o que se deve 
levar ao conhecimento público e que decisões são de interesse público?
 Traquina (1993) aponta a evolução da imprensa no século XX como 
consequência da chamada penny press (jornalismo factual), em detrimento da 
party press (jornalismo partidário). Essa evolução, segundo o autor, provocou a 
subordinação da lógica político-ideológica à econômica. A lógica econômica é 
a da procura de públicos mais amplos, crescimento constante de vendas e recei-
tas, e a apresentação de um produto que privilegia fatos e não opiniões. Assim, 
o que se torna notícia está baseado em critérios que obedecem aos interesses de 
uma nova classe de receptores.
 A imprensa ganha expansão e traz consigo o conceito de “quarto po-
der” em defesa e vigilância da “opinião pública”. Ao assumir e ser aceito em 
tal papel, chama para si o dever e as ações de um representante legítimo desta 
“opinião pública”.
 Um dos principais fenômenos para o entendimento desse papel do jor-
nalismo perante a opinião pública é o de gatekeeper14 , analisado por Kurt Lewin 
em 1947, em seu último artigo. 
 Lewin salientou que a passagem de uma notícia por determinados ca-
nais de comunicação dependia do fato de certas áreas dentro dos canais fun-
cionarem como gates (portões). Levando sua teoria ainda mais longe, Lewin 
afirmou que estes gates eram regidos pela imparcialidade ou, ao contrário, pela 
parcialidade de um grupo com o poder de decisão de “deixar entrar” ou de “re-
jeitar” as notícias. 
 Para White (1993), o primeiro portão é formado pelas agências noti-
ciosas, os jornais de grande tiragem e os repórteres de jornais locais. São eles 

13A teoria de Weber no século XIX era centrada na problemática da consciência. Problema 
que será substituído por Habermas no século XX pela questão da linguagem. Se para Weber, 
a “Teoria da ação racional” explicava as ações da sociedade, inclusive as de comunicação, em 
Habermas, é na “Teoria da ação comunicativa” que tais atitudes são esclarecidas.
14Dentre as pesquisas realizadas para buscar a melhor tradução para o português da palavra 
gatekeeper é melhor que encontramos foi porteiro (gate = portão, cancela, barreira e keeper = 
guarda, responsável por).
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que, segundo White, fazem o julgamento inicial se a “estória” é ou não “im-
portante”. O aparecimento da notícia nos jornais (dois ou mais) pode mostrar 
algumas diferenças de tratamento.

Assim, uma notícia é transmitida de um gatekeeper para 
outro na cadeia de comunicações. Do repórter para o res-
ponsável do rewriting, do chefe de seção para os redatores 
responsáveis pelos ‘assuntos de Estado’ de várias associa-
ções de imprensa, o processo de escolha e de rejeição não 
para. (WHITE, 1993, p. 143)

 O último gate é controlado pelo editor de primeira página. É ele quem 
define as notícias nacionais e internacionais que aparecerão na primeira página 
mais vista do jornal. Na televisão, o processo não é diferente. Tais escolhas, 
restritas nas mãos de um indivíduo ou um pequeno grupo, obedecem a critérios 
técnicos e regras de cada uma das empresas jornalísticas, mas incluem, também, 
as experiências, atitudes e expectativas de cada um dos gatekeepers, na hora de 
decidir o que é ou não publicável, o que é ou não notícia.
 Para Bucci (2004), a televisão já substituiu o espaço público pelo virtual 
do espetáculo. Mas, como lembra Kehl15 , “não há nada que obrigue o espetá-
culo a ser fiel à realidade social”. Contudo, a autora reconhece que, a cada dia, a 
ficção conquista a fantasia de milhões de telespectadores, usando da estratégia 
de “incluir elementos da vida social em seu universo imaginário.”16  
 Este estudo tenta apontar que, tais construções, na verdade, são base-
adas em representações alinhadas aos discursos e às ações sociais; mas que a 
mídia não dá conta de tal representação, uma vez que é influenciada pelos inte-
resses econômicos, políticos e empresariais, aos quais tem que responder priori-
tariamente, mesmo que, para isso, tenha que passar por cima da realidade.  
 Contudo, o espaço público não é mais o lugar da alteridade, das ações 
e dos discursos dialéticos; a mídia, cada vez mais, especialmente a televisão, 
está ocupando este lugar e transformando-o em um palco de idéias e compor-
tamentos padronizados. As diferenças estão cada vez mais sendo eliminadas e 
o discurso e a ação cada vez mais singularizados. Se o Sistema Único de Saúde 
quer dar visibilidade à Política Nacional de Humanização, o caminho passa, 
necessariamente, pela mídia (a mesma que parece se indispor com o SUS, dan-
do visibilidade apenas ao que denomina de “caos da saúde pública”), através da 

15Ibdem, p. 155
16Ibdem
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demonstração de fatos noticiosos, que deem ao cidadão (usuário do SUS) o 
benefício da avaliação sobre a realidade, não só sobre o ângulo negativo, mas, 
também, através das ações exitosas, positivas. Afinal, os fatos existem em todo 
lugar e a todo tempo. 
 Assim, as identidades podem ser entendidas como um constructo, cuja 
aparência se constitui das relações não só de poder, mas do reconhecimento da 
existência do “Outro”; não como um “ser” imaginável (como a mídia tenta fazer 
crer) e, sim, real e possível de ser entendido em todas as suas peculiaridades. O 
caminho para o SUS alcançar tal posição é longo, mas não impossível. 
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10. Diagnóstico compartilhado na
Gestão da Atenção Hospitalar

Carlos Alberto Gama Pinto1

 As Unidades de Produção dos hospitais são um protótipo da definição 
de Coletivos Organizados para a Produção – “Equipe ou Grupo de pessoas 
que se organiza, em função do compromisso de se produzir Valor de Uso, que, 
potencialmente, interesse a parcelas da sociedade.” (CAMPOS, 2000).
 Além de produzir valor de uso para os outros, esses coletivos organiza-
dos também se organizam em função do atendimento dos desejos e interesses 
de seus membros – salário, estabilidade, direitos trabalhistas, reconhecimento 
técnico e humanitário, posição ou projeção social etc., e a reprodução das con-
dições de funcionamento da própria organização; no caso, os hospitais.
 Assim, uma equipe de uma unidade de produção de um hospital cum-
pre uma tríplice finalidade: a produção de bens ou serviços com Valor de Uso, a 
constituição de Sujeitos, e a reprodução de Coletivos. (CAMPOS, 2000).
 Para as equipes das unidades de produção do hospital, ou outros grupos 
de pessoas que trabalham juntas, poderem ser chamados de Coletivos Organi-
zados para a Produção, é necessário, ainda, possuírem “a capacidade de análise e 
de cogestão, objetivando o cumprimento da finalidade tríplice acima descrita.” 
(CAMPOS, 2000).

Um sistema de cogestão depende da construção ampliada 
de “capacidade de direção” entre o conjunto das pessoas 
de um Coletivo e não somente entre sua cúpula. Capaci-
dade de direção é a habilidade e a potência para compor 
consensos, alianças e implementar projetos, conforme a 
definiu Gramsci. (CAMPOS, 2000).

 A capacidade de análise dos Coletivos precisa ser exercitada. Não se 
exercita essa capacidade de forma individual, solitária. Para isso, então, é preciso 
que os espaços coletivos aconteçam. Espaços onde as pessoas que compõem 
o coletivo se encontrem, conversem, discutam os temas importantes em cada 
momento, explicitem seus conflitos, estabeleçam consensos possíveis, combi-
nem formas de conviver e de trabalhar, estabeleçam compromissos e pactuem 
contratos.

1Médico infectologista.
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 Em nossa experiência, constatamos que, em grande parte das equi-
pes das Unidades de Produção dos hospitais, estes Espaços Coletivos não exis-
tem, nem são construídos. Grande parte das equipes não se reúne com alguma 
regularidade. As reuniões, quando acontecem, são esvaziadas, não existe um 
compromisso dos membros da equipe de comparecerem, contribuírem para 
as discussões e se envolverem, tomando deliberações de modo conjunto e se 
responsabilizando pela realização das tarefas acordadas. As demandas do coti-
diano tomam o tempo dos profissionais, a prioridade acaba sendo ditada pela 
pressão externa à equipe e a agenda e o trabalho das equipes vão se tornando 
cada dia mais formais.
 Uma das razões para os profissionais se encontrarem em reuniões de 
equipe é a elaboração de um diagnóstico de situação, com vistas ao planejamen-
to de mudanças ou para vislumbrarem possibilidades de atuação mais adequa-
das – eficiente, eficaz, efetiva, prazerosa, comprometida. Contudo, são tantas 
as variáveis e possibilidades, que é comum e compreensível que eles se sintam 
perdidos, sem saber exatamente por onde começar seus esforços de análise. O 
que analisar, que variáveis considerar, que temas abordar?
 Uma sugestão do método da roda é trabalhar com Núcleos de Análise.

Um Núcleo de Análise é um tema objeto de reflexão de 
um Coletivo. (...) Os Núcleos de Análise funcionam como 
provocação analítica para que as equipes signifiquem ele-
mentos da realidade (elaborem sínteses) e desencadeiem 
ações práticas (operacionais) de intervenção. (CAMPOS, 
2000).

 Os Núcleos de Análise podem surgir de demandas das próprias equi-
pes ou devido a situações do contexto em que elas se encontram. De outra 
forma, eles podem ser introduzidos de forma deliberada por agentes externos 
às equipes, que realizem ofertas de temas para análise do coletivo.
 Na tentativa de apoiar essas equipes na realização de um diagnóstico 
ampliado do seu contexto sanitário e de sua capacidade de intervenção, desen-
volvemos um instrumento:

Questionário para Diagnóstico Compartilhado”. Ele 
pretende ser um dispositivo para ajudar as equipes nes-
te esforço de exercer a análise e cogestão do coletivo. A 
formatação em questionário facilita a colocação de ques-
tões, que abrem a possibilidade do diálogo, considerando 
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que “a compreensão do falado deve ser pensada a partir 
da situação de diálogo, e isto significa, em última instân-
cia, a partir da dialética de pergunta e resposta, na qual 
nos entendemos e pela qual articulamos o mundo comum 
(GADAMER, 2004).

 Por isso mesmo, ele é um dispositivo para ser utilizado no grupo. Ele 
não é para ser respondido isoladamente, ainda que alguns profissionais sintam-
se conhecedores do funcionamento da equipe e capazes de emitir um juízo de 
valor sobre os temas abordados. Não que este julgamento não seja necessário; 
somente, não é suficiente. Para que ele seja mais importante e possua maior po-
tência na produção de mudanças é indispensável ser colocado no Espaço Cole-
tivo da equipe, e, às vezes, em espaços ampliados com outras equipes, gestores 
ou usuários. A síntese diagnóstica deverá ser produzida junto aos julgamentos 
dos demais membros da equipe, de forma a problematizar cada tema, na tenta-
tiva de formação de consensos, compromissos e contratos.
 A tentativa de buscar-se construir consensos para a formação de com-
promissos e contratos, necessários para assegurar capacidade de ação, não sig-
nifica, necessariamente, um convencimento completo do outro.

A identidade do eu, assim como a identidade do sentido, 
que se constrói através dos participantes do diálogo, per-
manece intocada. É evidente que nenhuma compreensão 
de um pelo outro dialogante consegue abranger todo o 
âmbito do compreendido. (...) Por isso, no entendimento, 
jamais se dá o caso de a diferença ser tragada pela identi-
dade. Quando dizemos que nos entendemos sobre alguma 
coisa, isso não significa, em absoluto, que um tenha uma 
opinião idêntica ao outro. “Chega-se a um acordo”, como 
diz muito bem a expressão. (GADAMER, 2004).

 Em algumas equipes que não estão se reunindo, ou nas quais as reuni-
ões estão acontecendo de forma automática, sem grandes conseqüências para a 
equipe, o próprio fato dos profissionais se reunirem para responder o Questio-
nário para Diagnóstico Compartilhado já oferece a oportunidade de se consti-
tuir e exercitar a grupalidade, de tornar o grupo operativo, ainda que a tarefa no 
momento seja a de realizar uma análise de situação enquanto equipe e de seu 
trabalho.
 Esse tipo de prática precisa ser exercitado para que ocorra, de fato, um 
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processo de cogestão. No início, alguns profissionais ficam retraídos, não se 
arriscam a fazer comentários ou dar opiniões. Outros polarizam as discussões, 
tomam a palavra aos demais. Isso faz parte do aprendizado de se trabalhar em 
Espaços Coletivos e deverá ser analisado com o decorrer das reuniões.
 “A capacidade para o diálogo é um atributo natural do homem. Aris-
tóteles definiu o homem como o ser que possui linguagem e linguagem apenas 
se dá no diálogo.” (GADAMER, 2004). Ter e exercitar a capacidade para o 
diálogo significa também reconhecer a alteridade do outro, e aprender a lidar 
com este outro, que pensa, sente e deseja diferente. “Quando duas pessoas se 
encontram e trocam experiências, trata-se sempre do encontro entre dois mun-
dos, duas visões e duas imagens de mundo. Não é a mesma visão a respeito do 
mesmo mundo...” (GADAMER, 2004). 
 Isso significa que o consenso possível do grupo ou da equipe das uni-
dades de produção dos hospitais, no caso, não será a posição de nenhum de seus 
membros, mas alguma posição que contemple as diferentes visões de mundo 
que se comprometem no diálogo.

O êxito de um diálogo dá-se quando já não se pode recair 
no dissenso que lhe deu origem. Uma solidariedade ética 
e social só pode acontecer na comunhão de opiniões, que 
é tão comum, que já não é nem minha e nem tua opinião, 
mas uma interpretação comum do mundo. (GADAMER, 
2004).
[...] O modelo fundamental de todo consenso é o diálogo, 
a conversa. Sabe-se que uma conversa não é possível, se 
uma das partes crê absolutamente estar numa posição su-
perior em relação à outra, algo como se afirmasse possuir 
um conhecimento prévio dos preconceitos a que o outro 
se atém. Com isso, ele ver-se-ia trancado em seus próprios 
preconceitos. Em princípio, um consenso dialogal torna-se 
impossível quando um dos interlocutores do diálogo não 
se libera realmente para a conversa. (GADAMER, 2004). 

 Essa foi uma situação encontrada, na prática, por alguns de nossos alu-
nos dos Cursos de Gestão em Saúde, ao iniciarem a aplicação do Questionário 
para Diagnóstico Compartilhado em suas equipes e serviços. 
 Um relato interessante apareceu no Diário de Bordo de um dos alunos, 
onde ele descreve o desenrolar das reuniões: 
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•	1ª	Reunião:	observei	que	(como	sempre)	quase	que	so-
mente eu falo, direciono a reunião, questiono e opino a 
vontade, sem que os demais membros da equipe realmente 
expressem qualquer opinião de peso, principalmente se di-
ferentes das minhas, são coadjuvantes e figurantes da “mi-
nha” reunião de “equipe”. Foi interessante também obser-
var que alguns médicos trazem conceitos absolutamente 
diferentes dos que discutimos no curso, mas iguais aos que 
eu mesmo tinha antes do início do curso.
•	2ª	reunião:	estou	tentando	deixar	as	pessoas	mais	à	von-
tade na reunião, tentando me impor menos com minhas 
opiniões, mas por outro lado, algumas pessoas parecem 
estar tão acostumadas a “serem conduzidas” que, quando 
retirado o estímulo, não interagem, e permanecem naquele 
mutismo improdutivo, outros, por outro lado, parece que 
sentiram-se com mais liberdade e tornaram a reunião mais 
produtiva, inclusive com comentários sobre o mau funcio-
namento de vários pontos da equipe, observados com a 
aplicação do questionário. 

 É interessante notar que o profissional que escreve esse relato vai per-
cebendo a situação de desequilíbrio de poder na equipe, e começa a trabalhar 
no sentido de corrigir sua postura no grupo. Isso aparece como conseqüência 
do exercício reflexivo de aplicação do Questionário para Diagnóstico Com-
partilhado, elaborado de forma participativa como é proposta. A sua análise 
solitária vai sendo explicitada nas reuniões seguintes, gerando um incômodo 
propiciador de mudança.
 As questões são colocadas para o grupo ou equipe poderem conversar 
a respeito das respostas. Embora a maioria das questões solicite uma nota de 
0 a 10, a respeito de como a equipe se situa em relação à aplicação de alguns 
conceitos, o fato da equipe dever chegar a um acordo sobre esta nota, muitas 
vezes suscita conversas longas em torno de uma única questão, de um único 
tema. Esse tipo de acontecimento é muito interessante para a equipe. Às vezes, 
as opiniões dos membros da equipe são muito diferentes a respeito de um mes-
mo assunto. Outras vezes, não são tão diferentes assim, mas não chegam a ser 
coincidentes. A opinião de um enriquece a visão prévia do outro. Isso só pode 
acontecer quando as pessoas se encontram para conversar a respeito do tema, e 
se comprometem a ouvir o que o outro tem a dizer.

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar
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Conversa não é primariamente controvérsia. Parece-me 
característico da modernidade apreciar em demasia a iden-
tificação entre conversa e controvérsia. Conversar também 
não é mutuamente desentender-se ou passar ao largo do 
outro. Constrói-se, ao contrário, um aspecto comum do 
que é falado. A verdadeira realidade da comunicação hu-
mana é o fato do diálogo não ser nem a contraposição 
de um contra a opinião do outro e nem o aditamento ou 
soma de uma opinião à outra. O diálogo transforma a am-
bos. (GADAMER, 2004).

 Assim, ainda que, a princípio, existam discordâncias entre os membros 
da equipe, e, por vezes, essas discordâncias estejam latentes e aflorem em ocasi-
ões em que isso é permitido, como no caso destes encontros de equipe que es-
tamos propondo, essa é a melhor possibilidade da equipe e do coletivo aprender 
a trabalhar em conjunto.

Partir dessa idéia nada mais significa do que admitir em 
toda compreensão uma potencial relação de linguagem, de 
tal modo que, onde surge dissenso, é sempre possível – e 
é esse o orgulho da razão humana – viabilizar o entendi-
mento mútuo pela conversa. Apesar de nem sempre pos-
sível, toda vida social baseia-se na pressuposição de que 
aquilo que se bloqueia pelo aferrar-se às suas próprias opi-
niões pode ter um alcance mais amplo no diálogo mútuo. 
(GADAMER, 2004).

 É importante que, à medida que a conversa vai se fazendo e a equipe 
identificando os consensos possíveis de abordagem dos problemas, ela já vai 
atuando na mudança daquilo que for pactuado.

O método Paidéia ou método da Roda “trabalha com a 
noção de que há simultaneidade entre a geração, a coleta 
e a análise de informações. Na seqüência, em função do 
interpretado tomam-se decisões e se desencadeiam ações 
práticas, mediante a distribuição de Tarefas entre os mem-
bros de um Coletivo. (CAMPOS, 2000).

 Assim, muitas vezes, antes de terminar o Questionário para Diagnós-
tico Compartilhado, as equipes já identificaram uma série de problemas e se 
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acertaram sobre formas de enfrentá-los. Se não estavam fazendo reuniões de 
equipe com regularidade, começam a fazê-lo; se não estavam fazendo discus-
sões de casos clínicos na equipe, elaborando projetos terapêuticos singulares 
para os pacientes, levantamento de dados epidemiológicos relativos aos seus 
pacientes, aproveitam as reuniões de equipe para introduzir estas ações.

Vale enfatizar: analisar primeiro, e fazer diagnóstico de-
pois, sim; mas também, desde o começo, agir. Operar sobre 
a realidade e sobre a dinâmica grupal desde as primeiras 
interpretações, explicitando claramente o compromisso do 
grupo com determinadas mudanças, ou tarefas, ou ope-
rações. Pensar e fazer, de modo que a experiência prática 
contribua para o reconhecimento dos limites, das falhas e 
dos sentimentos conscientes e inconscientes. (CAMPOS, 
2000).

 A seguir, disponibilizamos alguns dos modelos dos Questionários para 
Diagnóstico Compartilhado que utilizamos em nosso curso de Gestão Hos-
pitalar (Anexos). Foram criados questionários para cada uma das Unidades de 
Produção dos hospitais, tanto Unidades de Produção caracterizadas pela aten-
ção direta aos pacientes (Ambulatórios, Enfermarias, Unidades de Urgência e 
Emergência, Blocos Cirúrgicos, Obstétricos, Unidades de Terapia Intensiva, 
Berçários etc.); quanto Unidades de Produção, caracterizadas pela execução de 
atividades meio (Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, Serviço de 
Arquivo Médico e Estatística, Central de Material e Esterilização, Lavanderia, 
Farmácia, Banco de Sangue, Banco de Leite, Engenharia Clínica etc.), e uni-
dades de produção administrativas (Licitação, Protocolo, Almoxarifado etc.). 
Estes instrumentos foram idealizados, inicialmente, como parte do curso de 
Gestão Hospitalar do Hospital Municipal Odilon Behrens da Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Horizonte-MG e, depois, foram utilizados pelas equipes dos 
alunos do curso de Gestão Hospitalar promovido pela Universidade Estadual 
de Campinas – UNICAMP, em parceria com a Organização Pan-Americana 
de Saúde – OPAS, para várias instituições hospitalares do Brasil, em 2006. 
Depois disso, foram utilizados pelos alunos dos cursos de Gestão Hospitalar 
promovidos pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP para os ser-
viços hospitalares próprios do Sistema Único de Saúde, nos estados de Campo 
Grande e Sergipe. Atualmente, eles foram aperfeiçoados e estão sendo utiliza-
dos pelos alunos do curso de Gestão Hospitalar do Hospital das Clínicas da 
UNICAMP. Os relatos de sua utilização pelas equipes demonstraram grande 

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar

miolo-print.indd   181 13/7/2009   14:30:01



182

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

sucesso em promover os encontros dos profissionais das equipes das unidades 
de produção dos hospitais em torno de uma tarefa, ajudando a formação da 
equipe enquanto grupo operativo.
 Os Questionários para Diagnóstico Compartilhado da Atenção Hos-
pitalar incorporam, além das questões mais clássicas pertinentes à avaliação das 
Unidades de Produção Hospitalares, as questões que mais fortemente determi-
nam uma ampliação da clínica e uma democratização da gestão local. Assim, 
importa, sobremaneira, colocar em discussão na equipe, além de uma avaliação 
de seus resultados, questões que a interroguem quanto à formação de vínculo 
e responsabilidade pela população adscrita, forma de acesso da população ao 
cuidado, organização da clínica e da agenda, acolhimento e classificação de ris-
co, elaboração de projetos terapêuticos singulares, conhecimento do território 
e de suas potencialidades/fragilidades, interação com a atenção secundária e 
com a rede básica de saúde, existência de indicadores avaliados, de organização 
da equipe em torno de projetos, de formação de compromissos e contratos na 
equipe, de gestão colegiada e compartilhada, dentre outros temas.
 Os Questionários para Diagnóstico Compartilhado da Atenção Hos-
pitalar não pretendem esgotar a discussão nem ser um instrumento completo 
de avaliação da atenção hospitalar ou das equipes de suas unidades de produção. 
Também não pretendem verificar o estágio de qualidade das equipes de acor-
do com padrões pré-estabelecidos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999; ONA, 
2004). Antes disso, eles estimulam a conversa na equipe sobre questões que po-
dem interferir de forma importante na prática e no resultado de sua atuação, no 
sentido de facilitar o surgimento dos temas para análise e cogestão no coletivo 
das equipes.   
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Curso de Especialização em Gestão Hospitalar

Questionários para Diagnóstico Compartilhado da Atenção Hospitala

 Este é um questionário para ser aplicado na sua Unidade de Produção, 
de forma a se estabelecer parâmetro inicial de algumas questões da gestão e da 
clínica, que serão objeto de trabalho no grupo e que poderão se constituir em 
projetos de intervenção específicos.
 A partir deste primeiro diagnóstico, com periodicidade regular durante 
o andamento do curso, poderemos avaliar os impactos dos projetos de interven-
ção delineados.
 Este questionário deve ser respondido pelos alunos do curso que estão 
ligados à Unidade de Produção, em conjunto com os demais profissionais da 
unidade, de forma participativa, servindo como dispositivo para estimular a 
discussão na equipe.
 O questionário é composto, principalmente, por questões estruturadas. 
As questões são assim desenhadas: 

 Questões tipo Sim ou Não.

 Questões para quantificar o gradiente de 0 a 10, por exemplo, onde 0 
é “não utilizado” e 10 é “muito utilizado”, ou 0 é “não disponível” e 10 é “muito 
disponível”.
 Questões com respostas categóricas, na quais deve ser marcada uma 
das opções apresentadas, por exemplo: freqüência do evento “semanal”, “quin-
zenal”, “mensal” etc.
  Questões apresentadas na forma de tabelas, para preenchimento com 
dados da instituição ou da Unidade de Produção Específica.
 Questões abertas, para redação livre, nas quais se pode responder da 
forma que se entender mais adequada.
 Todas as respostas, mesmo aquelas das questões mais estruturadas, po-
dem ser complementadas com redação livre, se o respondente entender que 
precisa complementar a resposta com mais informações julgadas pertinentes.
Uma boa forma de responder ao questionário é realçar em amarelo a resposta 
pretendida, facilitando o retorno do questionário respondido por meio eletrô-
nico (e-mail).
Exemplo:  (Não)   0  (Sim)   1  

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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Questionário para Diagnóstico compartilhado:
Unidade de Ambulatório de Especialidades

1. Qual a abrangência territorial da responsabilidade sanitária da Unidade de 
Ambulatórios de Especialidades do hospital?

Interna ao hospital....  1
Distrito Sanitário......  2
Municipal.................  3
Regional de Saúde....  4
Estadual...................   5

2. Quantos consultórios (área física) possui a Unidade de Ambulatórios de Es-
pecialidades?   ________   

3. Este número é suficiente para atender à demanda?  
Não (0)                   Sim (1)

4. Quantas e quais clínicas possuem a Unidade de Ambulatórios de Especiali-
dades?   Incluir a presença de especialistas em Homeopatia, Medicina Chinesa/
Acupuntura e Fitoterapia , atuando ou não na área. Descrever livremente.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. As especialidades possuem algum tipo de agrupamento? Que tipo de agru-
pamento? Descrever livremente.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6. A agenda da Unidade de Ambulatórios de Especialidades é disponibilizada 
para a Central de Marcação de Consultas do município?
(Não disponibilizada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponibilizada)

7. No tocante à capacidade de intervenção (realização de procedimentos pro-
pedêuticos ou terapêuticos) dos especialistas na Unidade de Ambulatórios de 
Especialidades?
(Nenhuma capacidade)  0  1  2  3  4   5   6   7   8   9   10  (Muita capacidade)

8. As atividades realizadas na Unidade de Ambulatórios de Especialidades pos-
suem particularidades que justifiquem sua realização em ambiente hospitalar?
(Não justificado)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   (Muito justificado)

9. Existe avaliação gerencial do percentual de marcação de retornos na agenda 
dos profissionais em relação às primeiras consultas?
(Nenhum avaliação)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita avaliação)

10. Existe avaliação gerencial do percentual de alta ambulatorial e de contrarre-
ferência do paciente às Equipes de Saúde da Família ou Equipes de Referência 
na Atenção Básica ou Atenção Secundária dos municípios?
(Nenhuma avaliação)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita avaliação)

11. O trabalho dos especialistas está organizado de forma a promover vínculo 
e responsabilização adequados, com os pacientes sendo adscritos a um médico 
definido, com seguimento horizontal dos pacientes pelo mesmo médico?
(Não promove vínculo)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Promove muito)

12. Os profissionais estão organizados de forma a atuar em equipe com a parti-
cipação das diversas profissões envolvidas no cuidado à saúde?
(Não organizados)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito organizados)

13. A equipe combina entre si a forma de sua atuação?
(Não combina)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito combinado)

14. O trabalho no ambulatório está organizado de forma a promover vínculo 
e responsabilização adequados, com os pacientes sendo adscritos a uma equipe 
definida, com seguimento horizontal dos pacientes pela mesma equipe?
(Não organizado)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (Muito organizado)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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15. Existe disponibilidade da equipe de referência para atender seus pacientes, 
fora da agenda prevista, em caso de necessidade?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

16. A equipe combina com os pacientes a forma de trabalhar?
(Não combina)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito combinado)

17. A equipe reconhece as condições singulares dos pacientes (gravidade, com-
plicações da doença, risco e vulnerabilidade), na definição dos procedimentos a 
serem adotados (p. ex. freqüência do retorno, etc.)?
(Não reconhece)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Reconhece muito)

18. A equipe avalia em cada paciente a necessidade de fazer um Projeto Tera-
pêutico Singular?
(Nunca avalia)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Avalia muito)

19. A equipe elabora Projeto Terapêutico Singular para os casos mais compli-
cados (maior gravidade, risco, vulnerabilidade, etc.)?
(Nunca elabora)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Elabora muito)

20. A equipe aborda os fatores subjetivos dos pacientes – desejos, interesses, 
angústias, medos, preconceitos? 
(Nunca aborda)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Aborda muito)

21. A equipe aborda os fatores sociais dos pacientes – situação de emprego, 
renda, pertencimento a grupo ou rede social?
(Nunca aborda)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Aborda muito)

22. A equipe reavalia os Projetos Terapêuticos dentro de um tempo estipulado?
(Não reavalia)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Reavalia muito)

23. A equipe fica sabendo dos casos de seus pacientes que se internam ainda 
durante a internação?
(Nunca acontece)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Acontece muito)

24. A equipe realiza contato com o médico/enfermeiro do hospital/enfermaria, 
responsável pela internação do paciente, no caso de internações de pacientes da 
equipe?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)
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25. Os profissionais do ambulatório discutem os casos dos pacientes atendidos 
com os profissionais que encaminharam os pacientes?
(Não discutem)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Discutem muito)

26. Existe alguma forma de interação dos profissionais do ambulatório com os 
profissionais que lhes encaminham os pacientes?
(Não interagem)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Interagem muito)

27. Descreva livremente como se dá essa interação.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

28. A equipe trabalha com respeito à privacidade dos pacientes no fornecimen-
to de informações e orientações? 
(Não respeita)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Respeita muito)

29. A unidade realiza atividades de educação em saúde, de forma a facilitar que 
os pacientes e seus familiares se integrem em ações de promoção, prevenção e 
recuperação da saúde – grupos, palestras, impressos, fitas de vídeo enquanto na 
espera e outros?    
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)

30. A unidade realiza atividades de educação dos pacientes e seus familiares 
para autocuidado – manipulação de sondas e cateteres, cuidados com as feridas 
e troca de curativos, tomada adequada de medicamentos e outras?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)

31. A Unidade de Produção utiliza a avaliação de gravidade, risco e vulnerabili-
dade dos pacientes como critério de agendamento com os especialistas?
(Não utiliza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Utiliza muito)

32. A equipe avalia a adesão dos pacientes ao tratamento?
(Não avalia)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Avalia muito)
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33. A equipe estimula seus pacientes para que consigam maiores graus de au-
tonomia?
(Não estimula)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Estimula muito)

34. A equipe se compromete com a constituição de rede social de apoio aos 
pacientes (familiares, colegas e outros) que atenda suas necessidades de maneira 
adequada?
(Não se compromete)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Compromete-se muito)

35. A equipe realiza reuniões para a discussão dos processos de trabalho, re-
solução de problemas das relações do dia a dia e estabelecimento de melhores 
formas de trabalhar e conviver?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   (Realiza muito)

36. A equipe discute casos (troca de informações ou opiniões) de forma inter-
profissional, aproveitando-se dos diversos conhecimentos das várias profissões 
envolvidas no cuidado ao paciente?
(Não discute)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Discute muito)

37. A equipe realiza discussão de protocolos e diretrizes clínicas?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)

38. A equipe possui alguma interação com Organizações Não-Governamentais, 
ligadas à atenção aos seus pacientes – HIV/AIDS, diabetes, hemofílicos etc.?
(Não interage)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Interage muito)

39. A equipe se relaciona com outras equipes de especialistas do próprio am-
bulatório através de contato direto, com discussão dos casos em conjunto, de 
forma não burocrática?
(Não se relaciona)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Relaciona-se muito)

40. A equipe participa da gestão e elaboração de Projeto ou Plano de Trabalho, 
com objetivos, metas e indicadores avaliados?
(Não participa)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Participa muito)

41. A equipe se utiliza de dados de avaliação da qualidade de seu trabalho no 
ambulatório: satisfação dos usuários, dados epidemiológicos relacionados aos 
seus pacientes – mortalidade, internação, adesão, resposta laboratorial e clínica? 
(Não utiliza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Utiliza-se muito)
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42. A equipe avalia e discute a percepção de cada profissional sobre o que dá 
prazer no trabalho e aquelas tarefas que são mais penosas, tentando levar em 
consideração estas variáveis no momento de pactuar suas ações e responsabi-
lidades?
(Não avalia)  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  (Avalia muito)

43. Em relação aos horários de agendamento das consultas de cada profissional, 
informar:
Todos os pacientes são agendados para o início do período/turno ............ 1
Pacientes agendados para cada duas horas ................................................ 2
Os pacientes são agendados escalonados por hora .................................... 3
Os pacientes têm horário marcado – fração de hora ................................. 4

44. Descreva os recursos humanos disponíveis na Unidade.

45. Em relação à realização de capacitações dos profissionais da Unidade? 
(Não realizadas)  0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  (Muito realizadas)

46. Cite os cursos ou as capacitações realizados para os profissionais da Unida-
de nos últimos 12 meses.

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários

Recursos humanos categoria 
profissional/especialidade

Número de
profissionais

Carga horária total

Cursos ou Capacitações realizadas nos últimos 12 
meses para os profissionais da Unidade

Número
de alunos

Carga horária 
total
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47. Em relação às condições de conforto para pacientes e acompanhantes en-
quanto aguardam a consulta – cadeiras confortáveis e suficientes para a dimen-
são da demanda, televisão, som ambiente?
(Sem conforto)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito confortável)

48. Os banheiros da unidade permitem a entrada de cadeiras de banho ou de 
rodas?
Não (0)                   Sim (1)

49. Em relação à adequação da área física da unidade?
(Muito inadequada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito adequada)

50. Em relação à adequação das condições de limpeza da unidade?
(Muito inadequada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito adequada)

51. A unidade conta com recursos para possibilitar atendimento em inalotera-
pia e oxigenioterapia?
Não (0)                   Sim (1)

52. A unidade conta com recursos materiais e equipamentos básicos para ma-
nejo de emergência e parada cardiorrespiratória?  
Não (0)                   Sim (1)

53. A unidade conta com monitor cardíaco e cardioversor para manejo de 
emergência e parada cardiorrespiratória? 
Não (0)                   Sim (1)

54. Em relação às condições de lavagem das mãos pela equipe – pias, sabão e 
toalheiros com papel-toalha?
(Inadequadas)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Adequadas)

55. Em relação à disponibilidade de almotolias de álcool glicerinado para antis-
sepsia das mãos pela equipe?
(Não disponíveis)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponíveis)

56. Descrever os equipamentos disponíveis na Unidade para realização dos 
atendimentos:
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Equipamento Quantidade
Estado de

conservação
0 a 10

Estado de
modernização

0 a 10

Aspiradores portáteis

Berço aquecido

Bomba de infusão de medicamentos

Carrinho de emergência

Desfibrilador

Disponibilidade de equipamentos,
insumos e técnicas para hemodiálise

Disponibilidade de insumos e técnicas 
para diálise peritoneal

Eletrocardiógrafo

Eletroencefalógrafo

Endoscopia digestiva alta

Endoscopia digestiva baixa

Equipamento de fototerapia

Equipamento de gasometria

Esfingmomanômetro adulto 

Esfingmomanômetro infantil

Fontes de ar comprimido

Fontes de aspiração de parede
(vácuo)

Fontes de oxigênio

Incubadora

Lâminas orotraqueais diversos
tamanhos

Laringoscópio de adulto

Laringoscópio pediátrico

Marcapasso temporário

Monitor de ECG

Monitor de pressão não invasivo

Oxímetro de pulso

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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Raio X portátil

Respirador adulto à pressão

Respirador adulto volumétrico

Respirador infantil à pressão

Respirador infantil volumétrico

Tubos orotraqueais diversos
tamanhos

57. Descreva os dados solicitados na tabela abaixo, no geral e para cada uma das 
especialidades (reproduza tantas tabelas quantas forem necessárias), referente 
aos últimos 12 meses.
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58. Quanto aos custos de manutenção mensal da unidade, que nível de relevân-
cia e cuidado é dado pela equipe a este aspecto?
(Nenhuma relevância)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita relevância)

59. A equipe realiza mensalmente controle de sua planilha de custos, distribu-
ídos pelos diversos itens – recursos humanos, medicamentos, insumos, exames 
laboratoriais e de imagem, desgaste de equipamentos, tarifas de telefone, luz e 
outros?
(Nenhum controle)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito controle)

60. Existe pactuação entre a unidade e a gestão do hospital de teto financeiro 
para a unidade?
Não (0)                   Sim (1)

61. Em caso positivo, a equipe tem conseguido se manter dentro do teto finan-
ceiro pactuado?
(Nenhum êxito)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito êxito)

Colegiado Gestor da Unidade

62.  Existe instância de gestão colegiada na Unidade de Ambulatórios de Espe-
cialidades do hospital – Colegiado Gestor das Unidades?
Não (0)                   Sim (1)
Se a resposta anterior for negativa, não responder às próximas perguntas.

63. Descrever como são definidas as vagas para assento no Colegiado Gestor da 
Unidade – redigir livremente.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

64. Qual a freqüência de reuniões deste colegiado?

Freqüência inferior a mensal .................. 1
Mensal ................................................... 2
Quinzenal .............................................. 3
Semanal ................................................. 4

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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65. Todos os participantes do Colegiado Gestor da Unidade de Ambulatórios 
de Especialidades têm possibilidade de interferir na definição da pauta das 
reuniões deste colegiado?
(Nenhuma possibilidade)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita possibilidade)

66. O Colegiado Gestor da Unidade de Ambulatórios de Especialidades possui 
um núcleo ou uma secretaria executiva responsável por tocar a gerência da uni-
dade e dividir com o Gerente da unidade a responsabilidade gerencial?
Não (0)                   Sim (1)
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Questionário de avaliação:
Unidade de Urgência e Emergência

1. Qual a abrangência territorial da responsabilidade sanitária da Unidade de 
Urgência e Emergência do hospital?

Distrito Sanitário.......... 1
Municipal..................... 2
Regional de Saúde........  3
Estadual........................ 4
Não sabe ...................... 8
Não se aplica ................ 9

2. O hospital faz parte da grade do serviço de atendimento pré-hospitalar mó-
vel – SAMU para o atendimento a vítimas de acidentes em via pública e cala-
midade pública?
Não (0)                   Sim (1)

3. O hospital oferece atendimento a casos agudos de psiquiatria?
Não (0)                   Sim (1)

4. O hospital possui estrutura formal de triagem de pacientes na Unidade de 
Urgência e Emergência?
Não (0)                   Sim (1)

5. Que profissional é responsável por realizar a triagem dos pacientes na Unida-
de de Urgência e Emergência (é possível assinalar mais de 1 resposta)?

Auxiliar administrativo ....................................... 1
Auxiliar de enfermagem ..................................... 2
Estudante de enfermagem ou medicina.............. 3
Enfermeiro ........................................................ 4
Médico ............................................................... 5

6. O hospital possui protocolo de acolhimento com avaliação de risco na Uni-
dade de Urgência e Emergência?
Não (0)                   Sim (1)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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7. Quanto à aplicação do protocolo de acolhimento com avaliação de risco na 
Unidade de Urgência e Emergência?
(Não aplicado)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito aplicado)

8. É realizado encaminhamento responsável, com garantia de atendimento pre-
ferencial nas outras unidades do Sistema Único de Saúde, nos casos em que a 
classificação de risco assim indicar?
Não (0)                   Sim (1)

9. Houve pactuação com as unidades da Secretaria Municipal de Saúde quanto 
ao encaminhamento responsável?
Não (0)                   Sim (1)

10. Existe pessoal responsável por dar informações aos pacientes e seus fami-
liares ou acompanhantes na Unidade de Urgência e Emergência, evitando que 
fiquem rodando pelos corredores do hospital, sem saber exatamente como se 
comportar ou onde ir (Serviço tipo “Posso Ajudar?” encontrado nos bancos e 
aeroportos)?
Não (0)                   Sim (1)

11. A Unidade de Urgência e Emergência possui profissionais médicos e en-
fermeiros com carga horária distribuída nos dias da semana (e não apenas em 
plantões) para possibilitar o acompanhamento horizontal dos pacientes que 
permanecem internados?
Não (0)                   Sim (1)

12. A Unidade de Urgência e Emergência possui prioridade para internação de 
seus pacientes nos leitos disponíveis na Unidade de Internação do hospital?
(Nenhuma prioridade)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita prioridade)

13. É freqüente a necessidade de ocupação de macas nos corredores da Unidade 
de Urgência e Emergência, devido à superlotação e falta de vagas para interna-
ção de seus pacientes?
(Muito freqüente)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito raro)

14. É permitida a entrada de familiares para acompanharem o paciente no aten-
dimento, excetuando-se as situações de pacientes em situações críticas, como 
sala de politraumatizados e/ou em manobras de ressuscitação?
Não (0)                   Sim (1)
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15. Quanto à disponibilidade de informações da situação do paciente aos seus 
familiares ou acompanhantes?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

16. Quanto à disponibilidade de assistência psicológica aos familiares ou acom-
panhantes do paciente em risco imediato de vida?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

17. Quanto à disponibilidade de assistência psicológica aos pacientes?
(Não disponível)   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   (Muito disponível)

18. A Unidade de Urgência e Emergência possui profissionais com conheci-
mento em Medicina Chinesa/Acupuntura e práticas alternativas em conjunto 
com as práticas alopáticas?
Não (0)                   Sim (1)

19. Existem orientações, rotinas e fluxogramas (genéricos) de atendimento ao 
paciente na Unidade de Urgência e Emergência? Em caso afirmativo, anexar.
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

20. Existem orientações, rotinas e fluxogramas (específicos por grupos de risco: 
neonatos, crianças, adultos, gestantes, idosos, deficientes, acidentados) de aten-
dimento ao paciente na Unidade de Urgência e Emergência? Em caso afirma-
tivo, anexar.
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

21. Existem orientações, rotinas e fluxogramas (específicos por patologias: aci-
dente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, cetoacidose diabética) de 
atendimento ao paciente na Unidade de Urgência e Emergência? Em caso afir-
mativo, anexar.
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

22. Em relação às orientações, rotinas e fluxogramas citados nas questões 19 a 
21, existe avaliação da adequação do seguimento e dos resultados destes pro-
tocolos?
(Não avaliados)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito avaliados)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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23. Quando à adequação dos registros dos dados do atendimento pela equipe 
– história clínica, evolução médica, anotações de enfermagem, prescrição, indi-
cação do encaminhamento ou destino?
(Inadequados)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito adequados)

24. A equipe dispõe de dados confiáveis de gestão e epidemiologia hospitalar 
– entradas, saídas, média de permanência, taxa de ocupação, indicadores de 
infecção hospitalar, utilização de exames, procedimentos realizados, cirurgias, 
partos etc?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

25. Existe utilização de sistema ou score de predição e ajuste de taxa de mor-
talidade?
Não (0)                   Sim (1)

26. Existe utilização de sistema ou score de predição e ajuste de taxa de infec-
ção?
Não (0)                   Sim (1)

27. Em relação às condições de lavagem das mãos pela equipe – pias, sabão e 
toalheiros com papel-toalha?
(Inadequadas)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Adequadas)

28. Descreva os dados pedidos nas tabelas abaixo, relativos aos últimos 12 me-
ses: (utilize as colunas de acordo com as denominações dos serviços existentes 
em sua Unidade, alterando os nomes das colunas, se necessário).
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28. Descreva os dados pedidos nas tabelas abaixo, relativos aos últimos 12 me-
ses: (utilize as colunas de acordo com as denominações dos serviços existentes 
em sua Unidade, alterando os nomes das colunas, se necessário).
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Relativo aos atendimentos
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29. Descreva os dados pedidos nas tabelas abaixo, relativos aos últimos 12 me-
ses: (estas tabelas podem ser duplicadas para uso em cada uma das sub-unidades 
dentro da Unidade de Urgência e Emergência, caso necessário). Observação: 
refere-se à estatísticas de Internações na Unidade de Urgência e Emergência.

Admissões

Mês

M
éd

ia
 d

e
pe

rm
an

ên
ci

a

Ta
xa

 d
e 

oc
up

aç
ão

 

Ta
xa

 d
e 

m
or

ta
lid

ad
e

Le
ito

s 
di

sp
on

ív
ei

s

Le
ito

-d
ia

Pa
ci

en
te

-d
ia

In
te

rn
aç

õe
s

Tr
an

sf
er

ên
ci

as
in

te
rn

as

Tr
an

sf
er

ên
ci

as
ex

te
rn

as

To
ta

l

Média

Total

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários

miolo-print.indd   203 13/7/2009   14:30:04



204

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens
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Atendimentos no mês, de acordo com a procedência

Mês
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l

Total

30. Descreva os dados pedidos nas tabelas abaixo, relativos aos últimos 12 meses:

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários

miolo-print.indd   205 13/7/2009   14:30:04



206

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

Estatísticas da sala vermelha
(refere-se à atendimentos)
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31. Descreva os recursos humanos disponíveis na Unidade.

Recursos humanos
Número de

profissionais
Carga horária 

total
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Especialidade Forma de atuação

Descrição dos setores da Unidade de Pronto-socorro

Setor
Número
de leitos

Equipe específica
(número de profissionais)

Adequação 
da área física

(0 a 10)Médicos Enfermeiros Auxiliares

32. A Unidade de Urgência e Emergência possui quantos setores – equipes espe-
cíficas, por exemplo: sala vermelha, observação de adultos, observação de crian-
ças?   _______

33. Descreva estes setores, em relação ao número de leitos, de profissionais especí-
ficos da divisão e em termos de adequação da área física – nota de 1 a 10.

34. Descreva as especialidades médicas disponíveis na Unidade de Urgência e 
Emergência e a sua forma de atuação (descrição livre).

35. Em relação à realização de capacitações dos profissionais da Unidade de 
Urgência e Emergência? 
(Não realizadas)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito realizadas)
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Cursos ou Capacitações realizadas nos últimos 12 meses 
para os profissionais da Unidade de Urgência e Emergência

Número
de alunos

Carga
horária

36. Cite os cursos ou capacitações realizados para os profissionais da Unidade de 
Urgência e Emergência nos últimos 12 meses.

37. Quanto à adequação do local de descanso noturno dos plantonistas?
(Inadequados)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito adequados)

38. Os pacientes atendidos na emergência, em caso de necessidade, têm acesso 
garantido ao Bloco Cirúrgico durante as 24 horas do dia?
(Não acessível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito acessível)
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39. Descrever os equipamentos disponíveis na Unidade de Urgência e Emer-
gência para realização dos atendimentos:

Equipamento Quantidade
Estado de

conservação
0 a 10

Estado de
modernização

(0 a 10

Aspiradores

Balão esofágico

Balão intra-aórtico

Berço aquecido

Bomba de infusão de medicamentos

Carrinho de emergência

Catéter de Swan-Ganz

Desfibrilador

Disponibilidade de insumos e técnicas 
para diálise peritoneal

Eletrocardiógrafo

Eletroencefalógrafo

Endoscopia digestiva alta

Endoscopia digestiva baixa

Equipamento de fototerapia

Equipamento de gasometria

Equipamento para hemodiálise

Esfingmomanômetro adulto 

Esfingmomanômetro infantil

Fontes de oxigênio

Fontes de ar comprimido

Incubadora

Laringoscópio de adulto

Laringoscópio pediátrico

Lâminas orotraqueais
(diversos tamanhos)

Tubos orotraqueais
(diversos tamanhos)
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Marcapasso temporário

Monitor de ECG

Monitor de pressão invasivo

Monitor de pressão não invasivo

Oxímetro de pulso

Raio X portátil

Reanimador pulmonar

Respirador/ventilador adulto

Respirador/ventilador infantil

40. Quanto aos custos de manutenção mensal da unidade, que nível de relevân-
cia e cuidado é dado pela equipe a este aspecto?
(Nenhuma relevância)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita relevância)

41. A equipe realiza, mensalmente, controle de sua planilha de custos, distribu-
ídos pelos diversos itens – recursos humanos, medicamentos, insumos, exames 
laboratoriais e de imagem, desgaste de equipamentos, tarifas de telefone, luz e 
outros?
(Nenhum controle)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito controle)

42. Existe pactuação entre a unidade e a gestão do hospital de teto financeiro 
para a unidade?
(Não pactuado)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito pactuado)

43. Em caso positivo, a equipe tem conseguido se manter dentro do teto finan-
ceiro pactuado?
(Nenhum êxito)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito êxito)

Colegiado Gestor da Unidade de Urgência e Emergência

44. Existe instância de gestão colegiada na Unidade de Urgência e Emergência 
do hospital (Colegiado Gestor da Unidade)?
Não (0)                   Sim (1)
Se a resposta anterior for negativa, não responder às próximas perguntas.
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45. Descrever como são definidas as vagas para assento no Colegiado Gestor da 
Unidade de Urgência e Emergência (redigir livremente).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

46. Qual a freqüência de reuniões deste colegiado?

Freqüência inferior a mensal ................. 1
Mensal .................................................. 2
Quinzenal ............................................. 3
Semanal ................................................ 4

47. Todos os participantes do Colegiado Gestor da Unidade de Urgência e 
Emergência têm possibilidade de interferir na definição da pauta das reuniões 
deste colegiado?
(Nenhuma possibilidade)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita possibilidade)

48. O Colegiado Gestor da Unidade de Urgência e Emergência possui um 
núcleo ou uma secretaria executiva responsável por tocar a gerência da unidade 
e dividir com o Gerente da unidade a responsabilidade gerencial?
Não (0)                   Sim (1)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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Questionário de avaliação: Unidades de Produção da Internação
Enfermaria: ________________________

1. De uma forma geral, qual a extensão territorial da responsabilidade sanitária 
da Unidade de _________________ da Internação?

Distrito Sanitário...................... 1
Municipal.................................. 2
Regional de Saúde..................... 3
Estadual..................................... 4
Não sabe ................................... 8
Não se aplica ............................. 9

2. Qual o número de leitos na unidade?......................................... ____

3. Qual o número de médicos?....................................................... ____

4. Qual o número de enfermeiros?................................................. ____

5. Qual o número de auxiliares de enfermagem?............................ ____

6. Quantos leitos ficam sob responsabilidade de cada médico?...... ____

7. Quantos leitos ficam sob responsabilidade de cada enfermeiro?. ____

8. Quantos leitos ficam sob responsabilidade de cada auxiliar de enferma-
gem?.... ____

9. O trabalho dos profissionais está organizado de forma a promover vínculo 
e responsabilização adequados, com os pacientes sendo adscritos a um médico 
definido, com seguimento horizontal dos pacientes pelo mesmo médico?
(Não promove vínculo)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Promove muito)

10. Os profissionais estão organizados de forma a atuar em equipe com a 
participação das diversas profissões envolvidas no cuidado à saúde?
(Não organizados)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito organizados)
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11. A equipe combina entre si a forma de sua atuação?
(Não combina)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito combinados)

12. O trabalho na enfermaria está organizado de forma a promover vínculo e 
responsabilização adequados, com os pacientes sendo adscritos a uma equipe 
definida, com seguimento horizontal dos pacientes pela mesma equipe?
(Não organizado)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito organizado)

13. A forma de cuidado dos auxiliares de enfermagem se dá através de cuida-
do integral do paciente?
Não (0)                   Sim (1)

14. A forma de organização do trabalho na enfermaria conta com a formação 
de equipe multiprofissional que se responsabiliza pelo paciente ou cada profis-
sional faz a sua parte desconectada dos demais?
(Muito desconectada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito em equipe)

15. Os casos dos pacientes são discutidos na equipe?
(Nunca se discute)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Discute-se muito)

16. O Serviço/Clínica/Unidade de Produção promove reuniões clínicas peri-
ódicas, para a discussão de casos e condutas, atualização clínica, padronização 
de condutas, elaboração de protocolos da unidade? 

Não promove .................................................................. 0
Promove em freqüência inferior a 1 ao mês .................... 1
Promove mensalmente .................................................... 2
Promove quinzenalmente ................................................ 3
Promove semanalmente ................................................... 4

17. A equipe combina com os pacientes a forma de trabalhar?
(Não combina)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito combinado)

18. A equipe reconhece as condições singulares dos pacientes (gravidade, 
complicações da doença, risco e vulnerabilidade) na definição dos procedi-
mentos a serem adotados (p. ex. freqüência do retorno, acesso a exames etc.)?
(Não reconhece)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Reconhece muito)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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19. A equipe avalia em cada paciente a necessidade de fazer um Projeto Tera-
pêutico Singular?
(Nunca avalia)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Avalia muito)

20. A equipe elabora Projeto Terapêutico Singular para os casos mais compli-
cados (maior gravidade, risco, vulnerabilidade etc.)?
(Nunca elabora)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Elabora muito)

21. A equipe aborda os fatores subjetivos dos pacientes (desejos, interesses, 
angústias, medos, preconceitos)? 
(Nunca aborda)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Aborda muito)

22. A equipe aborda os fatores sociais dos pacientes (situação de emprego, 
renda, pertencimento a grupo ou rede social)?
(Nunca aborda)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Aborda muito)

23. A equipe reavalia os Projetos Terapêuticos dentro de um tempo estipulado?
(Não reavalia)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Reavalia muito)

24. A equipe trabalha com respeito à privacidade dos pacientes no forneci-
mento de informações e orientações? 
(Não respeita)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Respeita muito)

25. A unidade realiza atividades de educação em saúde, de forma a facilitar 
que os pacientes e seus familiares se integrem em ações de promoção, preven-
ção e recuperação da saúde (grupos, palestras, impressos e outros)?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)

26. A equipe realiza atividades de educação dos pacientes e seus familiares 
para autocuidado (manipulação de sondas e cateteres, cuidados com as feridas 
e trocas de curativos, tomada adequada de medicamentos e outras)?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)

27. A equipe avalia a adesão dos pacientes ao tratamento?
(Não avalia)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   (Avalia muito)

28. A equipe estimula seus pacientes para que consigam maiores graus de 
autonomia?
(Não estimula)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Estimula muito)
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29. A equipe se compromete com a constituição de rede social de apoio aos 
pacientes (familiares, colegas, outros) que atenda suas necessidades de maneira 
adequada?
(Não se compromete)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Compromete-se muito)

30. Quanto à disponibilidade de assistência psicológica aos familiares ou 
acompanhantes do paciente?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

31. Quanto à disponibilidade de assistência psicológica aos pacientes?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

32. A unidade disponibiliza local para guarda de pertences dos pacientes 
internados?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

33. Em relação à unidade possuir condições mínimas necessárias para respeito 
à privacidade dos pacientes?
(Nenhuma privacidade)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita privacidade)

34. A equipe realiza reuniões para discussão dos processos de trabalho, reso-
lução de problemas das relações do dia a dia, e estabelecimento de melhores 
formas de trabalhar e conviver?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)

35. A equipe discute casos (troca de informações ou opiniões) de forma inter-
profissional, aproveitando-se dos diversos conhecimentos das várias profissões 
envolvidas no cuidado ao paciente?
(Não discute)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Discute muito)

36. A equipe realiza discussão de protocolos e diretrizes clínicas?
(Não realiza)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Realiza muito)

37. A equipe possui alguma interação com Organizações Não-Governamentais 
ligadas à atenção aos seus pacientes – HIV/AIDS, diabetes, hemofílicos etc.?
(Não interage)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Interage muito)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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38. A equipe avalia e discute a percepção de cada profissional sobre o que dá 
prazer no trabalho e aquelas tarefas que são mais penosas, tentando levar em 
consideração estas variáveis no momento de pactuar suas ações e responsabi-
lidades?
(Não avalia)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Avalia muito)

39. A equipe do hospital comunica à Equipe de Saúde da Família ou ao mé-
dico/enfermeiro de referência na Unidade Básica de Saúde e/ou outro serviço 
de referência (especialista de referência) a internação do paciente?
(Não utilizada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito utilizada)

40. A equipe do hospital discute, durante a internação, o Projeto Terapêutico 
do paciente com sua Equipe de Saúde da Família ou com o médico/enfermei-
ro de referência na Unidade Básica de Saúde e/ou outro serviço de referência 
(especialista de referência)?
(Não discutida)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito discutida)

41. A equipe do hospital referencia seus pacientes no momento da alta para 
a Equipe de Saúde da Família ou para o médico/enfermeiro de referência na 
Unidade Básica de Saúde e/ou outro serviço de referência (especialista de 
referência)?
(Não referenciada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito referenciada)

42. A equipe do hospital comunica a alta do paciente à Equipe de Saúde da 
Família ou para o médico/enfermeiro de referência na Unidade Básica de 
Saúde e/ou outro serviço de referência (especialista de referência)?
(Não utilizada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito utilizada)

43. A equipe do hospital discute, no momento da alta, o Projeto Terapêutico 
do paciente com sua Equipe de Saúde da Família ou para o médico/enfermei-
ro de referência na Unidade Básica de Saúde e/ou outro serviço de referência 
(especialista de referência)?
(Não discutida)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito discutida)

Nas questões 44 a 49, você vai passar uma visão geral do relacionamento de 
sua unidade com as especialidades; em seguida, você poderá responder essas 
mesmas perguntas, de acordo com as especialidades específicas:

miolo-print.indd   216 13/7/2009   14:30:05



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

217

44. Quanto à forma de solicitação de interconsulta, como se dá o relaciona-
mento da equipe com os especialistas?
(Muito burocrática)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito comunicativa)

45. Quanto ao tempo despendido da solicitação à realização da interconsulta?
(Muito demorado)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito rápido)

46. Quanto à interação positiva (educação e qualidade relacional) do especia-
lista no contato com o paciente?
(Nenhuma interação)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita interação)

47. Quanto à qualidade técnica (resposta satisfatória e confiável à dúvida) da 
interconsulta?
(Pouca qualidade)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita qualidade)

48. Quanto ao retorno dos achados da interconsulta à equipe?
(Muito burocrático)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito comunicativo)

49. Quanto à interação positiva do especialista no contato com a equipe de 
referência do paciente?
(Nenhuma interação)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita interação)

50. Responda agora às mesmas perguntas, só que de forma particularizada 
para sua interação com cada especialidade:

Especialidade

Q
ue

st
ão

 4
4

Q
ue

st
ão

 4
5

Q
ue

st
ão

 4
6

Q
ue

st
ão

 4
7

Q
ue

st
ão

 4
8

Q
ue

st
ão

 4
9

Total

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários

miolo-print.indd   217 13/7/2009   14:30:05



218

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

51. Qual a capacidade da equipe de referência do paciente de superar a frag-
mentação da atenção quando o paciente está submetido à interconsultas com 
várias especialidades?
(Nenhuma capacidade)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita capacidade)

52. A Unidade possui profissionais com conhecimento em práticas comple-
mentares (Homeopatia, Fitoterapia, Acupuntura, Medicina Chinesa) e utiliza 
práticas alternativas em conjunto com as práticas alopáticas?
Não (0)                   Sim (1)

53. É permitida a permanência de acompanhante do paciente na enfermaria, 
24 horas ao dia?
Não (0)                   Sim (1)

54. No caso de resposta positiva, em que circunstâncias? Descrever livremente.
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

55. Existe disponibilidade de condições mínimas de acomodação para os 
acompanhantes (cadeira reclinável)?
Não (0)                   Sim (1)

56. Existe disponibilidade de banheiros com chuveiro para banho dos acom-
panhantes?
Não (0)                   Sim (1)

57. São oferecidas refeições aos acompanhantes?
Não (0)                   Sim (1)

58. É permitida a entrada de visitantes durante todo o dia?
Não (0)                   Sim (1)

59. Quantas horas semanais de visita são permitidas?.................... _____ 

60. Quantos visitantes por vez são permitidos?.............................. _____
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61. Quanto à interação positiva da equipe com os familiares ou acompanhan-
tes, no sentido de fornecer informações adequadas do estado de saúde do 
paciente?
(Nenhuma interação)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita interação)

62. Quanto à utilização de orientações adequadas de controle de infecções 
hospitalares (lavagem das mãos, cuidados de manipulação dos pacientes, não 
tocar em outros pacientes, não visitar com doenças infecto-contagiosas) aos 
familiares, visitas e acompanhantes?
(Nenhuma utilização)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita utilização)

63. A equipe possui um Projeto ou Plano de Trabalho, com objetivos, metas e 
indicadores avaliados?
Não (0)                   Sim (1)

64. A equipe dispõe de dados confiáveis de gestão e epidemiologia hospitalar 
(entradas, saídas, média de permanência, taxa de ocupação, indicadores de 
infecção hospitalar, utilização de exames, procedimentos realizados, cirurgias, 
partos etc)?
Não (0)                   Sim (1)

65. Existe utilização de sistema ou score de predição e ajuste de taxa de mor-
talidade?
Não (0)                   Sim (1)

66. Existe utilização de sistema ou score de predição e ajuste de taxa de infecção?
Não (0)                   Sim (1)

67. Em relação às condições de lavagem das mãos pela equipe (pias, sabão e 
toalheiros com papel-toalha)?
(Inadequadas)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Adequadas)

68. Em relação à disponibilidade de almotolias de álcool glicerinado para 
antissepsia das mãos pela equipe?
(Não disponível)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito disponível)

69. Em relação à adequação da área física das enfermarias da unidade?
(Inadequada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito adequada)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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70. Em relação à adequação das condições de limpeza da unidade?
(Inadequada)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   (Muito adequada)

71. A unidade conta com recursos para possibilitar atendimento em inalotera-
pia e oxigenioterapia para todos os pacientes internados?
Não (0)                   Sim (1)

72. A unidade conta com recursos materiais e equipamentos básicos para 
manejo de emergência e parada cardio-respiratória?
Não (0)                   Sim (1)

73. A unidade conta com monitor cardíaco e cardioversor para manejo de 
emergência e parada cardio-respiratória?
Não (0)                   Sim (1)

74. Os banheiros das enfermarias permitem a entrada de cadeiras de banho ou 
de rodas?
Não (0)                   Sim (1)

75. Os leitos contam com sistema de alarme para que os pacientes possam 
chamar a equipe de enfermagem?
Não (0)                   Sim (1)

76. Descreva os recursos humanos disponíveis na Unidade.

Recursos humanos
Número de

profissionais
Carga horária 

total
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77. Em relação à realização de capacitações dos profissionais da Unidade? 
(Não realizados)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   (Muito realizados)

78. Cite os cursos ou capacitações realizados para os profissionais da Unidade 
nos últimos 12 meses.

Cursos ou Capacitações realizadas nos últimos
12 meses para os profissionais da Unidade.

Número
de alunos

Carga
horária
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Equipamento Quantidade
Estado de 

conservação 
(0 a 10)

Estado de 
modernização 

(0 a 10)

Aspiradores portáteis

Balão esofágico

Balão intra-aórtico

Berço aquecido

Bomba de infusão de medicamentos

Carrinho de emergência

Catéter de Swan-Ganz

Desfibrilador

Equipamentos, insumos e técnicas 
para hemodiálise

Insumos e técnicas para diálise
peritoneal

Eletrocardiógrafo

Eletroencefalógrafo

Endoscopia digestiva alta

Endoscopia digestiva baixa

Equipamento de fototerapia

Equipamento de gasometria

Esfingmomanômetro adulto 

Esfingmomanômetro infantil

Fontes de ar comprimido

Fontes de aspiração de parede
(vácuo)

Fontes de oxigênio

Incubadora

79. Quanto à adequação do local de descanso noturno dos plantonistas?
(Inadequados)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito adequados)

80. Descrever os equipamentos disponíveis na Unidade para realização dos 
atendimentos:
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Lâminas orotraqueais diversos
tamanhos

Laringoscópio de adulto

Laringoscópio pediátrico

Marcapasso temporário

Monitor de ECG

Monitor de pressão invasivo

Monitor de pressão não invasivo

Oxímetro de pulso

Raio X portátil

Respirador adulto a pressão

Respirador adulto volumétrico

Respirador infantil à pressão

Respirador infantil volumétrico

Tubos orotraqueais diversos
tamanhos

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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81. Descreva os dados pedidos nas tabelas abaixo, relativos aos últimos 12 
meses:

Admissões

Mês

M
éd

ia
 d

e
pe

rm
an

ên
ci

a

Ta
xa

 d
e 

oc
up
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ão
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xa
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m
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e
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s 
di
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s
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te

-d
ia
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te

rn
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õe
s

Tr
an

sf
er

ên
ci

as
in

te
rn

as

Tr
an
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er
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ci
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ex

te
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as

To
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l

Média

Total
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Saídas
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Mês
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83. Quanto aos custos de manutenção mensal da unidade, que nível de rele-
vância e cuidado é dado pela equipe a este aspecto?
(Nenhuma relevância)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita relevância)

Mês

Pa
ci

en
te

s 
co

m
 IH

IH
 p
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 M
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84. A equipe realiza mensalmente controle de sua planilha de custos, distribu-
ídos pelos diversos itens (recursos humanos, medicamentos, insumos, exames 
laboratoriais e de imagem, desgaste de equipamentos, tarifas de telefone, luz e 
outros?
(Nenhum controle)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito controle)

85. Existe pactuação entre a unidade e a gestão do hospital de teto financeiro 
para a unidade?
(Não pactuado)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito pactuado)

86. Em caso positivo, a equipe tem conseguido se manter dentro do teto 
financeiro pactuado?
(Nenhum êxito)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muito êxito)

Colegiado Gestor da Unidade

87. Existe instância de gestão colegiada na unidade (Colegiado Gestor das 
Unidades)?
Não (0)                   Sim (1)

 Se a resposta anterior for negativa, não responder às próximas per-
guntas.

88. Descrever como são definidas as vagas para assento no Colegiado Gestor 
da Unidade. (redigir livremente)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

89. Qual a freqüência de reuniões deste colegiado?

Freqüência inferior a mensal ........ 1
Mensal ......................................... 2
Quinzenal .................................... 3
Semanal ....................................... 4
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90. Todos os participantes do Colegiado Gestor da Unidade têm possibilidade 
de interferir na definição da pauta das reuniões deste colegiado?
(Nenhuma possibilidade)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (Muita possibilidade)

91. O Colegiado Gestor da Unidade possui um núcleo ou secretaria execu-
tiva responsável por tocar a gerência da unidade e dividir com o Gerente da 
unidade a responsabilidade gerencial?
Não (0)                   Sim (1)

Diagnóstico compartilhado na Gestão da Atenção Hospitalar - Questionários
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11. A construção dos Contratos Internos de Gestão

Andreia Augusta Diniz Torres1

Cíntia Regina Silva2

Fabiano Procópio Lage Magalhães3

Vera de Oliveira Nunes Figueiredo4

Wallace Medeiros Xavier5

Introdução

 Falar em gestão no Hospital Municipal Odilon Berhens – HOB é fo-
car na opção por um modelo democrático e participativo, mesmo num cenário 
em que algumas questões importantes se colocam: como se poderia alcançar 
concretamente esta grande diretriz de cogestão, quando,  na quase totalidade 
das instituições e dos serviços de saúde, o coletivo foi “seqüestrado”? Nesse 
contexto, o que poderia significar a construção de uma gestão participativa?
 O grande desafio enfrentado tem a ver com o resgate da capacidade de 
iniciativa dos atores envolvidos no cotidiano do hospital e a restauração de rela-
ções sociais enfraquecidas, que tornam prioritária a necessidade de se buscarem 
dispositivos, que coloquem em movimento a possibilidade de concretização da 
diretriz de cogestão.
 Assim, a estratégia disparadora do processo de implementação dos 
Contratos Internos de Gestão – CIG é discussão entre gestores, gerentes e 
trabalhadores em cada unidade de produção, para produzirem outros modos de 
avançar na efetivação de propostas inovadoras para a organização da unidade e 
do processo de trabalho produtor de saúde e subjetividade.
 No HOB, os Contratos Internos de Gestão constituem uma aposta 
para possibilitar  essa organização do trabalho das unidades,  com base em me-
tas discutidas coletivamente e com definição de eixos avaliativos, produzindo 

1Enfermeira, pós-graduada em Gestão Hospitalar e diretora de Apoio à Assistência do Hospi-
tal Municipal Odilon Behrens.
2Economista, pós-graduada em Gestão em Saúde Pública, assessora da Superintendência e 
coordenadora do GEACG do Hospital Municipal Odilon Behrens.
3Cirurgião Dentista,  funcionário e integrante do GEACG do Hospital Municipal Odilon 
Behrens.
4Assistente Social, consultora da PNH do Ministério da Saúde, com experiência em gestão 
pública.
5Psicólogo, pós-graduado em Gestão em Saúde Pública, gerente de unidade produção do Hos-
pital Municipal Odilon Behrens e integrante do GEACG.
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processos interativos de planejamento e tomada de decisões no âmbito de ação 
das unidades.
 Pode-se ainda acrescentar as seguintes motivações:

•	 para	possibilitar	a	experimentação	de	um	modo	de	fazer	a	gestão	
das unidades, refletindo um método de solidariedade-construti-
va;

•	 para	explicitar	a	rede	de	compromissos	assumidos	entre	a	direção	
do hospital e equipes com  interface com as unidades, tendo como 
pressupostos envolvimento-qualidade-valorização;

•	 e,	 ainda,	 para	 qualificar	 o	 atendimento	 aos	 usuários	 externos	 e	
internos e motivar aos trabalhadores e gestores para relações que 
refletem o compartilhar processos, decisões e otimização de re-
cursos.

 Em síntese, a aposta do hospital com os CIG também possibilita o for-
talecimento dos colegiados gestores por Unidade de Produção existentes, com 
valorização da participação dos trabalhadores, gerentes e gestores, o trabalho 
em equipe, a chamada comunicação lateral, a democratização dos processos 
decisórios com corresponsabilização.
 Assim, é nessa inscrição que entendemos a humanização dos processos 
de atenção e gestão do SUS:

“...como incitação à produção de novos territórios existen-
ciais, que se criam em meio aos processos cotidianos do 
fazer em saúde, experimentando autonomia e protagonis-
mo em meio a complexidade das relações entre os sujeitos 
trabalhadores, gestores e usuários dos serviços de saúde; na 
indissociabilidade entre modos de trabalhar e modos de 
nos produzirmos sujeitos”.( ABBÊS, 2008)

 A experiência com a implementação dos Contratos Internos de Ges-
tão, nos leva a destacar outro aspecto importante, segundo Campos (2006): 
“dificilmente haverá projeto compartilhado, alguma forma de cogestão, sem a 
construção de objetos de investimento que motivem gestores, trabalhadores e 
usuários a saírem de si sem abandonar-se”.
 Esse desafio tem sido experimentado e é tal experiência que detalhare-
mos a seguir.
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O Processo de Construção

 O Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB vem realizando vá-
rias mudanças em seu modo de fazer gestão e atenção à saúde. Por adotar um 
modelo de gestão participativa, fortalecido pelas diretrizes da Humanização, 
o grupo diretor do hospital desencadeou um processo para a implantação de 
vários dispositivos com o envolvimento de gestores, trabalhadores e usuários, 
como: Colegiados Gestores, Visita Aberta, Direito a Acompanhante, Ambiên-
cia, Equipes de Referência e Apoio Matricial, Acolhimento com Classificação 
de Risco, Comissão de Ética Institucional, Conselho Local de Saúde, Progra-
ma de Qualificação Profissional, dentre outros.
 Assim a Direção do “Odilon”,  atenta aos avanços tecnológicos na área 
da saúde e à demanda crescente dos serviços pela comunidade, coloca em sua 
agenda a necessidade de qualificação de seus gerentes e coordenadores das uni-
dades de produção, promovendo, em 2005, o Curso de Gestão Hospitalar “Pai-
déia”, ministrado pelo professor da UNICAMP, Dr. Gastão Wagner de Souza 
Campos e convidados.   
 O curso objetivou o aprimoramento gerencial, em consonância com 
a Política Nacional de Humanização – PNH, preconizada pelo Ministério da 
Saúde.
 Segundo Campos (2006), a metodologia “Paidéia” – palavra que ori-
gina-se do grego e significa a formação integral do ser humano – provoca mu-
danças inevitáveis; concepção de devir/DEVER, transitoriedade de tudo e de 
todos. As mudanças sociais resultam da interação de uma multiplicidade de 
fatores, externos e internos aos sujeitos.
 A estrutura do curso se constituiu de módulos teóricos e práticos, nos 
quais o Contrato de Gestão emerge como exercício prático para concretizar a 
diretriz de cogestão. A iniciativa foi de construir um diagnóstico situacional, a 
partir da aplicação de questionários específicos para as Unidades de Produção, 
diretorias e comissões, conforme especificado a seguir: 

 Gerais
1. Questionário HOB – Diretorias
2. Questionário HOB - Comissões - avaliação externa

 Diretoria Administrativa e Financeira 
3. Questionário HOB  - Auditoria e Faturamento
4. Questionário HOB - Contabilidade, Orçamento e Finanças
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5. Questionário HOB - Recursos Materiais e Compras
6. Questionário HOB – Almoxarifado
7. Questionário HOB - Infraestrutura
8. Questionário HOB - Serviços Gerais

 Diretoria de Assistência Hospitalar 
9. Questionário HOB – Atenção Cirúrgica - Unidade Cirúrgica- 

Bloco 1
10. Questionário HOB – Atenção Cirúrgica - Unidade Cirúrgica-

Bloco  2
11. Questionário HOB – Atenção Cirúrgica - Unidades de Inter-

nação e Semi-Internação
12. Questionário HOB – Atenção à Criança - CTI Pediátrico
13. Questionário HOB – Atenção à Criança - Unidades de Inter-

nação e Semi- Internação
14. Questionário HOB – Atenção à Criança/ Neonatal - CTI Neo-

natal 1
15. Questionário HOB – Atenção à Criança/Neonatal - Unidade 

de Cuidados Progressivos
16. Questionário HOB – Atenção à Mulher - Unidade Internação
17. Questionário HOB – Atenção à Mulher - Bloco Obstétrico
18. Questionário HOB – Atenção ao Adulto - Unidade de Interna-

ção
19. Questionário HOB – Atenção ao Adulto - Unidade de Semi-

Internação
20. Questionário HOB – Atenção ao Adulto CTI Adulto I
21. Questionário HOB – Atenção ao Adulto CTI Adulto II
22. Questionário HOB – Atenção ao Adulto CTI Adulto III

 Diretoria de Apoio à Assistência 
23. Questionário HOB – Processamento de roupas – lavanderia
24. Questionário HOB – Central de materiais e esterilização – 

CME
25. Questionário HOB – Diagnóstico por Imagem
26. Questionário HOB – Engenharia Clínica
27. Questionário HOB – Farmácia
28. Questionário HOB – Laboratório
29. Questionário HOB – Agência Transfusional
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30. Questionário HOB – Nutrição e Dietética
31. Questionário HOB – Lactário
32. Questionário HOB – Banco de Leite

 Diretoria de Gestão de Pessoas, Ensino e Informação 
33. Questionário HOB – Administração de Pessoal
34. Questionário HOB – Desenvolvimento de Pessoas
35. Questionário HOB – Saúde do Trabalhador
36. Questionário HOB – Ensino e Pesquisa
37. Questionário HOB – Informação e Informática
38. Questionário HOB – Sistema de Informação e Arquivo

 Diretoria de Urgência/Emergência e Especialidades
39. Questionário HOB – Programa de Atenção Domiciliar
40. Questionário HOB – Especialidades
41. Questionário HOB – Reabilitação
42. Questionário HOB – Odontologia
43. Questionário HOB – Pronto-atendimento
44. Questionário HOB – Emergência

 O instrumento de diagnóstico e avaliação, a princípio, elaborado para 
o HOB e, posteriormente, aplicado em diversos hospitais do país, através de 
cursos do MS, em parceria com a UNICAMP, tem como um dos seus méritos 
“proporcionar a construção de Rodas, onde os diversos saberes de um hospital 
podem se encontrar e serem compartilhados, permitindo encontros e potencia-
lizando ações clínicas e de gestão, compreendendo que elas são indissociáveis”  
(PINTO, 2007).
 O processo de construção desses diagnósticos pelas equipes estimu-
lou a participação mais efetiva e ampliada dos profissionais, revelou o grau de 
envolvimento de diversos atores e da fragmentação dos processos de trabalho 
das unidades, levando o grupo a uma reflexão profunda sobre a forma de gerir 
um hospital, que é complexo, dando início a um movimento mais organizado 
de identificação dos problemas, definição de prioridades, definição inicial dos 
objetivos e das perspectivas de construção dos contratos internos de gestão. Em 
diversas unidades, o instrumento foi discutido e respondido de forma coletiva 
pelos membros do colegiado; em outras, os gerentes realizaram um consolidado 
das respostas dos trabalhadores. Esse produto foi apresentado no curso como 
o primeiro diagnóstico situacional das unidades, constituindo-se no início do 

A construção dos Contratos Internos de Gestão

miolo-print.indd   235 13/7/2009   14:30:08



236

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

processo de planejamento descentralizado e de construção dos contratos inter-
nos de gestão.
 O processo de elaboração dos contratos internos teve como referência, 
além do resultado do diagnóstico situacional, as metas de qualidade do processo 
de contratualização global do hospital com a Secretaria Municipal de Saúde – 
SMSA, o Plano Diretor do HOB e os grandes desafios identificados por todas 
as Unidades de Produção. 
 O Colegiado Gestor Ampliado definiu os prazos para a construção 
dos CIG, assim como o período de vigência dos mesmos para o ano de 2007, 
reafirmando a diretriz do hospital pela busca da excelência na atenção e gestão 
em saúde. 
 O processo de elaboração dos CIG se deu de várias formas: em diver-
sas unidades ocorreram reuniões específicas para a sua elaboração e, em outras, 
aconteceram nas reuniões de colegiado. Nesse momento de construção dos 
contratos, inicia-se uma discussão, ainda que tímida, nas Unidades de Produ-
ção, sobre a necessidade de integração das unidades para o alcance de metas 
mais desafiadoras. 
 A construção dos CIG, seguiu-se uma matriz, baseada no planejamen-
to estratégico. Com a análise do diagnóstico da unidade, o levantamento das 
dificuldades, os desafios e as necessidades, as equipes passaram a priorizar os 
objetivos a serem alcançados no período. Os objetivos que nortearam as metas 
expressavam, prioritariamente, a necessidade de adequação do processo de tra-
balho, objetivos contidos e pactuados junto à Secretaria Municipal de Saúde ou, 
mesmo, objetivos que traduzissem a necessidade de consolidar ações e fluxos 
já definidos, mas não cumpridos. Para cada meta, foram definidos indicadores 
com suas respectivas fórmulas e fonte para aferição. As metas receberam peso 
diferenciado, dependendo da sua importância, diante da missão do hospital. 
Essa estratégia foi pactuada entre diretorias e unidades, através de um ranking 
de pontuação, que deu transparência, posteriormente, às aferições do cumpri-
mento das metas. Esse movimento estreitou o diálogo nas unidades e estimulou 
as reuniões do colegiado, aumentando a responsabilização das equipes que, ao 
se implicarem no processo de construção e não mais só os gerentes e coordena-
dores, trazendo para a unidade a sintonia necessária para cumprir o proposto. 
Segundo Campos (2000), a cogestão apresenta-se no contexto das práticas de 
gestão pública, como proposta de democratização das relações de poder entre 
as pessoas. Sua efetividade prática revela-se sob a análise da existência de três 
componentes: pedagógico, administrativo e terapêutico. 
 A estratégica de buscar compatibilizar os CIG ao Plano Diretor do 
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HOB e ao Contrato Global veio reforçar as diretrizes do hospital junto à rede 
municipal e metropolitana de saúde, além de pautar, em todas as unidades, o 
compromisso com a sustentabilidade técnica, social e financeira do hospital. 
 Os eixos norteadores que compõem o Plano Diretor 2005-2008 foram 
assim definidos: 

•	 Primeiro	Eixo:	fortalecer	a	integralidade,	qualidade	e	humaniza-
ção da assistência

•	 Segundo	Eixo:	 consolidar	 a	 gestão	 participativa	 e	modernização	
gerencial

•	 Terceiro	Eixo:	avançar	na	modernização	tecnológica,	 logística	e	
ambiência

•	 Quarto	Eixo:	avançar	na	promoção	da	gestão	do	trabalho,	do	en-
sino e da pesquisa

 O Contrato Global de Gestão do HOB, celebrado com a Secretaria 
Municipal de Saúde e Ministério da Saúde, teve como instrumento norteador 
para medição das metas o Índice de Valorização da Qualidade – IVQ, que 
aborda os seguintes itens:

•	 Comissões	que	qualificam	a	atenção
•	 Responsabilização	e	continuidade	da	atenção
•	 Humanização	e	garantia	de	direitos
•	 Integração	ao	sistema	de	urgência-emergência
•	 Resolução	diagnóstica	e	terapêutica
•	 Participação	em	projetos	prioritários	do	Ministério	da	Saúde
•	 Realização	de	reuniões	com	o	conselho	de	saúde
•	 Manutenção	do	Programa	de	Atenção	Domiciliar	e	incrementa-

ção do Programa de Internação Domiciliar

 Para o acompanhamento de todo processo de contratualização, foi ins-
tituído o Grupo Estratégico de Apoio e Acompanhamento dos Contratos – 
GEACG, composto por cinco pessoas, que ficaram com a missão de encurtar 
o diálogo entre as unidades afins, promovendo reuniões mensais com as direto-
rias, gerências e coordenações, na busca de melhorias e acompanhamento dos 
contratos, revendo metas, indicadores e outras necessidades que forem surgin-
do nas discussões e encontros.
 Segundo Campos (2007),  o sujeito interfere no mundo por meio da 
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política, da gestão, do trabalho e de práticas cotidianas. Com essa finalidade, 
busca conhecer/compreender a si mesmo e ao mundo da vida.
 Todo esse processo vivenciado pelo GEACG foi precedido de reuniões, 
encontros e elaboração conjunta dos contratos, envolvendo diretoras, gerentes, 
coordenadores e trabalhadores, traduzidos em momentos abordados, a seguir:

Primeiro momento

•	 levantamento	dos	contratos	já	elaborados	ou	em	processo	de	ela-
boração, por Unidade de Produção/Diretoria

•	 mapeamento	da	situação	de	cada	contrato	e	início	de	um	processo	
de discussão com gerentes, coordenadores e diretoras

•	 elaboração	de	instrumentos	para	facilitar	a	operacionalização	des-
ta fase, apoiando a reformulação de objetivos, metas, indicadores, 
quando necessário

•	 avaliação	dos	contratos	em	construção	de	elaboração	por	direto-
ria, com  metas e indicadores do Contrato Global

•	 revisão	de	 indicadores,	 inclusão	de	fontes,	responsáveis,	prazo	e	
detalhamento das ações de cada contrato

•	 revisão	do	ranking de pontuação dos contratos
•	 reunião	com	coordenadores	e	gerencias	de	cada	diretoria	para	va-

lidação do contrato de gestão elaborado
•	 realização	de	nova	oficina	de	planejamento	para	gerentes	e	coor-

denadores, em março de 2007,  com o apoio de um especialista 
na área de monitoramento e avaliação da Política Nacional de 
Humanização – PNH/MS, com o objetivo de trabalhar as difi-
culdades encontradas pelas unidades quanto à condução dos con-
tratos.

Segundo momento

•	 elaboração	de	cronograma	de	entrega	dos	contratos	de	gestão	por	
unidade

•	 criação	de	instrumentos	de	pactuação:	termo	de	compromisso	e	
regulamento interno e instrumentos de acompanhamento e afe-
rição

•	 definição	dos	incentivos	com	as	Diretorias	e	as	Unidades	de	Pro-
dução. A premiação foi composta por um valor fixo para todas as 
unidades e um valor variável de acordo com o número de traba-
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lhadores, conforme a disponibilidade de recursos do hospital. Os 
valores foram apresentados às equipes e disponibilizados em or-
çamento para aquisição dos prêmios de acordo com o percentual 
de alcance das metas

Terceiro momento

•	 pactuação	 dos	 contratos	 internos	 de	 gestão,	 em	maio	 de	 2007,		
com a participação da Superintendente, Diretoras, Gerentes, Co-
ordenadores e representantes dos trabalhadores, ficando acordado 
o período de junho a dezembro para o cumprimento das metas

•	 assinatura	formal	dos	44		contratos	com	gerentes,	coordenadores,	
trabalhadores e gestores

Quarto momento

•		 início	do	processo	de	acompanhamento	dos	contratos,	com	medi-
ções a cada bimestre,  a partir de junho de 2007

•	 avaliação	final	dos	contratos	com	as	respectivas	pontuações

Quinto momento

•	 a	 premiação	 que	 	 foi	 baseada	 no	 Plano	 de	Aquisição	 definido	
pelas unidades,  com os trabalhadores, coordenadores e geren-
tes e aprovados pelas diretorias, sendo, em sua maioria, materiais 
permanentes, livros, cursos e outros itens, voltados à valorização e 
conforto das equipes

Grupo Estratégico de Apoio e Acompanhamento dos Contratos de Gestão  
Monitoramento e Avaliação

 Para aferição e acompanhamento dos contratos por unidade foi criado 
um Grupo Estratégico de Apoio para Acompanhamento dos Contratos de 
Gestão - GEACG. Este grupo tinha, inicialmente, as atribuições de acompa-
nhar, apoiar, monitorar e avaliar bimestralmente as metas pactuadas.
 Os integrantes do GEACG, no primeiro momento, identificaram que, 
para uma avaliação sistemática e pontual, seria necessário redefinir algumas 
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metas que traduzissem os objetivos definidos pelas unidades, a partir do diag-
nóstico situacional, apresentando os principais desafios dos processos de tra-
balho das unidades, tornando assim, as metas com características objetivas e 
claras. 
 A estratégia para viabilizar o trabalho do GEACG, sem que expressas-
se fragmentação, foi a subdivisão compartilhada dos integrantes por Diretoria/
Unidades de Produção, responsabilizando-se pelas discussões naqueles espaços. 
Dessa forma, as discussões aconteciam em conjunto com as diretoras, gerentes, 
coordenadores e trabalhadores, que revisaram e readequaram metas, indicado-
res, fontes e prazos pactuados.
 Como efeito facilitador sobre a composição das metas, o GEACG uti-
lizou-se do conceito da categorização, ressaltando: especificidade; ou seja, uma 
meta clara e bem definida, mensurabilidade, meta quantificável e palpável, exe-
quibilidade, onde o proposto deve ser possível de ser executado, relevância, uma 
meta proeminente, que traz a essência do desafio, e, como quinto elemento, o 
tempo, uma vez que o período de realização e alcance devem ser compatíveis 
com sua importância e desafios (Coelho, 2007).
 Quanto à forma para conhecer e medir o alcance da meta, coube ao 
grupo trabalhar junto aos gerentes, coordenadores e trabalhadores o conceito de 
indicador. A International Standart Organization – ISO, conceitua indicadores 
como: “Expressão (numérica, simbólica ou verbal) empregada para caracterizar 
as atividades (eventos, objetos, pessoas), em termos quantitativos e qualitativos, 
com o objetivo de determinar o valor” (ISO, 1998, p. 3).
 O Manual de Garantia de Qualidade da USAID traz a idéia de que o 
indicador é um veículo de informação para a instituição e deve caracterizar-se 
como:

•	 “Válido	
•	 Confiável
•	 Relativo	a	estruturas	e	processos	ou	resultados	chaves,	voltados	à	

organização e aos pacientes
•	 Mensurável	
•	 Objetivo	
•	 Pode	ser	ajustado	em	função	de	risco	ou	gravidade	
•	 e	capaz	de	ser	retirado	de	fontes	de	dados	disponíveis	(por	exem-

plo, prontuário médico, entrevistas com pacientes, dados agrega-
dos de garantia de qualidade ou sistemas de gerenciamento de in-
formações em saúde)” (ROONEY, Anne L., et al. 1999, pág. 35).
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 Assim, o indicador é uma ferramenta que permite uma avaliação e um 
monitoramento de processos, insumos, estruturas e resultados.  
 É visto que as idéias de indicadores mensuráveis qualitativos e quanti-
tativos estão fortemente presentes nos conceitos trabalhados, e foi, nesse con-
texto, que as unidades readequaram suas metas e indicadores. 
 Para Filho (2007), deve-se compreender  que os indicadores gerados 
sejam vinculados aos sistemas de informações da instituição, tornando, assim, 
uma variável efetivamente  estratégica para monitorar as ações e serviços. “Po-
rém, sua implementação não se dá sem dificuldades e controvérsias, trazendo 
à tona a questão dos Sistemas de Informação, com necessidades de clareza e 
fluxos bem definidos dos dados, para que sejam realmente úteis” (Filho, 2007, p. 
77). 
 Nessa perspectiva, tornou-se fundamental que as unidades elaboras-
sem controles e  realizassem a coleta precisa de informações, estabelecendo as 
fontes e registros necessários.
 Uma vez construída a fonte com informações confiáveis, o indicador 
torna-se mensurável, permitindo um monitoramento do contrato de forma 
eficaz. A partir dessa nova construção, foi possível criar uma metodologia de 
acompanhamento dos contratos. 
 O GEACG pactuou junto aos gerentes, coordenadores e trabalha-
dores da unidade que a aferição seria um espaço para discutir a construção 
das mudanças no processo de trabalho, levantar novas ações necessárias para o 
cumprimento da meta e a medição do alcance das metas naquele momento. O 
integrante do GEACG assume, assim, uma missão de “facilitador” ou “inter-
mediador”, buscando identificar, junto à equipe, necessidades de reorganização 
de fluxos, processos de trabalho e, até mesmo, a implantação de novas rotinas 
de trabalho, dentre outros procedimentos.
 Para o acompanhamento dos contratos internos de gestão, o grupo ela-
borou matrizes específicas para o registro das aferições bimestrais. Esta ferra-
menta permitiu uma análise macro do andamento de cada meta e, em muitas 
situações, norteou as diretorias na identificação de necessidades de interven-
ções e tomada de decisões.
 O objetivo das aferições bimestrais é uma forma do grupo atuar como 
colaborador da unidade, identificando dificuldades para o alcance das metas, 
o desempenho das ações, a interação com demais unidades, além de aferir as 
metas que já estejam dentro do prazo contratualizado. A cada aferição, é re-
gistrado, sistematicamente, a atuação e o desempenho da unidade. Ao final de 
cada medição bimestral, é dado o retorno da atuação e dos resultados parciais 
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das unidades, em reunião do colegiado de cada diretoria. 
Verificamos que o processo de aferições realizadas bimestralmente, possibilitou 
ao grupo fazer um diagnóstico mais apurado do envolvimento, comprometi-
mento, avanços, desafios e autonomia que a unidade incorporou ao longo da 
contratualização. 
 Nessa perspectiva, o Grupo Estratégico de Apoio para Acompanha-
mento dos Contratos de Gestão ultrapassa a barreira de suas atribuições ini-
ciais, trazendo aspectos que fortalecem o conceito da autonomia, descentraliza-
ção e corresponsabilização das unidades, em articulação com as diretorias. 
 Essa descentralização promove, cada vez mais, a inserção do trabalha-
dor na tomada de decisões para que, de  fato, as mudanças, adequações e melho-
rias aconteçam na unidade, uma vez que, “fazer a mesma coisa, da mesma forma 
e esperar resultados diferentes, é insanidade. Portanto, se esperamos resultados 
diferentes, devemos fazer de forma diferente”. (VENTURINI et al, 2005, p.15 
apud EINSTEIN, n/d)

Resultados dos Contratos Internos de Gestão

 Os CIG são uma importante ferramenta no apoio e na implementação 
das mudanças e na reorganização do processo de trabalho, além de favorecer, de 
uma forma importante, a qualificação dos trabalhadores. No HOB, os contratos 
internos vão além de uma importante ferramenta e se consolidam como uma 
grande estratégia para a gestão participativa e colegiada. Através dos problemas 
e desafios identificados nas unidades e nos processos que fazem a inter-relação 
entre elas, o contrato interno de gestão foi construído de forma a facilitar a in-
terface, o aprimoramento profissional e melhorar a qualidade de trabalho e do 
resultado das equipes. 
 Os contratos construídos em 2007, no HOB, alcançaram 84,6% das 
metas no resultado global. A aferição das metas ocorreu conforme programação 
bimestral e o resultado de cada unidade foi apresentado para as equipes, consi-
derando as avaliações dos recursos solicitados pelas unidades, quando ocorreu 
discordância do resultado do processo avaliativo. 
As equipes foram premiadas pelo desempenho, através da aquisição, por pro-
cesso licitatório, de materiais permanentes, didáticos e científicos, mobiliário, 
uniformes e cursos, prioritariamente.
 O recurso financeiro destinado aos prêmios foi estimado previamente, 
através de dotação orçamentária com valor global de R$120 mil.
 A definição do valor para premiação de cada unidade foi estabelecida, 
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seguindo critérios de número de trabalhadores, definição de Unidade de Pro-
dução e desempenho da equipe. 
 O valor foi composto por uma parcela fixa de R$ 800,00 por unidade e 
uma parcela variável, de acordo com o número de funcionários lotados na uni-
dade e definido em R$ 40,19 per capita. Assim, houve uma variação de valores 
de acordo com a quantidade de funcionários nas Unidades de Produção, sendo 
disponibilizado R$ 7.511,73 para uma unidade com 167 funcionários e R$ 
2.970,26 para outra com 54  funcionários, por exemplo. 
 A Diretoria Administrativa e Financeira atingiu 86% das metas, perfa-
zendo um total de R$ 10.595,90 em premiação para as unidades constituintes 
desta diretoria. O contrato interno de gestão foi responsável por apoiar a re-
dução das despesas com telefonia fixa por ramal/unidade, redução do prazo de 
liberação dos processos de compras pela Unidade de Recursos de Materiais e 
Compras, e liberação de processos de pagamento com maior agilidade. Essas 
ações foram fundamentais para a redução dos custos e aceleração nos processos 
administrativos, tornando-os mais eficientes.
 A Diretoria de Urgência e Emergência alcançou 83% das metas, fa-
zendo jus a um total de R$ 25.561,52 em prêmios. A esta Diretoria, como 
aspectos significativos provenientes da contratualização, ressalta-se, como re-
sultado global, a estruturação de fluxos mais adequados, a revisão e implanta-
ção de melhores metodologias de trabalho em cada subunidade da urgência e 
emergência. Para as unidades como Acolhimento e Observação Masculina e 
Feminina, grande parte das metas pactuadas estavam relacionadas a micropro-
cessos internos, que promoveram uma reelaboração de fluxos, através da siste-
matização de registros pontuais. À  Sala de Emergência coube, como relevante, 
a implantação do Kambam, por meio do livro eletrônico, permitindo conhecer 
a  taxa de permanência e ocupação da unidade, assim como a redefinição de 
fluxos para a regularização de AIH em tempo hábil. De igual relevância, o 
PAD/PID expandiu a busca ativa para inclusão de pacientes no programa de 
atenção e internação domiciliar, uma variável importante na contribuição da 
desospitalização. A Unidade de Reabilitação foi responsável pela elaboração 
e execução de projetos, dentre eles, o projeto de atendimento hidroterápico. A 
Odontologia implantou o programa de saúde bucal para pacientes do Acidente 
Váscular Cerebral – AVC e o Ambulatório teve como destaque a ampliação dos 
horários para  atendimentos . 
 A Diretoria de Gestão de Pessoas, Ensino e Pesquisa obteve alcance 
de 88% das metas, recebendo como prêmio R$ 8.681,32. O contrato interno 
de gestão foi importante para auxiliar a reorganização dos processos de traba-
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lho, ampliar a interface entre as unidades e organizar o processo de nomeação 
dos concursados, além da divulgação do trabalho do HOB ao público interno 
e externo. A contratualização propiciou, também, o desenvolvimento de um 
programa efetivo de capacitações, destacando a capacitação sobre trabalho em 
equipe, que envolveu profissionais de todas as unidades funcionais do hospital, 
com repercussões importantes na redefinição de papéis e estabelecimento de 
novas modalidades internas dos processos de trabalho..
 A Diretoria de Apoio Diagnóstico e Terapêutico alcançou 83% das 
metas, perfazendo um total de R$ 21.842,66 em premiação. Através da con-
tratualização, a Agência Transfusional do HOB reduziu a taxa de devolução 
de hemocomponentes pelas unidades assistenciais, repactuando fluxos e atuali-
zando protocolos. O Banco de Leite, assim como a Lavanderia,  reorganizou os 
fluxos, processos de trabalho e implantou novas rotinas. 
 A CME implantou o colegiado, aumentando a interação dos funcio-
nários do setor. A Equipe de Suporte Nutricional elaborou o Manual de Nu-
trição Parenteral e Enteral para pacientes adultos e a pediatria. O Laboratório 
elaborou e divulgou o Manual de Exames Laboratoriais do HOB, assim como 
promoveu a redução do tempo para entrega de resultados de exames. A Uni-
dade de Diagnóstico por Imagem implantou o plano de radioproteção, e o 
Serviço de Nutrição e Dietética foi responsável pela elaboração e implantação 
dos procedimentos do Manual de Boas Práticas. A Farmácia implantou o sis-
tema informatizado no seu almoxarifado central e o Lactário informatizou as 
requisições e atualizou o Manual de Rotinas do Setor. A Medicina do Trabalho 
adequou os documentos do PPRA e PCMSO à NR-32 e a Engenharia Clínica 
realizou o processo de desativação dos equipamentos médicos hospitalares e o 
cumprimento do cronograma de aquisição de novos equipamentos. Os CIG, 
através dessas ações, tornaram possível uma maior interface entre as unidades, 
promovendo a reorganização dos fluxos e processos de trabalho, favorecendo 
maior integração das equipes de apoio técnico com as equipes assistenciais..
 A Diretoria de Internação obteve 82% do alcance das metas, recebendo 
R$ 31.826,97 como premiação. Foi relevante à todas as Unidades Funcionais 
desta diretoria, a agilidade e otimização do uso do Sistema de Internação Hos-
pitalar – HOSPUB, passando a contar com as informações de movimentação 
de pacientes em tempo real. O CTI Neonatal, o CTI Pediátrico, a Enfermaria 
da Pediatria e a UNCP implantaram os POP e obtiveram maior envolvimento 
das equipes na execução das metas. A Clínica Cirúrgica, além de implantar 
o POP, reduziu em 50% o número de escaras adquiridas nas enfermarias. A 
Clínica Médica reduziu o tempo de intervalo de substituição do leito para, no 
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máximo, duas horas, proporcionando uma maior utilização de leitos.

Quadro 1 - Resultados dos Contratos Internos de Gestão por Unidade

Período: junho a dezembro de 2007

Diretoria de Atenção Hospitalar

Especificação por Unidade de Produção
Alcance de 
metas (%)

1 – Clínica Médica 84%

2 – Clínica Cirúrgica 77%

3 – CTI 2º andar 73%

4 – CTI3º andar 75%

5 – CTI Pediátrico 82%

6 – CTI Neonatal 83%

7 – Enfermaria Pediatria 87%

8 – Maternidade e Bloco Obstétrico 67%

9 – Neonatal de Cuidados Progressivos 88%

TOTAL 82%

Diretoria de Atenção Ambulatorial e Urgência

Especificação por Unidade de Produção
Alcance de 
metas (%)

1 – Acolhimento 84%

2 – Sala de Emergência 95%

3 – Observação Masculina e Feminina 61%

4 – Ambulatório 93%

5 – Odontologia 75%

6 – Reabilitação 71%

7 – Pad/Pid 87,5%

TOTAL 83%
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Diretoria de Gestão do Trabalho, Ensino  e Pesquisa
Assessorias e Comissões

Especificação por Unidade de Produção Alcance de 
metas (%)

1 - Assessoria de Comunicação 80%

2 – Informação e Informática 80%

3 - Assessoria Jurídica 100%

4 - Ensino e Pesquisa 94%

5 - Gestão de Pessoas e do Trabalho 96%

6 – Arquivo de Prontuários e Estatística 97%

7 – Administração Pessoal 80%

8 – Vigilância e Infecção Hospitalar 81%

TOTAL  88%

Diretoria  Administrativa e Financeira

Especificação por Unidade 
Alcance de 
metas (%)

1 – Almoxarifado 75%

2 – Contabilidade 100%

3 – Comissão Permanente de Licitação 75%

4 – Faturamento/auditoria 100%

5 – Infraestrutura 67%

6 – Manutenção Predial 100%

7 – 6Transporte 100%

8 – Material  e Compras 100%

TOTAL 86%

Quadro 1 - Continuação

miolo-print.indd   246 13/7/2009   14:30:09



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

247

A construção dos Contratos Internos de Gestão

Diretoria de Apoio à Assistência

Especificação por Unidade 
Alcance de 
metas (%)

1 – Agência Transfusional 83%

2 – Banco de Leite 100%

3 – Central de Material Esterilizado 76%

4 – Engenharia Clínica 53%

5 – Farmácia 100%

6 – Laboratório 90%

7 – Lactário 88%

8 – Lavanderia 80%

9 – Medicina do Trabalho 100%

10 – Nutrição e Dietética – SND 86%

11 – Suporte Nutricional 100%

TOTAL 83%

Fonte: GEACG

6Em 2008, a unidade passou a ser vinculada à Diretoria Administrativo-Financeira

 O desempenho global do contrato interno de gestão das unidades fun-
cionais, superior a 80%, demonstra uma tendência positiva do envolvimento 
dos trabalhadores no processo de contratualização, reafirmando o modelo de 
gestão participativa como um instrumento de responsabilização por resultados 
de qualidade.

Considerações finais

 No âmbito Federal, por iniciativa dos ministérios da Saúde e da Edu-
cação, a partir de 2004 deu-se início ao processo de contratualização global dos 
hospitais universitários vinculados ao SUS, tendo como base, metas de ensino 
e pesquisa. Esta iniciativa se estendeu a vários estados e municípios, que passa-
ram a desenvolver contratos de gestão, nos quais os hospitais se comprometem 
a cumprir metas que reforçam a missão da instituição e a obtenção de resulta-
dos de qualidade, mediante termo de compromisso e repasse de recursos finan-
ceiros. A adoção dessa lógica, pressupõe uma mudança na cultura administra-
tiva, com foco na produtividade e no controle exclusivo de atividades para uma 
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prática de gestão integral com foco em resultados que abrange a melhoria da 
qualidade, eficiência e satisfação dos usuários. (Manual PRÓ-HOSP, 2007).
 No Hospital Municipal Odilon Behrens, a diretriz da gestão participa-
tiva tem  consolidado-se  com a estratégia dos contratos internos de gestão, que 
buscam transparência e compromissos entre trabalhadores e gestores, Unidades 
de Produção e Diretorias.
 Os Contratos Internos de Gestão, no HOB, definiram um marco im-
portante para o processo de planejamento estratégico e participativo, destina-
dos à melhoria da qualidade do atendimento ao SUS, além do fortalecimento 
das rodas de discussão, que reconstróem os modelos de pensar e agir do coletivo 
institucional.
 Dessa forma, não podem ser avaliados somente em uma perspectiva 
administrativa de cumprimento de metas, mas, sim, numa dimensão mais am-
pla para assegurar atenção integral ao SUS e aprimoramento da cidadania das 
pessoas.
 O processo de monitoramento e avaliação dos CIG passa por constan-
tes reflexões do grupo de apoio, diretoria e instâncias colegiadas, para que pos-
sam assegurar coerência de análises contextualizadas, indo além dos números 
e das estatísticas, como resultados finais, mas buscando a interpretação e com-
preensão das ações desenvolvidas à luz da cultura e da estrutura institucional.
 O projeto em questão tem sua especialidade no fortalecimento e cons-
trução de um modelo, que assegura a responsabilidade coletiva pelos resultados 
institucionais. Ao considerarmos essa questão como um indicador, este torna-
se de difícil mensuração, e o desafio é buscar desenhos avaliativos que englobem 
processos de caráter menos estruturados e subjetivos.
 A experiência vivenciada no HOB com os CIG abre perspectivas para 
aprimorar um modelo de gestão, em busca de resultados que qualifiquem e 
humanizem a atenção à saúde e as relações de trabalho. A definição de indi-
cadores quantitativos e qualitativos ampliam a confiabilidade na avaliação dos 
processos interdisciplinares e integrais no hospital.
 Atualmente, vencidos alguns desafios iniciais, algumas unidades de 
produção têm realizado contratos unificados, considerando seus objetivos e 
suas metas comuns, sempre guiados pela linha de cuidado da atenção. Podemos 
citar os blocos cirúrgicos, as unidades de internação e semi-internação da clíni-
ca médica, e o CTI Neonatal e Unidade de Cuidados Progressivos Neonatal, já 
neste processo.
 A estratégia da gestão colegiada intensifica as negociações e os compro-
missos firmados nos CIG, e aumenta as chances de resultados mais duradouros. 
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De fato, espera-se que  possam garantir as mudanças necessárias no Sistema 
Único de Saúde, para que se torne integral, no seu conceito mais amplo.
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Assistência à Saúde Humanizada
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12. Acolhimento com Classificação de Risco:
dois momentos de reflexão em torno das cores

 
Ricardo Luiz Vilela de Castro1  

Yara Cristina Neves Marques Barbosa Ribeiro2

Introdução 

 O Acolhimento com Classificação de Risco teve como objetivos subs-
tituir a triagem realizada por recepcionistas e porteiros e garantir a ampliação 
do acesso ao serviço de urgência; qualificar a escuta dos acolhedores permitindo 
um maior grau de responsabilização e satisfação do usuário; ampliar o trabalho 
em equipe reconhecendo todos os “saberes” e trabalhando os conflitos; atender 
prioritariamente e com metas definidas, para redução gradativa do tempo de 
espera, os pacientes classificados com maior grau de risco e sofrimento; rees-
truturar o Projeto “Posso Ajudar ?” ampliando o Acolhimento nas portas de 
entrada do hospital e nas clínicas, possibilitando a orientação de fluxos, o apoio 
aos usuários, visitantes e acompanhantes, dando respostas e encaminhamentos 
às suas dúvidas e necessidades.  
 Em 2008, o Hospital Municipal Odilon Behrens (HOB) passou a 
integrar o Programa de Qualificação de Hospitais da Secretaria Estadual de 
Saúde de Minas Gerais (PROHOSP) incluindo em seu plano de trabalho a 
implantação do protocolo de triagem de Manchester. A partir daí e buscando 
estabelecer: primeiro, a eficiência dos enfermeiros quanto à utilização do pro-
tocolo; segundo, a relação entre o resultado da classificação e os óbitos; terceiro, 
a relação com as internações no hospital e; por último, a  comparabilidade entre 
o protocolo já em uso no Hospital e o novo para facilitar o período de transição 
do processo, foi feito uma análise de 586 boletins de emergência (BE) , no ano 
de 2007. Para avaliar a eficiência dos enfermeiros na utilização do protocolo, os 
BE’s selecionados foram reclassificados por uma pessoa qualificada e seguin-
do o protocolo fielmente, de tal forma que esta classificação fosse considerada 
como padrão ouro. A qualidade das classificações foi avaliada através de cinco 
estatísticas3: sensibilidade, especificidade, valores de predição positivo e negati-
vo e coeficiente de Cohen’s kappa. Todos estas estatísticas foram estimadas para 
cada cor do protocolo, para obter informações mais detalhadas por cor.

1Graduado em Estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais , Mestrando em Estatísti-
ca pela UFMG, Estatístico do Hospital Municipal Odilon Behrens
2Médica Pediatra, Mestre em Pediatria, Especialista em Saúde Pública e Diretora da Urgência e 
Atenção Especializada do Hospital Municipal Odilon Behrens.
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3Sensibilidade é a probabilidade de um paciente que foi classificado como de determinada cor 
pelo padrão ouro também ter sido classificado como desta mesma cor pelos enfermeiros do 
serviço.
Especificidade é a probabilidade de um paciente que não foi classificado como de determinada 
cor pelo padrão ouro também não ter sido classificado como desta mesma cor pelos enfermeiros 
do serviço.
Valor de Predição Positivo (VPP) é a probabilidade de um paciente que foi classificado como de 
determinada cor pelo enfermeiro do serviço também ter sido classificado como desta mesma cor 
pelo padrão ouro.
Valor de Predição Negativo (VPN) é a probabilidade de um paciente que não foi classificado 
como de determinada cor pelo enfermeiro do serviço também não ter sido classificado como 
desta mesma cor pelo padrão ouro.
Coeficiente Cohen’s kappa é um coeficiente de concordância entre dois classificadores ampla-
mente utilizado (Agresti, A., 2002)

Assim, para cada cor em questão os dados foram “dicotomizados”. 
 Os resultados obtidos podem ser analisados em duas vertentes:

1- Resultados do processo acolhimento: traduzidos pela melhoria do 
acesso ao serviço, a ampliação do trabalho em equipe, a inclusão 
de diversas categorias profissionais no pronto-socorro; o melhor 
relacionamento entre os profissionais e destes com os usuários; 
a diferenciação do tempo de espera de acordo com a gravidade 
dos casos; o aumento do grau de protagonismo dos trabalhadores, 
gestores e usuários.

2- Resultados do trabalho de pesquisa realizado a partir dos dados 
da classificação de risco, entre os quais temos:

A classificação de risco feita pelos enfermeiros do Hospital, levan-•	
do em conta o Protocolo do Hospital Municipal Odilon Behrens 
(HOB),  teve uma concordância de boa ou muito boa com o pa-
drão ouro do próprio Protocolo. 
Os dois Protocolos de Classificação de Risco estudados estão mais •	
associados nas cores verde e azul. Entretanto, o Protocolo de Man-
chester considera muito mais pacientes como laranja que o Pro-
tocolo do HOB como vermelho 2, sugerindo que estas cores não 
podem ser consideradas como de igual risco. Da mesma forma, o 
Protocolo de Manchester classifica menos pacientes como azuis e 
amarelos que o do HOB. De fato, parte dos pacientes classificados 
como azuis pelo Protocolo do HOB é considerada como verde 
pelo de Manchester, e parte dos verdes do HOB são considerados 
amarelos pelo de Manchester, e a maioria dos amarelos do HOB é 
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classificada como laranja pelo de Manchester. Assim, concluímos 
que (com base nos dados de 2007) há tendência do Protocolo de 
Manchester em classificar os pacientes como mais graves do que 
pelo Protocolo do HOB.

 Vemos no cotidiano que o atendimento às emergências médicas requer 
do corpo técnico hospitalar um treinamento específico, uma agilidade que tem 
de ser acertiva e muito específica. No entanto, este tipo de atendimento cor-
responde a um percentual muito pequeno, menos de 5% da demanda diária de 
um Pronto-Socorro. Isto traz a todos os envolvidos uma certa sensação de insa-
tisfação e talvez de não compreensão de seu papel nas portas de entrada. A re-
organização da Urgência a partir da lógica do Acolhimento com Classificação 
de Risco tem permitido a construção-gestão de uma nova forma de interlocu-
ção destas demandas e uma maior adesão do corpo clínico hospitalar, com um 
maior grau de protagonismo e responsabilização. A “ferramenta” Acolhimento, 
predispondo à conversa, interlocução e ao diálogo, permite ao grupo entender e 
responsabilizar-se pelas pessoas que os procuram, buscando a solução do pro-
blema real e criando a possibilidade do fortalecimento da rede de atenção. A 
“ferramenta” Classificação de Risco predispõe a uma reorganização do setor a 
partir da agilidade do atendimento em todos os setores, permitindo a efetiva-
ção da linha do cuidado e da transdiciplinaridade, fortalecendo e ampliando a 
função da clínica e dando, portanto, condições ao grupo de se enxergar dentro 
de uma nova lógica de atenção.
 Entendemos, que ambos os processos são importantes para as portas 
de entrada hospitalar, possibilitando uma reorganização do ¨sentido¨ das mes-
mas.

Um pouco da história da classificação de risco
 
 O conceito de priorizar os pacientes e atendê-los de acordo com a gra-
vidade de seus problemas já era praticado na França desde 1800. Em Medicina, 
foi inicialmente descrito por Baron Dominique Jean-Larrey (1766-1842), o ci-
rurgião de Napoleão Bonaparte, responsável também pela primeira ambulância 
volante (Beveridge, 2000).
 A primeira descrição sistemática de triagem foi feita no século XIX, 
por E. Richard Weinerman, em Baltimore. A partir de então esta prática co-
meçou a ocorrer com maior freqüência nas unidades de emergência, como uma 
possibilidade de organização dos serviços e priorização dos pacientes por gra-
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vidade.
 Em 1970, a Austrália começou uma sistematização desta triagem, sen-
do que em 1993 foi adotado em nível  nacional uma escala de classificação  de 
cinco níveis (NTS). Em 1994, o Colégio Australiano de Medicina de Urgência 
introduziu o conceito dos tempos máximos de espera por nível de classificação 
para o atendimento médico e também de indicadores de performance, baseado 
na proporção de pacientes dentro do tempo de espera, média de admissão e 
diagnóstico sentinela.
 Em 1995, o Canadá implantou também a sua escala de classificação de 
cinco níveis (CTAS), tomando como base a escala australiana e modificando-a 
para a sua realidade e, em 2002, foi o momento da Inglaterra, com a escala de 
Manchester, que atualmente tem sido usada difusamente em várias países eu-
ropeus.
 No Brasil, a triagem de pacientes nas Unidades de Urgência começou 
a ter legitimidade a partir da portaria  GM 2048, de 2002, que regulamenta o  
funcionamento da urgência/emergência em todo território nacional  e preconi-
za como ferramenta de gestão da urgência, o Acolhimento  com Classificação 
de Risco.
 Nessa época, o MS lançou também a Política Nacional de Humani-
zação (PNH) e o Programa de  Qualificação da Gestão do SUS (QualiSUS). 
A PNH trouxe vários dispositivos de norteamento para a atuação dos profis-
sionais na área hospitalar, sendo que a Diretriz do Acolhimento foi pioneira-
mente incorporada à classificação de Risco, constituindo um avanço no modo 
de atenção aos usuários do SUS na urgência. O QualiSus, por sua vez, trouxe o 
investimento necessário para  modificações tecnológicas e de ambiência, para a 
efetiva implementação da ferramenta “Classificação de  Risco” nas urgências.
Belo Horizonte, já trilhava este caminho há alguns anos, sendo que em 2002 foi 
implantado pioneiramente em uma das Unidades de Pronto Atendimento da 
cidade uma sistematização de classificação de risco e, a partir daí, foi difundida 
por todas as outras portas de entrada.
 O Hospital Municipal Odilon Behrens, inserido na rede de urgência 
municipal e constituindo uma importante referência do atendimento de urgên-
cias clínicas, vinha discutindo a ferramenta desde o início da nova gestão em 
2003. Desta forma, após uma reforma estrutural realizada em 2005, foi implan-
tado o novo modelo de atendimento com a implantação do Acolhimento com 
Classificação de Risco e, em 2009, inicia-se uma nova etapa com a introdução 
do protocolo de Manchester.
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O Acolhimento com Classificação de Risco na Urgência

  A partir da decisão do colegiado do pronto-socorro e utilizando 
uma metodologia de implantação do processo baseada no método do “apoio” 
(CAMPOS, 2006) que tem sua centralização na reflexão sobre o fazer e em 
suas repercussões sobre sujeitos e sua capacidade de elaborar compromissos, 
contratos e viver em redes, começou-se a discutir as possibilidades de mudança 
no modelo do atendimento externo do Pronto- Socorro do HOB. Experiências 
na literatura e em visitas dentro do País foram avaliadas buscando as que mais 
se adaptassem a  realidade hospitalar.
 Foi construído um plano de ação para a implantação do Acolhimento 
com Classificação de Risco no Hospital através de uma grande oficina, com a 
participação de representantes de todos os setores do pronto- socorro, serviços 
de apoio, direção e Conselho Local de Saúde. O modelo de gestão participativa 
em vigência, como já dito, foi primordial para o início das discussões sobre os 
processos de trabalho na emergência do Hospital aumentando a capilaridade 
do processo e a disseminação dos conceitos, possibilitando uma elaboração de 
um plano de ação do setor de emergência, com responsabilização e vinculação 
dos diversos atores envolvidos. 
 Para a implantação do processo  foram utilizadas metodologias inte-
rativas de escuta dos problemas e das propostas de ações, aprimorando a capa-
cidade dos profissionais de compreender e analisar o seu processo de trabalho. 
A construção coletiva, contando inclusive com a participação de usuários, foi 
estratégia de interferência no processo de produção de saúde, considerando que 
sujeitos/trabalhadores, quando mobilizados, são capazes de transformar reali-
dades, transformando-se a si próprios neste processo. Foi elaborado um proto-
colo de classificação de risco a partir da adaptação do protocolo canadense, e 
realizadas as reformas físicas necessárias.
 Desta forma, em setembro de 2005, foi implantado o novo modelo 
de assistência da urgência no hospital, cujo principal diferencial encontra-
se na forma de Acolher o usuário e na consolidação do processo pela grande 
participação de todos os envolvidos, inclusive o controle social, na solução dos 
eventuais problemas, através do colegiado do setor que se reune deste então, 
mensalmente, de forma sistemática. Este espaço de convivência possibilita a 
troca de experiências dos profissionais e usuários na busca de uma forma de 
solução dos problemas, conflitos e definição de papeis, criando uma coprodução 
de saberes e uma apropriação do modo de fazer o Acolhimento e a Classifica-
ção de Risco no Hospital. Propicia, portanto, uma avaliação do processo com 
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ajustes e correções de rumo, diminuindo ruídos e conflitos.
 A partir daí, e entendendo Acolhimento como uma possibilidade de 
“encontro” entre as pessoas  no qual é trabalhado pelo profissional da saúde a 
sua capacidade de colocar em prática uma escuta diferenciada, criando um vín-
culo e consequente responsabilização, viu-se que esta diretriz da PNH, sendo 
ampla e extrapolando a porta de entrada da urgência, possibilitou uma reflexão 
de todo o hospital, buscando uma melhor atuação dos diversos setores de apoio, 
assistencial e ambulatorial, na construção de fluxos, aumentando a resolutivida-
de e qualidade da assistência.

Seqüência do processo 1:

Decisão do Colegiado da Urgência de modificar o modelo de atendimento •	
da Porta de Entrada.
Busca de apoio na literatura e recursos para reforma estrutural.•	
Apoio do QualiSUS e HumanizaSUS com grande atuação dos consultores •	
no desenvolvimento do processo: discussão sobre a ambiência, clínica am-
pliada e participação efetiva na implantação.
Grande oficina de levantamento de problemas para a implantação do Aco-•	
lhimento com Classificação de Risco e elaboração de um plano operativo 
com responsáveis, prazo e forma de acompanhamento.
Envolvimento dos conselhos de classe (Médico e de Enfermagem) e Con-•	
selho Local de Saúde em busca de apoio ao novo modelo de atendimento.
Apresentação à Rede de Urgência Municipal e à Gerência de Assistência •	
Municipal, para maior integração.
Divulgação e aprovação nos Conselhos de Saúde Municipal e de diversas •	
regionais.
Determinação de grupos operativos para construção do protocolo de risco •	
a ser usado pela enfermagem (Protocolo de Classificação de Risco) e Ma-
nual de Contra-referência (Manual do Acolhedor).
Construção dos fluxos prioritários de atendimento com os setores de Ima-•	
gem e Laboratório.
Realização de oficinas de sensibilização com •	 todos os profissionais da ur-
gência e os de apoio.
Treinamento das enfermeiras para a aplicação do protocolo.•	
Integração destas ações com a discussão do controle social (Visita Aber-•	
ta, direito a acompanhantes, refeitório para acompanhantes, banho para 
acompanhantes etc.).
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Contratação de pessoal específico para o setor, apostando no modelo de •	
Acolhimento com Classificação de Risco: psicólogos, assistentes sociais, 
enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Criação de um consenso na determinação das funções de cada profissional •	
de apoio à Classificação de Risco.
Discussão e implementação da Horizontalização do cuidado Médico.•	
Criação de indicadores e processo de acompanhamento da Classificação •	
de Risco, com reuniões periódicas com as regionais de saúde, buscando um 
maior entendimento do processo pela Rede Municipal e integração com os 
profissionais do Hospital.
Divulgação em mural do setor destes indicadores de acompanhamento, •	
bem como dos planos operativos elaborados nas reuniões, propiciando uma 
clareza do processo e possibilidade de intervenção.
Discussão com outros setores do Hospital sempre que necessário para me-•	
lhoria de fluxos internos.
Manutenção de grupos de capacitação e sensibilização dos novos funcioná-•	
rios quanto ao formato de atendimento do Pronto-Socorro, principalmen-
te no que se refere ao acolhimento.
Construção do Contrato Interno de Gestão da unidade com metas e indi-•	
cadores específicos.
Reavaliação dos indicadores e do processo •	 mensalmente com a redefinição 
de tarefas e ajustes necessários.

 Em 2008, com a assinatura do PROHOSP e a necessidade de inserção 
do HOB na rede de atenção hospitalar estadual, foi proposto a modificação do 
Protocolo de Classificação já em uso, iniciando-se uma nova etapa de discussão 
com o corpo clínico para planejamento do período de transição dos protocolos 
de classificação. Todos os profissionais da urgência foram novamente envolvi-
dos para a discussão e criação dos novos fluxos internos de funcionamento da 
Emergência. Foi necessário acrescer a equipe de mais um (1) profissional da 
enfermagem no período noturno, além de diversas modificações internas. As 
principais mudanças foram:

A Classificação de Risco passou a funcionar 24 horas/dia.•	
A cor Laranja foi introduzida substituindo a cor vermelho 2.•	
Todos os pacientes que procuram o HOB e que após o acolhimento apre-•	
sentam demanda de consulta são classificados e atendidos de acordo com 
as cores vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Os pacientes recebem uma 

miolo-print.indd   261 13/7/2009   14:30:10



262

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

pulseira na respectiva cor para melhor identificação e priorização para a 
solicitação e liberação de exames.
Pacientes trazidos pelas Unidades Móveis Básicas passam pela classificação •	
e são encaminhados aos setores, se necessário, de acordo com os circuitos 
já estabelecidos.
Pacientes que  eram atendidos sem a classificação, como os da odontologia, •	
ortopedia, ginecologia, obstetrícia e pediatria, passaram a ser classificados 
por cor e atendidos de acordo com a demanda.
Pacientes graves e/ou trazidos pela Unidades Móveis Avançadas vão direto •	
para as salas de emergência adulto ou pediátrica e são  classificados neste 
local seguindo o fluxo pactuado.
Pacientes vindos do ambulatório também passam pela classificação e, se a •	
cor recebida for verde ou azul, são devolvidos ao setor de origem.
Qualquer paciente encaminhado por profissionais de dentro do hospital •	
passam pela classificação e recebem a cor branca no caso de ser  um caso 
de menor complexidade e é encaminhado ao médico que solicitou o enca-
minhamento para o devido atendimento em qualquer setor do hospital ou 
orientado a retornar no plantão/ambulatório do referido médico.
Retornos da ortopedia, bucomaxilo etc. são classificados e recebem a cor •	
branca.

Objetivos

 O presente estudo planeja avaliar, principalmente:
•	 o	impacto	da	implantação	do	Acolhimento	na	porta	de	entrada;
•	 a	qualidade	da	classificação	feita	pelos	enfermeiros	do	hospital,	utili-	
 zando o protocolo estabelecido pelo HOB; 
•	 a	associação	entre	a	classificação	dos	dois	protocolos;
•	 a	relação	entre	mortalidade	nível/cor	da	classificação;
•	 a	relação	entre	internação	e	nível/cor	da	classificação;
•	 examinar	se	há	alguma	tendência	em	algum	dos	dois	protocolos	em		
 considerar o paciente mais grave que no outro protocolo.

Metodologia

 Para a avaliação do impacto da implantação do Acolhimento na porta 
de entrada, foram feitas reuniões mensais de avaliação do processo desde 2005 
com o grupo colegiado do pronto-socorro com a presença do Conselho Local 
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de Saúde e elaborados plano de ação para solução dos problemas apresentados 
pelo grupo, além de uma análise das reclamações/sugestões apresentadas à Ou-
vidoria do Hospital.
 Para a avaliação do processo Classificação de Risco no HOB, 586 
Boletins de Emergência (BE’s) que continham informações suficientes para 
a classificação ser feita, foram selecionados ao longo do ano de 2007, e rea-
valiados por um profissional experiente nesta classificação, seguindo os dois 
protocolos à risca. Esta reavaliação foi considerada como padrão ouro, apesar de 
haver uma grande diferença entre a classificação feita na presença do paciente 
e a classificação levando-se em consideração apenas o BE.  O ano de 2007 
foi o escolhido, pois significou um período de amadurecimento da equipe de 
classificação e consequentemente, um período com menor chance de erro nas 
anotações nos Boletins de Emergência.
 O avaliador escolhido para fazer as análises foi treinado pelo Grupo 
Português de Classificação de Risco de Manchester e aprovado tanto como 
classificador, quanto auditor do processo, sendo, portanto, considerado capaz 
da utilização do protocolo de Manchester, além de ter sido um dos autores do 
protocolo utilizado pelo Hospital Municipal Odilon Behrens. Os dois proto-
colos foram seguidos na íntegra, considerando-se apenas os dados apresentados 
no BE.
 A respeito da avaliação da qualidade da classificação do protocolo do 
HOB, foi considerada tanto a concordância entre a classificação dada pelos 
enfermeiros e a dada pelo padrão ouro do protocolo do HOB quanto uma 
possível tendência (por exemplo, haver uma tendência em considerar o paciente 
mais ou menos grave do que realmente é na classificação dada pelos enfermei-
ros.
 A respeito da avaliação do Protocolo de Manchester, buscou-se uma 
concordância entre as cores de ambos os protocolos e uma avaliação das possí-
veis discordâncias.
 Para a análise em questão, as seguintes cores foram consideradas como 
relacionadas no quadro 1.
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Quadro 1 - Correlação das cores utilizadas para avaliação dos Boletins de Emergência

Protocolo do HOB Protocolo de Manchester

Vermelho 1 Vermelho

Vermelho 2 Laranja

Amarelo Amarelo

Verde Verde

Azul Azul

 Da amostra inicialmente selecionada de 586 BE’s, 499 foram selecio-
nados puramente ao acaso e outros 87 também foram selecionados ao acaso, 
porém desde que tivessem sido classificados como vermelhos pelos enfermeiros 
do serviço. O grande grupo foi usado para todas as análises, exceto para estimar 
o Valor de Predição Positivo (VPP) da cor vermelha para o qual foram utiliza-
dos os outros 87 BE’s, conforme demonstrado na próxima seção.
 Vale ressaltar que em algumas partes deste texto, nos referimos à “ver-
dadeira cor” do risco do paciente, quando nos referimos à cor da sua classifi-
cação pelo padrão ouro. Porém, isto pode não ser verdade em todos os casos, 
primeiro pelo classificador do padrão ouro não ter visto o paciente e segundo 
porque ele se baseou no que estava preenchido no BE, e nem sempre ele estava 
muito bem preenchido.

Cálculo de tamanho de amostra

 A qualidade das classificações foi avaliada através da sensibilidade, es-
pecificidade, valores de predição positivo e negativo e coeficiente de Cohen’s 
kappa. Todas estas estatísticas foram estimadas para cada cor do protocolo, para 
que pudéssemos ter informações mais detalhadas por cor. Assim, para cada cor 
em questão, os dados foram “dicotomizados”. 
 A proporção de cada cor na nossa população de BE (N=39.958), foi a 
seguinte:

Vermelho:  1.7%
Amarelo:  33.9%
Verde:   33.3%
Azul:   31.1%
 Assim, para o cálculo do tamanho da amostra, consideramos dois casos, 
em que a proporção de respostas da cor em questão está em torno de 33% e em 
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torno de 2%. Além disso, foi suposto uma sensibilidade e uma especificidade 
provável para o protocolo, sendo considerado razoável e conservador assumir 
um valor de 0,8 para as duas.
 Considerando as  cores com proporção em torno de 33%, o cálculo do 
tamanho de amostra indicou que uma amostra aleatória de aproximadamente 
500 BE’s nos daria uma margem de erro para o kappa aproximadamente de 
0.09, de 0.07 para o VPP, de 0.05 para a sensibilidade e menor que 0.04 para a 
especificidade e o VPN.
 Já o cálculo para a cor “vermelha”, que é mais rara, nos leva a uma mar-
gem de erro maior para uma mesma amostra de 500 BE’s:, para o kappa e para 
a sensibilidade é aproximadamente de 0.23, para o VPP em torno de 0.18, para 
a especificidade em 0.03 e para o VPN de apenas 0.01.
 Conseguimos corrigir o problema da grande margem de erro para o 
VPP, selecionando apenas BE’s que foram classificados como vermelhos pelos 
enfermeiros do serviço. Assim, resolvemos ainda selecionar mais aproximada-
mente 90 BE’s classificados pelo serviço como vermelhos, de forma que a mar-
gem de erro para o VPP (para os vermelhos) cairia de 18% para 5%.

Resultados

Resultados do processo Acolhimento

 No período de setembro de 2005 a setembro de 2008, foram classifi-
cados cerca de 162 mil pacientes no Hospital Municipal Odilon Behrens. Este 
número traduz a classificação de adultos com queixas prioritariamente clínicas. 
A média mensal foi de 4.500 pacientes classificados por mês, sendo a média 
diária de 150 pacientes. De acordo com a distribuição de cores, verificamos que 
não houve uma grande variação nesses três anos, independente da mudança do 
corpo funcional que ocorreu em função de concurso público à partir de novem-
bro de 2006, mantendo-se cerca de 1% a 2% de pacientes classificados como 
vermelho, 20% a 30 % de amarelos, 68% a 79% de Verdes e Azuis (Gráficos 1 , 
2, 3 e 4). 
 Analisando ainda os dados dos gráficos, verificamos que os pacientes 
classificados como amarelo tem aumentando gradualmente e já correspondem 
em 2008 a 40 % do atendimento. Este aumento expressa uma maior gravidade 
dos pacientes que tem procurado o hospital e que demandam maior recursos 
no atendimento. Isto faz com que a equipe de atendimento entenda melhor 
a missão do HOB, que é basicamente atender a pacientes com demanda de 
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atendimento, principalmente clínico, com rapidez, eficiência, qualidade e inte-
gração entre assistência, ensino e responsabilidade social, diminuindo ruídos e 
conflitos.
 Os resultados obtidos com a implantação do Acolhimento traduzem  a 
melhoria do acesso ao serviço, a ampliação do trabalho em equipe, a inclusão de 
diversas categorias profissionais no pronto-socorro; o melhor relacionamento 
entre os profissionais e destes com os usuários; a diferenciação do tempo de es-
pera de acordo com a gravidade dos casos; o aumento do grau de protagonismo 
dos trabalhadores, gestores e usuários.
 Gráficos 1 e 2: Distribuição do atendimento da urgência clínica classi-
ficada por cores no período de outubro de 2005 a março de 2007.
 Gráficos 3 e 4: Distribuição do atendimento da urgência clínica classi-
ficada por cores no período de Abril de 2007 a Agosto de 2008.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 3

Gráfico 4

 Com relação aos indicadores de tempo de espera para o atendimento 
médico, verificamos que temos cumprido a meta de 30 minutos para o atendi-
mento do paciente classificado na cor amarela, mas o tempo de atendimento 
tem sido maior para os pacientes classificados na cor Verde, ficando em média 
3h e meia entre a confecção da ficha do usuário pela recepção, classificação pela 
enfermagem e atendimento pelo Médico (Gráficos 5e 6).
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 Gráficos 5 e 6: Distribuição do atendimento dos pacientes classificados 
nas cores amarelo e verde por um período de 1 mês de acordo com o tempo de 
espera no ano de 2006.
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Gráfico 5
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Resultados do processo da classificação de risco enquanto “ferramenta” de 
organização da urgência e quanto ao uso dos protocolos

 Buscando analisar a utilização do Protocolo de Classificação de Risco 
do HOB sob diversos aspectos e a transição para a utilização do Protocolo de 
Manchester e estabelecendo o período de análise de janeiro a dezembro de 
2007, período no qual foram classificados 39.958 pacientes adultos com quei-
xas prioritariamente clínicas no Hospital Municipal Odilon Behrens, foi feito 
este trabalho de análise dos dados que será descrito a seguir.
 No período analisado, foram classificados pela enfermagem 39.958 pa-
cientes, sendo a média mensal de 3.329 pacientes por mês e a média diária de 
111 pacientes. Foram selecionados inicialmente, 586 BE’s para análise, sendo 
que destes 496 foram avaliados. O principal motivo de perda dos BE’s selecio-
nados foi a má anotação dos dados pela enfermagem, dificultando a aplicação 
dos protocolos de forma fiel.

Gráfico 6
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Resultados da análise geral da amostra estudada, de acordo com a distribui-
ção por sexo, procedência e tipo de saída hospitalar

 O percentual de mulheres na amostra foi aproximadamente igual ao 
percentual na população de pacientes atendidos em 2007, sem diferença esta-
tística significativa entre os percentuais, indicando uma boa representação da 
população quanto ao sexo, conforme gráfico 7.

 Quanto à procedência, 403 BE’s foram de Belo Horizonte, constituin-
do 81,25% da amostra, seguido de Ribeirão das Neves, com 36 BE’s (7,25%), 
Contagem, Sabará e Santa Luzia corresponderam a 38 BE’s ( 7,66%) e demais 
municípios, 19 BE’s e, portanto, 3,8% dos BE’s analisados. 

Gráfico 7 - Distribuição da amostra estudada por sexo
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 Fazendo uma análise da amostra estudada exclusivamente quanto ao 
tipo de saída hospitalar, verificamos pelo gráfico 9 que 83% receberam alta 
independente da cor recebida inicialmente na classificação , 11% foram inter-
nados e apenas 1% evoluiu para o óbito.

Gráfico 8 - Distribuição da amostra estudada de acordo com a procedência

Gráfico 9 - Distribuição da amostra estudada de acordo com o tipo de saída hospitalar  
     vs classificação pelo padrão ouro

Acolhimento com Classificação de Risco: dois momentos de reflexão em torno das cores
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 Analisando o gráfico 9, percebemos que a grande maioria dos que ti-
veram alta foram classificados como amarelos, verdes ou azuis (90%). Dos que 
desistiram, 61% foram classificados como verdes. Por outro lado, dos que foram 
internados, 54% foram classificados como vermelhos 1 e 2. Da mesma forma, 
dos que foram a óbito, 83% foram classificados como vermelhos 1 e 2, e 17% 
como amarelo. Assim, concluímos que há coerência entre a classificação de 
risco do paciente e a evolução clínica do paciente, pois os casos menos graves 
desistiram ou tiveram alta, enquanto os mais graves internaram ou vieram a 
óbito.

Resultados da amostra geral  estudada de acordo com a classificação de risco
 
 Passamos agora a analisar a amostra de acordo com a classificação de 
risco realizada pela enfermagem do HOB (gráfico 10) e também a classificação 
de risco desta mesma amostra pelo padrão-ouro utilizando primeiramente o 
protocolo do HOB (gráfico 11) e logo depois, utilizando o protocolo de Man-
chester (gráfico 12)

Gráfico 10 - Distribuição da amostra pela classificação de risco da enfermagem do  
      HOB, utilizando o protocolo do HOB

No gráfico 11 é apresentado a classificação da amostra pelo padrão-ouro, utili-
zando o protocolo do HOB.
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Gráfico 11 - Distribuição da amostra pela classificação de risco do padrão-ouro utili- 
       zando o protocolo do HOB

Gráfico 12 - Distribuição da amostra pela classificação de risco do padrão-ouro utili- 
       zando o protocolo de Manchester

 No gráfico 12 é apresentado a classificação da amostra pelo padrão-
ouro, utilizando o protocolo de Manchester.
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Resultados da amostra geral estudada a partir da análise de concordância 
entre os enfermeiros do serviço e o padrão ouro do Protocolo do HOB

 A partir da classificação feita pelo padrão-ouro, utilizando o protocolo 
do HOB, diversas análises foram realizadas e serão apresentadas a seguir. Ini-
cialmente foi feito o cruzamento entre a classificação realizada pelos enfermei-
ros e a classificação pelo padrão ouro do Protocolo do HOB, apresentada na 
tabela 1.

 Analisando os totais marginais de cada classificação (enfermeiros e pa-
drão ouro), percebemos que os totais de cada cor foram próximos entre as duas 
classificações. Isto é um indicador de que a concordância entre as duas classi-
ficações pode ser boa. Caso os totais fossem muito diferentes, já poderíamos 
deduzir uma provável discordância entre as classificações.
 Percebemos que uma parte considerável dos dados se encontra fora da 
diagonal principal da tabela, indicando certa discordância entre as duas clas-
sificações. Além disso, existem mais classificações acima da diagonal principal 
que abaixo, indicando que pelo menos nesta amostra os enfermeiros do hos-
pital tiveram uma tendência em classificar os pacientes como menos graves do 
que eles realmente eram. Tentaremos verificar se este comportamento pode ser 
estendido para a população inteira, ou seja, aos pacientes que não foram con-
templados por esta amostra
 Abaixo apresentamos o mesmo resultado acima, porém com a classifi-
cação dicotomizada em “determinada cor” e “diferente de determinada cor”.

Tabela 1 - Classificação pelo Protocolo do Odilon: Enfermeiros vs padrão ouro
 

Classificação pelo Protocolo 1 (enfermeiros)

Cl
as

si
fic

aç
ão

pe
lo

Pr
ot

oc
ol

o 
1

(p
ad

rã
o 

ou
ro

)

Vermelho 1 Vermelho 2 Amarelo Verde Azul Total

Vermelho 1 4 0 5 0 0 9

Vermelho 2 1 2 5 2 0 10

Amarelo 0 2 138 38 7 185

Verde 0 0 23 116 36 175

Azul 0 0 2 23 92 117

Total 5 4 173 179 135 496
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Tabela 2 - Classificação pelo Protocolo do Odilon – Vermelho 1/2:
    Enfermeiros vs padrão ouro

 
Enfermeiros

Não Vermelho Vermelho Total

Pa
dr

ão
ou

ro

Não Vermelho 475 2 477

Vermelho 12 7 19

Total 487 9 496

Vermelho

 Abaixo apresentamos os cruzamentos entre as classificações dos enfer-
meiros e do padrão ouro, considerando vermelhos 1 e vermelhos 2 conjunta-
mente, uma vez que a freqüência de cada uma das cores foi baixa. 
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Gráfico 13 - Classificados como Vermelho 1/2 pelo Protocolo do Odilon (padrão ouro)
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 Como o vermelho é a máxima classificação de risco, é melhor para 
o paciente que a sensibilidade seja maior que a especificidade. Pela tabela 2, 
observamos que dos 19 classificados como vermelhos pelo padrão ouro, apenas 
sete foram classificados pelos enfermeiros dos hospital como sendo vermelhos. 
Isso dá uma sensibilidade relativamente baixa, de 7/19=37%. Pelo gráfico 13, 
percebemos que 10 desses 19 vermelhos foram considerados amarelos e dois 
como verdes, mostrando a confusão de ambos os vermelhos (1 e 2) com o ama-
relo.
 O coeficiente de Cohen’s kappa, que é uma combinação da sensibilida-
de, especificidade, VPP e VPN, foi de 0,49, considera como uma boa concor-
dância.

Amarelo

 A maioria dos amarelos pelo padrão ouro também foi considerada 
amarelo pelos enfermeiros (138 de 186). O interessante é notar que a maioria 
dos erros foi “para menos”, ou seja, os enfermeiros do serviço consideraram os 
“verdadeiros” amarelos com sendo casos mais brandos, classificados como ver-
des e azuis, conforme demonstra a tabela 3 e o Gráfico 14.
 Ainda assim, o coeficiente de Cohen’s kappa, foi de 0,64, representan-
do uma concordância muito boa.

Tabela 3 - Classificação pelo Protocolo do Odilon – Amarelo:
    Enfermeiros vs padrão ouro

 
Enfermeiros

Não Amarelo Amarelo Total

Pa
dr

ão
ou

ro

Não Amarelo 276 35 311

Amarelo 47 138 185

Total 323 173 496
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Tabela 4 - Classificação pelo Protocolo do Odilon – Verde:
    Enfermeiros vs padrão ouro

 
Enfermeiros

Não Verde Verde Total

Pa
dr

ão
ou

ro

Não Verde 258 63 321

Verde 59 116 175

Total 317 179 496

Gráfico 14 - Classificados como Amarelo pelo Protocolo do Odilon (padrão ouro)

0 2 (1%)

138 (75%)

38 (20%)

7 (4%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

vermelho 1 vermelho 2 amarelo verde azul

Classificação - Protocolo 1 (enfermeiros)

Verde

 Assim como o amarelo, a maioria dos “verdadeiros” verdes foi conside-
rada verde pelos enfermeiros. Mais uma vez houve mais erros “para menos” do 
que “para mais” (36 contra 28).
 Mesmo assim a concordância foi boa, uma vez que o coeficiente Cohen’s 
kappa foi de 0,46.
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Gráfico 15 - Classificados como Verde pelo Protocolo do Odilon (padrão ouro)

0 0

23 (13%)

116 (66%)

36 (21%)

0

20

40

60

80

100

120

140

vermelho 1 vermelho 2 amarelo verde azul

Classificação - Protocolo 1 (enfermeiros)

Azul

 Mais uma vez houve muito mais casos concordantes que discordantes. 
Assim, o coeficiente Cohen’s kappa foi de 0,64, indicando uma concordância 
muito boa entre os enfermeiros do serviço e o padrão ouro no quesito “cor 
azul”.

Tabela 5 - Classificação pelo Protocolo do Odilon – Azul:
    Enfermeiros vs padrão ouro

 
Enfermeiros

Não Azul Azul Total

Pa
dr

ão
ou

ro

Não Azul 336 43 379

Azul 25 92 117

Total 361 135 496
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Gráfico 16 - Classificados como Azul pelo Protocolo do Odilon (padrão ouro)

Conclusão da seção

 Abaixo apresentamos o resumo das estatísticas apresentadas nas subse-
ções anteriores, bem como a significância de cada uma delas.

Tabela 6 - Classificação pelo Protocolo do Odilon: Resumo das estatísticas
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Classificados como Azul pelo Protocolo 1 (padrão ouro)

4Estimado com base na amostra de 87 BE classificados como vermelhos pelos enfermeiros do serviço

Vermelho Amarelo

Kappa 0,49 (0,13 a 0,67) 0,64 (0,56 a 0,71)

Sensibilidade 0,37 (0,20 a 0,59) 0,75 (0,68 a 0,80)

Especificidade 0,99 (0,99 a 0,99) 0,89 (0,88 a 0,91)

VPP 0,824 (0,74 a 0,90) 0,80 (0,73 a 0,85)

VPN 0,98 (0,97 a 0,99) 0,85 (0,81 a 0,89)

Verde Azul

Kappa 0,46 (0,37 a 0,55) 0,64 (0,55 a 0,72)

Sensibilidade 0,66 (0,60 a 0,82) 0,79 (0,71 a 0,85)

Especificidade 0,80 (0,76 a 0,84) 0,89 (0,86 a 0,91)

VPP 0,65 (0,58 a 0,72) 0,68 (0,60 a 0,76)

VPN 0,81 (0,77 a 0,86) 0,93 (0,90 a 0,95)
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 Na principal estatística (tabela 6), o coeficiente Cohen’s  kappa foi ex-
tremamente satisfatória, apresentando valores bons (0,46 e 0,49 para verde e 
vermelho, respectivamente) e muito bons (0,64 para amarelos e azuis). Isto 
demonstra portanto que a concordância entre a classificação dada pelos enfer-
meiros e a classificação pelo padrão ouro foi boa ou muito boa, dependendo da 
cor.

Análise de tendência na classificação feita pelos enfermeiros do serviço uti-
lizando o protocolo do HOB

 Fizemos nesta seção uma análise de tendência de classificação, tentan-
do descobrir se a discordância (embora a concordância tenha sido boa, ainda 
sim houve discordância) teve uma direção, ou seja, se em geral os enfermeiros, 
quando erravam, cometiam tal erro ao considerar o paciente mais grave ou me-
nos grave, ou se nenhum dos dois. Já observamos pela tabela 1 que os pacientes 
da amostra foram classificados como casos mais brandos pelos enfermeiros que 
pelo padrão ouro. Iremos verificar se esta tendência pode ser extrapolada para a 
população.
 O gráfico 17 mostra que o padrão ouro classificou mais pacientes como 
vermelhos e amarelos, enquanto os enfermeiros classificaram  mais pacientes 
como verdes e azuis (em relação ao padrão ouro). 

Gráfico 17 - Classificação pelo Protocolo do Odilon: Enfermeiros vs padrão ouro

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

vermelho 1/2 amarelo verde azul

Padrão ouro

Enfermeiros

miolo-print.indd   280 13/7/2009   14:30:13



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

281

 Foi feito um teste estatístico de permutação5 (GOOD, 1994), que é 
um teste não paramétrico que considera o paramento dos dados, e o p-valor 
observado foi < 0,001. Assim, concluímos que podemos extrapolar os dados 
acima para toda a população, e afirmar que os enfermeiros do serviço, no ano de 
2007, tiveram uma pequena tendência em considerar os pacientes menos graves 
do que eles realmente eram, considerando que foi utilizado apenas o protocolo 
em papel, estando ausente a avaliação pelo profissional do paciente em tempo 
real, como o que acontece na prática diária. Vale ressaltar a palavra “pequena”, 
para não generalizarmos a tendência e afirmarmos que o protocolo classifica 
os pacientes como menos graves do que realmente são. Como percebemos nos 
gráficos e tabelas da seção anterior, a maioria dos pacientes é classificada corre-
tamente, e ainda uma parte dos que não são, são classificados como mais graves 
do que realmente são, o que não é ruim para o paciente.

Análise da comparabilidade da Classificação pelo Protocolo do HOB (pa-
drão ouro) versus Protocolo de Manchester (padrão ouro)

 Apresentamos na tabela 7 o cruzamento entre a classificação feita pelo 
padrão ouro do Protocolo do HOB e a classificação pelo padrão ouro do Pro-
tocolo de Manchester. 

Acolhimento com Classificação de Risco: dois momentos de reflexão em torno das cores

5Conforme explicado no capítulo 2, foi usado este teste no lugar do Wilcoxon devido ao excessivo número 
de empates no ranqueamento.

Tabela 7 - Classificação pelo Protocolo do Odilon vs Protocolo de Manchester
 

Classificação pelo Protocolo de Manchester

Cl
as

si
fic

aç
ão

pe
lo

Pr
ot

oc
ol

o 
do

 H
O

B

Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Total

Vermelho 1 1 7 1 0 0 9

Vermelho 2 1 6 1 1 0 9

Amarelo 4 96 60 20 4 184

Verde 0 15 34 120 3 172

Azul 0 3 5 44 63 115

Total 6 127 101 185 70 489
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 Analisando os totais marginais de cada classificação (enfermeiros e pa-
drão ouro), percebemos uma grande diferença entre o vermelho 2 e o laranja (9 
e 127, respectivamente), entre o amarelo (184 pelo Protocolo do HOB e 101 
pelo de Manchester) e o azul (115 pelo Protocolo do HOB e 70 pelo de Man-
chester). Isto é um indicador de que a concordância entre as duas classificações 
não deve ser boa. 
 Percebemos que uma parte considerável dos dados se encontra fora 
da diagonal principal da tabela, também indicando certa discordância entre as 
duas classificações. Além disso, existem mais classificações abaixo da diagonal 
principal que acima, indicando uma possível tendência do Protocolo de Man-
chester em classificar os pacientes como mais graves do que pelo Protocolo do 
HOB. 
 Na tabela 8 apresentamos o mesmo resultado encontrado na tabela 7, 
porém com a classificação dicotomizada em “determinada cor” e “diferente de 
determinada cor”.

Vermelho 1

 Na tabela 8 apresentamos os cruzamentos entre as classificações do 
padrão ouro do Protocolo do HOB com o padrão ouro do de Manchester, 
considerando cada tipo de vermelho separadamente.

Tabela 8 - Classificação pelo Protocolo do Odilon (Vermelho 1) vs Protocolo de
    Manchester (Vermelho)

 
Protocolo de Manchester

Não Vermelho Vermelho Total

Pr
ot

oc
ol

o
 H

O
B

Não Vermelho 1 475 5 480

Vermelho 1 8 1 9

Total 483 6 489
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 O mais importante da tabela 8 e do gráfico 18 a ressaltar é o fato de 
que dos nove vermelhos pelo Protocolo do HOB, oito não foram classificados 
como vermelho pelo Protocolo de Manchester. Isso gera uma baixa sensibili-
dade (11%). Além disso, dos seis pacientes classificados como vermelho pelo 
Protocolo de Manchester, apenas um foi considerado como vermelho, um pelo 
Protocolo do HOB. Mesmo por trata-se de uma categoria menos frequente, 
estes valores à primeira vista estão abaixo do esperado, conforme comprovado 
pelo ruim valor da estatística kappa, de apenas 0,12.
 Podemos perceber que dos nove pacientes  vermelhos, um pelo Proto-
colo do HOB, sete foram considerados laranja pelo Protocolo de Manchester, 
indicando uma confusão entre estas duas cores dos dois Protocolos.

Vermelho 2

Tabela 9 - Classificação pelo Protocolo do Odilon (Vermelho 2) vs Protocolo de
    Manchester (Laranja)

 
Protocolo de Manchester

Não Laranja Laranja Total

Pr
ot

oc
ol

o
 H

O
B

Não Vermelho 2 359 121 480

Vermelho 2 3 6 9

Total 362 127 489
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Gráfico 18 - Classificados como Vermelho 1 pelo Protocolo do Odilon
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Gráfico 19 - Classificados como Vermelho 2 pelo Protocolo do HOB

 Ao olharmos para o total marginal (total de vermelhos 2 e de laranjas), 
já vemos uma grande discrepância (9 vermelhos 2 e 127 laranjas). Ainda sim a 
sensibilidade foi alta (77%), considerando se tratar de uma classificação menos 
freqüente. Por outro lado, a especificidade foi baixa, de 75% e o VPP baixíssimo 
(6/127=5%). Assim, o coeficiente Cohen’s kappa foi de apenas 0,12, indicando 
uma concordância ruim, ou muito fraca.

Amarelo

Tabela 10 - Classificação pelo Protocolo do Odilon (Amarelo) vs Protocolo de
      Manchester (Amarelo)

 
Protocolo de Manchester

Não Amarelo Amarelo Total

Pr
ot

oc
ol

o
 H

O
B

Não Amarelo 264 41 305

Amarelo 124 60 184

Total 388 101 489
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Gráfico 20 - Classificados como Amarelo pelo Protocolo do Odilon (padrão ouro)

Acolhimento com Classificação de Risco: dois momentos de reflexão em torno das cores

 Pela tabela 10 vemos que o total marginal dos dois Protocolos já é 
bastante diferente (184 amarelos pelo do HOB e 101 pelo de Manchester). 
Também percebemos que tanto a sensibilidade quanto o VPP e o VPN foram 
baixos (33%, 59% e 32%, respectivamente). 
 Observando o gráfico 20 vemos que dos 184 classificados como ama-
relos pelo Protocolo do Odilon, 96 foram classificados como laranjas pelo Pro-
tocolo de Manchester, em detrimento dos 60 que também foram considerados 
amarelos. Também é importante ressaltar que a maior parte das discordâncias 
foi “para mais” (100 para mais contra 24 para menos).
 Assim, o coeficiente Cohen’s kappa, foi de apenas 0,21, que é conside-
rado como uma concordância razoável ou fraca.

Verde
 A cor verde, por sua vez, apresentou melhores sensibilidade (70%), VPP 
(65%) e VPN (83%) que o amarelo, além de uma boa especificidade (79%).

Tabela 11 - Classificação pelo Protocolo do Odilon (Verde) vs Protocolo de
      Manchester (Verde)

 
Protocolo de Manchester

Não Verde Verde Total

Pr
ot

oc
ol

o
 H

O
B

Não Verde 252 65 317

Verde 52 120 172

Total 304 185 489
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Gráfico 21 - Classificados como Verde pelo Protocolo do HOB (padrão ouro)
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 A tabela 11 e o gráfico 21 mostram como a grande maioria (120) dos 
classificados como verdes pelo Protocolo do Odilon (172) também foram clas-
sificados como verdes pelo Protocolo de Manchester. 
 Logo, o coeficiente Cohen’s kappa, foi de 0,48, representando uma boa 
concordância.
 Antes de partirmos para analisar a cor azul, vale ressaltar que mais uma 
vez a maior parte das discordâncias foi “para mais” (49 contra 3).

Azul

 A cor azul apresentou uma baixa sensibilidade (55%), onde apenas 63 
dos 115 considerados azuis pelo Protocolo do HOB também foram conside-
rados azuis pelo Protocolo de Manchester. Por outro lado, apresentou altos 
valores de especificidade (98%), VPN (90%) e VPP (88%).
 O coeficiente Cohen’s kappa, portanto, foi de 0,61, representando uma 
concordância muito boa.
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Gráfico 22 - Classificados como Azul pelo Protocolo do Odilon (padrão ouro)

Acolhimento com Classificação de Risco: dois momentos de reflexão em torno das cores

Conclusão desta seção

 Na tabela 13 apresentamos o resumo das estatísticas apresentadas nas 
subseções anteriores, bem como a significância de cada uma delas.

Tabela 12 - Classificação pelo Protocolo do Odilon (Azul) vs Protocolo de
      Manchester (Azul)

 
Protocolo de Manchester

Não Azul Azul Total
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Não Azul 367 7 374

Azul 52 63 115

Total 419 70 489
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Tabela 13 - Classificação pelo Protocolo do Odilon vs Protocolo de Manchester
     (Resumo das Estatísticas)

Vermelho 1
/ Vermelho

Vermelho 2
/Laranja

Amarelo

Kappa 0,12 (-0,03 a 0,46) 0,06 (-0,04 a 0,41) 0,21 (0,11 a 0,31)

Sensibilidade 0,11 (0,02 a 0,43) 0,67 (0,36 a 0,87) 0,33 (0,27 a 0,39)

Especificidade 0,99 (0,98 a 0,99) 0,75 (0,71 a 0,78) 0,87 (0,83 a 0,89)

VPP 0,17 (0,04 a 0,48) 0,05 (0,01 a 0,38) 0,59 (0,47 a 0,75)

VPN 0,98 (0,98 a 0,99) 0,99 (0,98 a 1,00) 0,68 (0,64 a 0,73)

Verde Azul

Kappa 0,48 (0,37 a 0,55) 0,61 (0,51 a 0,69)

Sensibilidade 0,7 (0,63 a 0,76) 0,55 (0,46 a 0,63)

Especificidade 0,79 (0,75 a 0,83) 0,98 (0,97 a 0,99)

VPP 0,65 (0,58 a 0,72) 0,9 (0,81 a 0,95)

VPN 0,83 (0,78 a 0,87) 0,88 (0,84 a 0,90)

 O coeficiente Cohen’s kappa não foi significativamente maior que 0 
tanto para as cores vermelho 1/vermelho quanto vermelho 2/laranja. Isto indica 
que não há associação entre estas classificações dos dois protocolos. A concor-
dância entre o amarelo foi fraca, o verde foi boa e o azul muito boa.

Análise de tendência na discordância dos dois protocolos

 Uma vez que a seção acima mostrou que a concordância entre a classi-
ficação pelo Protocolo do HOB e a classificação pelo Protocolo de Manchester 
foi ruim, razoável, boa ou muito boa, dependendo da cor, fizemos nesta seção 
uma análise de tendência de classificação. Tentamos descobrir se a discordância 
teve uma direção, ou seja, se em geral algum protocolo difere do outro ao con-
siderar o paciente mais grave ou menos grave que o outro protocolo.
 O gráfico 23 mostra que o Protocolo do HOB classificou mais pacien-
tes (em relação ao Protocolo de Manchester) como amarelos e azuis, e menos 
pacientes como vermelho 2/laranja. As cores vermelho 1/vermelho e verde, por 
sua vez, tiveram resultado parecido, entre os dois protocolos.
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 Buscou-se então avaliar quais seriam os parâmetros que poderiam estar 
influenciando nas divergências encontradas entre os dois protocolos, ou seja, o 
que poderia levar o Protocolo do HOB classificar maior número de pacientes 
como amarelo e azul e menor número de pacientes como laranja.
 Verificamos, então, que os principais parâmetros que influenciaram a 
classificação de risco neste sentido, ou seja, a tendência do protocolo em classi-
ficar um maior número de pacientes como laranja em detrimento da cor ama-
rela, foram o discriminador DOR e Pulso Alterado, como demostrado no grá-
fico 24. Ainda analisando o gráfico, vemos que a segunda maior discordância 
está relacionada ao fato do protocolo de Manchester ter sido considerado pelo 
padrão-ouro como mais inclusivo. Para chegar a esta conclusão, o padrão-ouro 
avaliou o desfecho final dos pacientes classificados na cor laranja pelo Protocolo 
de Manchester e na cor amarela pelo Protocolo do HOB para verificar o tipo 
de saída do paciente (alta, óbito, internação etc). Nos casos analisados, todos 
tiveram a saída por alta sugerindo que não haveria um benefício ao paciente ao 

Acolhimento com Classificação de Risco: dois momentos de reflexão em torno das cores

Gráfico 23 - Classificação pelo Protocolo do Odilon (padrão ouro) vs Protocolo de  
      Manchester (padrão ouro)

laranja/vermelho 2
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ser classificado em uma cor maior dado pelo primeiro protocolo. Observamos 
ainda que um número importante de BE’s é discordante, pelo fato da cor no 
Protocolo do HOB ter sido dada avaliando dados vitais (pressão arterial, sa-
turação, glicemia, pulso, freqüência respiratória e temperatura axilar) que são 
medidos rotineiramente à entrada do paciente no HOB e que não faziam parte 
da solicitação do “charter” do Manchester.

Discussão e conclusão
 
Acolhimento: Processo em discussão

 O atendimento às emergências médicas requer do corpo técnico hospi-
talar um treinamento específico, uma agilidade que tem de ser acertiva e muito 
específica. No entanto, este tipo de atendimento corresponde a um percentual 
muito pequeno, menos de 5% da demanda diária de um pronto-socorro. Diante 
da necessidade de um atendimento não emergencial, os profissionais se sentem 
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despreparados para escutar e resolver os problemas que se apresentam, tornan-
do-os menos susceptíveis a acolher de fato ao usuário e gerando uma demanda 
excessiva de exames. O tempo, o volume de pacientes, as condições de trabalho, 
insatisfação com a própria situação do profissional de saúde, são queixas fre-
qüentes destes profissionais. A fala da necessidade da instituição acolhê-los é 
real e intensa. A dificuldade de adaptação a mudanças também é forte, princi-
palmente do profissional médico que muitas vezes se vê preso a uma armadilha 
do discurso da própria categoria. Os que conseguem superar esta situação e 
participar de fato da construção de uma gestão conseguem trabalhar em equipe 
e ampliar a atuação clínica, atingindo um maior grau de satisfação, participação 
e envolvimento. Os que não conseguem, persistem em uma posição negativista, 
impedindo ou atrasando a evolução do processo de mudança. Estes se prendem 
na dimensão menor da aplicação de protocolos e se afastam da possibilidade 
de ampliação da clínica, pela incorporação do acolhimento em todas as ações 
intra e extra-hospitalar.
 O Acolhimento ao permitir ao usuário com uma determinada de-
manda (medicação, exames,  etc.) procurar em um profissional da saúde uma  
resposta para o seu sofrimento, ou  sobre o mal que ele apresenta, saindo da 
igualdade criada pelo uso dos protocolos que – ao não considerarem a  subjeti-
vidade – resultam em uma  verdade parcial, exigem deste profissional o desen-
volvimento de uma postura acolhedora.
 O setor de urgência/emergência dos Hospitais tem nos últimos anos 
merecido atenção especial das políticas de saúde do Ministério da Saúde, que 
vendo no local uma importante forma de entrada  do usuário no sistema , tem 
buscado maneiras de organizá-la, melhorando e qualificando a sua resposta. 
Até que está lógica seja revertida para que o principal aceso do usuário seja a 
atenção primária, as urgências passam a ser um ponto de atenção e um elo entre 
a atenção primária e secundária, pressionando a reorganização dos serviços de 
uma forma contundente. 
 A implantação do Acolhimento com Classificação de Risco explicita a 
necessidade do trabalho em rede e impele as discussões nos “fóruns de urgên-
cia/emergência e atenção primária” para uma busca de soluções comuns aos 
problemas crônicos (hipertensão arterial, lombalgia crônica, hipertrofia prostá-
tica, etc.). Implica também em reformulação interna dos processos de trabalho 
e a necessidade de trabalho em equipe, fortalecendo de forma contundente os 
modelos de Gestão que usam a participação como pilar primordial.
 Outro fator importante tem sido a possibilidade da ampliação do en-
contro dos diversos saberes propiciando uma riqueza nas discussões do Coletivo 
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e uma prática contínua da administração dos conflitos, gerando um crescimen-
to e reconhecimento do grupo como um todo. Apesar dos médicos persistirem 
inicialmente à margem dos processos: “Os médicos pouco presentes, discutem 
a questão...” (CECÍLIO, s/d), aos poucos e, principalmente, até como forma 
de manter a sua hegemonia no poder, passaram a participar principalmente 
das discussões relacionadas ao Acolhimento. Este fato pode estar associado à 
necessidade do grupo em preservar sua forma inicial de atendimento (médico-
centrada). Tensão, conflito, que poderá ser resolvida com o amadurecimento do 
Colegiado do setor. O tempo necessário para que isto ocorra, pode não ser um 
tempo real (ONOCKO, 2000)
 Verificamos nestes anos, no entanto, uma reorganização do funciona-
mento do setor, tanto do ponto de vista de fluxos quanto na formação de novos 
pactos de ação que tem fortalecido o grupo e transformado o setor, antes tenso 
e pouco atraente, em um setor mais agradável, fornecedor de oportunidades de 
crescimento individual e coletivo.
 Desafios ainda existem, e muitos (motivar a equipe para manutenção 
do sistema de classificação apesar de mudanças na Gestão; incentivar a equipe 
para melhorar a contra-referência; buscar formas de ampliar leitos de retaguar-
da; promover a comunicação lateral de forma eficaz e capaz de unificar e forta-
lecer mais o grupo, etc.), no entanto, os aprimoramentos são necessários para a 
lapidação e amadurecimento de todo processo.

Classificação de Risco: processo em construção

 A organização da emergência do ponto de vista metodológico tem sido 
um desafio constante para aqueles que se aventuram nesta empreitada. A im-
pressão do cotidiano é que estamos sempre um passo aquém do esperado ou 
do necessário e que a estrutura (engrenagem) já em funcionamento é um “cubo 
mágico”, ou seja, precisamos de conhecer toda a engrenagem para conseguir-
mos acertar a combinação perfeita. Este conhecimento não poderá ser solitário 
e sim através de um agrupamento de pessoas e idéias. Daí a importância da 
participação das pessoas através de uma gestão participativa, no processo de 
construção das propostas e implantação do modelo de atendimento, focando o 
bom resultado e o aprimoramento.
 Dessa forma, toda iniciativa na tentativa de agregar conhecimento nes-
ta área é importante e é neste sentido que passaremos a fazer algumas consi-
derações à cerca do trabalho de análise do processo de Classificação de Risco 
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descrito anteriormente.
 Pela análise estatística apresentada verificamos, portanto, que a classi-
ficação de risco feita pelos enfermeiros do Hospital Municipal Odilon Behrens 
(HOB) levando em conta o protocolo do próprio hospital, teve uma concor-
dância de boa ou muito boa com o padrão ouro do próprio protocolo.
 Isso reflete todo o empenho na forma de construção da proposta com 
uma metodologia interativa, participativa e, principalmente, responsabilizado-
ra. A manutenção do processo de classificação se deveu ao processo de acom-
panhamento, momento de reflexão sobre acertos e erros e correção de rumos 
e idéias, respeitando o tempo e a individualidade de cada grupo. Foram 36 
reuniões mensais neste período, com a presença de representantes de todas as 
categorias do setor de Urgência e também do Conselho local. Experiência en-
riquecedora e que fortalece a transdisciplinaridade e, consequentemente, a ges-
tão. Do ponto de vista estatístico, a classificação de risco feita pelos enfermeiros 
do Hospital, levando em conta o Protocolo do Hospital Municipal Odilon 
Behrens (HOB), teve uma concordância de boa ou muito boa com  a classifi-
cação realizada pelo padrão ouro usando o mesmo protocolo, traduzindo uma 
segurança na sua aplicabilidade. 
 Com relação a comparabilidade do Protocolo do HOB com o Proto-
colo de Manchester, verificamos que os  dois estão mais associados nas cores 
verde e azul. Entretanto, o Protocolo de Manchester considera muito mais pa-
cientes como laranja que o Protocolo do HOB como vermelho 2, sugerindo 
que estas cores não podem ser consideradas como de igual risco. Da mesma 
forma, o Protocolo de Manchester classifica menos pacientes como azuis e 
amarelos que o do HOB. De fato, parte dos pacientes classificados como azuis 
pelo Protocolo do HOB é considerada como verde pelo de Manchester, parte 
dos verdes do HOB são considerados amarelos pelo de Manchester e a maioria 
dos amarelos do HOB é classificada como laranja pelo de Manchester. O maior 
motivo para tal discordância, como vimos anteriormente, foi associado ao fato 
do uso pelo Protocolo de Manchester do discriminador DOR como um dos 
principais parâmetros determinantes da classificação, elevando a classificação 
para níveis mais altos do que os do Protocolo do HOB. Este fato era de uma 
certa forma esperado, uma vez que a avaliação da DOR geralmente é  mais di-
fícil e subjetiva, sendo difícil reproduzir criteriosamente um mesmo parâmetro, 
mesmo com todo o critério  e empenho no treinamento  ministrado pelo grupo 
de capacitação do protocolo. 
 Concluindo, acreditamos que é preciso aprofundar um pouco mais na 
análise da discordância entre os protocolos, principalmente no que tange o mo-

Acolhimento com Classificação de Risco: dois momentos de reflexão em torno das cores
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tivo de alta hospitalar, buscando entender melhor estas diferenças e propondo 
mudanças que possam enriquecer a utilização destes protocolos como possíveis 
marcadores de gravidade à entrada da emergência. Lembramos ainda que, ape-
sar de toda a importância dada aos protocolos de classificação de risco, ainda é 
mais importante a possibilidade que este processo traz para a organização do 
setor de urgência a partir da construção de uma rede de atenção tanto interna 
quanto externa, potencializando a ação da emergência e colocando-a definitiva-
mente como um elo importante e não mais solitário nesta cadeia de cuidado. 
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13. A experiência da desospitalização e
do Programa de Internação Domiciliar 

Eder Luiz Nogueira1
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Yara Cristina Neves Marques Barbosa Ribeiro5

Introdução

 A história da Atenção Domiciliar em Belo Horizonte em instituições 
públicas de saúde teve início na década de 60, com ações isoladas do Hospital 
Público Universitário. Em 1995, o Hospital de Infectologia do Estado iniciou 
o seu Programa de Atendimento Domiciliar Terapêutico. Em 1999, foi im-
plantado o Programa de Atenção Domiciliar (PAD) Estadual, para desospita-
lização precoce de pacientes internados no Hospital João XXIII por seqüelas 
de trauma e outras patologias. Também neste ano foi implantado serviço de 
desospitalização e internação domiciliar no Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 2000, surgiu o PAD Municipal, 
para desospitalização de pacientes crônicos acamados no Hospital Municipal 
Odilon Behrens – HOB, com perfil essencialmente voltado para pacientes com 
feridas crônicas, e em 2001, através da Portaria SMSA/ SUS – BH n° 03/ 2001, 
o programa foi oficializado (SENA at. al, 2006).
 A proposta de implantação do Programa de Internação Domiciliar 
(PID) surgiu a partir da constatação do grande número de leitos existentes 
hoje na rede hospitalar que ultrapassa a real necessidade de ocupação, por ser 
utilizado por pacientes que demandam cuidados médicos ou de enfermagem 
diários, mas que, no entanto, dispensam a complexidade dos equipamentos 
hospitalares. Aliado a este fator, verificamos também uma redução no Muni-
cípio de Belo Horizonte, nos últimos cinco anos, no número global de leitos 
Hospitalares de menor complexidade criando uma necessidade de otimização 
dos leitos existentes no sentido de melhorar a resolutividade dos mesmos e 
diminuir a permanência hospitalar.

1Psicólogo
2Fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória e neurologia
3Médica
4Enfermeira.
5Médica e diretora de Atenção Ambulatorial e de Urgência.
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 O Programa de Internação Domiciliar (PID) do Hospital Munici-
pal Odilon Behrens foi implantado em setembro de 2006 com o objetivo de 
promover a desospitalização de pacientes em condições clínicas estáveis, mas 
com necessidade de cuidados diários da equipe multidisciplinar, sendo o perfil 
de pacientes admitidos, essencialmente voltado para aqueles com necessidade 
de antibioticoterapia venosa até de 12/12 horas, pacientes com necessidade de 
dieta enteral industrializada ou parenteral e pacientes para cuidados paliativos.  
De acordo com Marques (2004),

Uma assistência humanizada, segura e eficaz para um pa-
ciente portador de uma patologia incurável tem sido atu-
almente denominada terapia paliativa. Ela difere da tera-
pia curativa porque objetiva e prioriza a qualidade de vida 
desses indivíduos, procurando abranger seus familiares, no 
domicílio. (MARQUES, 2004)

 A média de permanência do programa  é estimada em 15 dias.
 Em 2007, à partir da contratualização do Hospital com o Município e 
avanço das discussões da Portaria Ministerial que normatiza o funcionamento 
do PID (Portaria - GM 2529/2006), o programa dentro do HOB ganha um 
novo sentido, associando aos seus objetivos a necessidade de evitar a internação 
hospitalar à partir da porta de entrada da urgência. No final de 2007, este úl-
timo objetivo é oficializado, vinculando a equipe do PAD-PID à Diretoria de 
Urgência e em 2008, fortalecido através da assinatura do convênio do Progra-
ma de Incentivo Hospitalar às Urgências do Estado (PRO-HOSP Urgência/
emergência, resolução da SES – 1493 de 27 de maio de 2008 ) cujo incentivo 
financeiro mensal tem sido revertido principalmente para o custeio da me-
dicação e material médico-hospitalar utilizado para  evitar as internações e a 
desospitalização.
 O objetivo do programa é promover a desospitalização em tempo há-
bil, propiciando o retorno do paciente ao convívio familiar e social, reduzindo 
assim o custo da internação, o risco de infecção, otimizando leitos hospitalares 
para os cuidados de maior complexidade, reorientando o modelo assistencial 
hospitalocêntrico, através de uma prática humanizada, e estabelecendo sempre 
que possível a independência funcional e autonomia do paciente.
 A assistência domiciliar realizada pelo Programa de Internação Domi-
ciliar do Hospital Municipal Odilon Behrens está fundamentada na Política 
Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde 
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(SUS), de modo a atender às demandas do usuário em consonância com a sua 
realidade e exigências de cuidado delimitadas pelo estado de comprometimen-
to da doença. A internação domiciliar disponibiliza atenção dos profissionais 
da equipe multidisciplinar diariamente, formada por médico, enfermeiro, fisio-
terapeuta, psicólogo, auxiliares e técnico de enfermagem, secretária e motoris-
tas. Além disso, o serviço é operacionalizado com serviços de apoio, tais como: 
serviço social, nutrição, farmácia, almoxarifado, atenção secundária para apoio 
especializado, serviço de imagem e pronto socorro, importantes para a sua re-
cuperação. O cuidador é orientado pela equipe multidisciplinar para promover 
ações que contribuam com a atenção hospitalar e de suporte e prevenção da 
saúde após o desligamento do programa.
 O Programa de Internação Domiciliar, além de promover a desospita-
lização de pacientes cujo tratamento possa ser realizado em domicílio, reduzin-
do o período de internação e/ou freqüência de novas admissões ( JACOB FI-
LHO et al., 2000, p. 541), também responsabiliza-se por uma ação preventiva, 
qualificando os cuidadores e orientando-os quanto às noções básicas de saúde 
e necessidade de implicação nos cuidados.
 De acordo com Silva apud Mendes (2005), “é necessário ir construin-
do, na prática social, os papéis do novo hospital, que tendem a limitar-se aos 
cuidados agudos e intensivos e à atenção ambulatorial de maior densidade tec-
nológica”. Assim, para que haja mudanças na qualidade da prestação de servi-
ços, fazem-se necessárias novas formas de atuação e novos espaços e processos 
de trabalho que incluam: hospital-dia, internações domiciliares, cuidados do-
miciliares, preparação para o autocuidado, tudo isso incorporando os saberes 
reinantes nas famílias e nas comunidades. Este tem sido o caminho do HOB 
nesses últimos anos, buscando a integração do Hospital com a rede de atenção 
( Programa de Saúde de Família, Centros de Saúde e outros equipamentos de 
saúde)  e  com os usuários para a  construção de uma melhor solução para seu 
cuidado junto a sua estrutura familiar.

Projeto de incentivo a desospitalização do pronto-socorro

 Ainda em 2003 e, portanto, antes da implantação oficial do PID-HOB, 
iniciou-se o Projeto de Incentivo a Desospitalização do Pronto-Socorro 
como estratégia para reduzir o número elevado de internações geradas no setor. 
O perfil cada vez mais complexo dos pacientes e a demanda crescente eram e 
são desafios que se apresentam neste setor, incentivando os profissionais da área 
e a Direção a buscarem novas formas de trabalho.

A experiência da desospitalização e do Programa de Internação Domiciliar
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 Desta forma, iniciamos com uma proposta de horizontalização do cui-
dado nos setores da emergência, buscando garantir a continuidade e a inte-
gralidade da assistência  (ROLLO, 1997). A partir da introdução deste novo 
formato de atendimento, percebemos que muitos pacientes que se encontravam 
cadastrados para transferência e internação hospitalar poderiam ser cuidados 
em casa ou poderiam ser acompanhados em nível ambulatorial. Os principais 
problemas encontrados para a viabilização inicial deste projeto foram: garantir 
o fornecimento de medicação após avaliação do serviço social para os pacien-
tes, independente de serem ou não residentes de Belo Horizonte; garantir a 
continuidade do cuidado após a alta para que os profissionais acreditassem na 
possibilidade de alta deste paciente; garantir critérios adequados para o for-
necimento de medicações para que o hospital não fosse entendido como uma 
solução intermediária para o recebimento do mesmo; provar a importância e 
viabilidade do projeto para a Secretaria Municipal de Saúde, profissionais do 
HOB e Conselho de Saúde Local.
 Buscando solução para estes problemas e enfretamento dos mesmos, 
diversas ações foram realizadas, sendo as principais: a implementação de equi-
pes interdisciplinares que prestam cuidados diariamente aos usuários, a ótica da 
horizontalização do cuidado clínico (Ministério da Saúde – Cartilhas de Hu-
manização – 2004), a garantia do fornecimento de medicação para o paciente 
que passa a apresentar estabilidade clínica e o seu controle no Ambulatório de 
Egressos de Agudos com agendamento pelo pronto-socorro, Ambulatório das 
Residências Médicas, pelo Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) ou 
o seu  referenciamento para sua Equipe de Saúde da Família quando da sua 
melhora, além  da  análise criteriosa do Serviço Social quanto às condições só-
cio-econômicas dos pacientes para a liberação dos medicamentos, assim como 
busca nas farmácias distritais para garantia da continuidade do fornecimento 
destas medicações, quando for o caso.
 A horizontalização do cuidado tem sido uma importante ferramenta 
para incentivar a desospitalização, permitindo a realização de um projeto te-
rapêutico logo no primeiro contato com o paciente na unidade e viabilizando 
condições de alta precoce ou evitando internações desnecessárias. Atualmente 
todos os setores da emergência contam com o cuidado horizontalizado de mé-
dicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos e administrativos.  Acrescen-
tamos ainda à equipe da desospitalização, um médico horizontal cuja função é 
discutir com as equipes de internação os pacientes com média de permanência 
maior e ajudar na solução dos problemas relacionados às questões que possam 
estar impedindo a alta hospitalar (demora na realização de exames, intercon-
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sulta com especialistas de outras áreas, interlocução com hospitais da região 
metropolitana, acionamento de asilos ou cuidadores etc).
 Com isso, o número de transferências de pacientes para outros hos-
pitais reduziu-se de uma média de 929 em 2003 para 409 em 2008, o que 
representa uma queda real de 44% no número total de transferências, conforme 
demonstrado na tabela 1:
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 Sabe-se que internações prolongadas, além de afastar ou no mínimo 
reduzir a convivência do paciente com sua família, propiciam infecções hospi-
talares, depressão e angústia. Com o Programa de Desospitalização e o início 
do processo de implantação das equipes de referências, definição de vínculo e 
horizontalização do atendimento, pôde-se constatar um crescimento do núme-
ro de internações no próprio Hospital.

Fonte: Setor de Faturamento

Gráfico 1 - Evolução das AIH no período de 2002-2007

 De março a setembro de 2005, por motivo de reformas no Pronto-
Socorro e na Clínica Médica, parte da equipe dessas unidades foi transferida 
para outros Hospitais (Hospital Alberto Cavalcanti e Hospital Santa Casa de 
Misericórdia). Devido a isto, a produtividade naquele ano esteve abaixo da mé-
dia em todos os gráficos apresentados.
 A partir de setembro de 2007, o faturamento e a produtividade do Nú-
cleo de Cirurgias Ambulatoriais/Hospital-Dia, com funcionamento no PAM 
Padre Eustáquio, passou a ser contabilizado para a SMSA e não mais para o 
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HOB, reduzindo cerca de 220 AIH’s por mês. Aliado a este fator, ocorreram 
as reformas das Semi-Internações do Pronto-Socorro e construção de leitos de 
Terapia Intensiva que também contribuíram para esta redução.
 As reformas da área do pronto-socorro trouxeram uma necessidade 
ainda maior de incentivo a desospitalização, verificado principalmente pelo 
aumento da demanda por medicação no setor (gráfico 2). Neste mesmo perío-
do a unidade PAD-PID passou para a gerência da Urgência/emergência e foi 
implantado a contratualização por metas por unidade. Na contratualização da 
Unidade PAD-PID, uma das metas principais era aumentar o número de no-
vos casos para 30/mês. Esta meta desafiadora mobilizou a equipe do PID para 
seu alcance e gerou ações internas que refletiram na busca ativa e incentivo a 
desospitalização em todo o Hospital.

 Para mostrar a viabilidade do projeto fizemos uma análise dos dados 
nos últimos 2 anos comparando os principais medicamentos usados (gráfico 3) 
e o custo destes medicamentos com o valor da AIH do número de pacientes 
que deixaram de internar no mesmo período em relação ao início do projeto em 
2003 (redução de 50% como já dito anteriormente e mostrado na tabela 1):

Fonte: Setor de Faturamento

Gráfico 2 - Demanda de medicação por setor
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Gráfico 3 - Comparação do número de liberações das medicações nos anos de
     2006-2007 de acordo com o tipo de medicação.
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 A despesa com medicamentos nos anos analisados, considerando uma 
média de sete dias de tratamento, foi de R$38 mil nos dois anos e, portan-
to, cerca de R$19mil em um ano. Neste mesmo período o hospital deixou de 
transferir em média 456 pacientes/mês (tabela 1). Considerando que o valor 
médio de AIH nos hospitais contratados do Município é de um mil e noventa 
e sete reais (Datasus, 2008) , teremos um valor de quinhentos mil, duzentos e 
trinta e dois reais que deixaram de ser gastos pelo Fundo de Saúde Municipal.
 Este projeto mostra que a sua importância não se restringe apenas no 
que tange a sua dimensão social mas também ao impacto da redução do gasto 
com internações desnecessárias cujo montante poderá ser alocado para outras 
iniciativas dentro da área da Saúde, como por exemplo na criação de mecanis-
mos que facilitem a desospitalização do idoso sem cuidador.
 Os serviços de saúde no domicílio podem exercer um importante papel 
na inversão do modelo de saúde centralizado no hospital e propiciam uma nova 
lógica de atenção, com enfoque essencialmente voltado para a valorização do 
ser humano biológico, social e cultural.
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  A Internação Domiciliar possibilita aos profissionais o privilégio de 
realizar uma avaliação integral do paciente, a possibilidade de promover edu-
cação e saúde e resgatar o auto cuidado sempre que possível, a humanização 
e o vínculo. Tudo isso se traduz na possibilidade que a Internação Domiciliar 
resgata, de proximidade da realidade do sujeito com maior possibilidade de 
interferência e adequação da mesma. O PID traduz, portanto, o conceito de 
Clínica Ampliada (CAMPOS, 2000), possilitando a expressão da mesma de 
forma natural e resgatando portanto a ação da equipe de saúde para a avaliação 
do sujeito, retirando o foco hospitalar centrado muitas vezes, puramente na 
doença.
 Além disso, o custo cada vez mais crescente do cuidado hospitalar 
tem sido uma preocupação para a sustentabilidade do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e o PID aparece neste momento como uma possibilidade real de 
diminuição deste custo, além disto contribui de forma efetiva para aumentar 
o número de leitos hospitalares ao colaborar para aumentar a rotatividade dos 
leitos e diminuir a média de permanência.

O trabalho em equipe

 A equipe multidisciplinar é o grande trunfo para o sucesso de um pro-
jeto terapêutico de saúde, uma vez que o entrosamento de diferentes profis-
sionais, com diversas filosofias e a complementação de saberes permite inter-
venções mais efetivas sobre o sujeito (paciente), com resultados superiores às 
intervenções individuais e desarticuladas (BORGES, 2006). 
A equipe do PID-HOB valoriza o princípio da percepção e valorização das 
diferenças de abordagem, propiciando uma estrutura mais democrática e plura-
lista. Com a criação do colegiado da unidade, cada profissional tem o seu espaço 
para se manifestar e contribuir para o aprimoramento do todo.
 A equipe de enfermagem desenvolve um papel de extrema relevância 
no sucesso da Internação Domiciliar, uma vez que toda a equipe (enfermeiro, 
técnico e auxiliar de enfermagem) estabelece um processo de cuidado e vínculo 
com o paciente assistido.
 Na internação domiciliar do HOB o cuidado da equipe de enfermagem 
é executado de forma sistematizada, tendo início no momento da solicitação de 
interconsulta para a inclusão do paciente nessa modalidade de atendimento e 
perdurando por todo o processo até a alta do paciente.
 A primeira etapa do processo inclui a orientação dos familiares e do 
cuidador, seguido pela discussão com os profissionais da equipe hospitalar do 
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projeto terapêutico, posteriormente, pela elaboração de um plano de cuidados 
e, finalmente, pela visita domiciliar.
 O plano de cuidados é uma etapa muito importante do processo de 
enfermagem. Após definir os diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro defi-
ne as prioridades, estabelece metas e, finalmente, determina as suas ações. As 
intervenções planejadas devem ser éticas e apropriadas à cultura, idade e sexo 
do paciente. Segundo McCloskey, citado por Smeltzer (2003), intervenções 
padronizadas, como as encontradas em planos de cuidado institucional, podem 
ser usadas, mas é de suma importância individualizar intervenções pré-escritas 
para promover eficácia ideal a cada paciente.
 Um dos desafios vivenciados pelo profissional de enfermagem é de-
senvolver as potencialidades e habilidades de cuidadores com baixo grau de 
instrução e torná-los aptos a executarem os cuidados de maneira tecnicamente 
correta e segura. Segundo Mendes, citado por Gaio (2002), “o cuidar de alguém 
no domicílio implica na atribuição e na assimilação de muitas funções inerentes 
ao cuidar que irão se somar às já acumuladas atividades do dia-a-dia”.
 O perfil profissional para integrar a equipe do PID é um perfil dife-
renciado, uma vez que os profissionais de enfermagem devem ser profissionais 
ativos na determinação de fatores determinantes/condicionantes do apareci-
mento/agravamento das doenças; na busca de soluções tecnicamente eficazes 
e socialmente aceitas para superar os problemas que surgem no domicílio - é 
importante ressaltar a ausência de retaguarda hospitalar e profissionais capazes 
de implementar atividades que aumentem o grau de saúde do usuário.
 A visita domiciliar não é uma disciplina que se aprende na faculdade. 
Como médicos, aprendemos a ser visitados e procurados em nossos consul-
tórios e nos hospitais. Saber adentrar na casa de um paciente, de uma família 
ansiosa, receosa é uma arte somente experimentada por quem a pratica. Saber 
mediar situações, conflitos familiares, além da prática médica em si, faz parte 
também dos atributos do médico do PID.
 Saber compreender e a tratar o paciente e sua família dentro da sua 
realidade é uma tarefa muitas vezes árdua, porém muito prazerosa. Sem dúvida, 
os elos formados, não só com o paciente, mas com toda a família são decisivos 
no seu tratamento, principalmente, naqueles casos de cuidados paliativos e das 
reinternações freqüentes.
 A arte da escuta, a possibilidade de promoção de saúde com qualidade, 
a valorização do ser humano, a intervenção na realidade e a adequação da mes-
ma são as intervenções mais positivas do médico na internação domiciliar.
 Fazer parte de uma equipe multidisciplinar e com ela traçar os planos 
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de cuidado do paciente é fundamental no processo da internação domiciliar, 
pois estas trocas, estes olhares diferentes voltados para o paciente e sua família, 
são a garantia para um tratamento humano e adequado.
 Outra importante função do médico é a busca ativa do paciente no 
ambiente hospitalar, a discussão do caso com colegas e o reforço da indicação 
e das vantagens da internação domiciliar. Em um hospital de ensino como o 
“Odilon Behrens”, temos uma importante missão: divulgar para médicos, re-
sidentes e acompanhantes esta nova realidade - a internação domiciliar - que 
vem assumindo cada vez mais, uma grande importância dentro do contexto da 
urgência.
 O adoecimento estabelece uma ruptura na dinâmica psicológica dos 
atores envolvidos em função das mudanças no trânsito social e dos conflitos 
existenciais decorrentes deste processo. Adoecer, geralmente, determina ansie-
dades, dúvidas, expectativas quanto às possibilidades futuras e outras situações 
que mobilizam os sujeitos a buscarem algum modo de se adaptarem ao pano-
rama psicossocial engendrado pela doença.  
 Para a psicologia, a internação domiciliar apresenta uma ampla área de 
atividades, cujo trabalho tem sido pouco explorado, e pode contribuir para que 
os pacientes e cuidadores atribuam novos significados à vivência do adoecimen-
to e lidem assertivamente com as conseqüências decorrentes deste processo. 
 A psicologia, tendo em vista a especificidade do saber protagonizado 
por esta disciplina, atua junto ao paciente e à família no sentido de investigar 
o contexto psicossocial em que o adoecimento se deu, bem como as rupturas 
e perdas que fizeram parte deste processo, planejando em conjunto com o pa-
ciente, a equipe de saúde e os familiares os modos de reinserção e suporte so-
ciais. Além disso, o Psicólogo, por meio da psicoterapia de curta duração, exerce 
papel de mediador no auxílio à recuperação do paciente e provoca a abertura 
psíquica às múltiplas possibilidades de sua existência. O processo psicoterápico 
enseja momento oportuno para que a pessoa possa recuperar o envolvimento 
e a sintonia com o mundo e consigo mesma. Como afirma Boss (1975:24), “os 
métodos psicoterápicos têm por objetivo devolver à pessoa, na medida do pos-
sível, a livre disposição de suas possibilidades existenciais de comportamento 
que respondem aos dados do mundo”. 
 O trabalho do psicólogo junto ao Programa Internação Domiciliar 
(PID) tem início, algumas vezes, antes da admissão do paciente no programa, 
pois o fato de sair do hospital e ser atendido em casa gera medos e inseguranças 
que a escuta psicológica contribui efetivamente para a elaboração destas vivên-
cias antecipadas. Outro fator importante é a escuta das questões que são ende-
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reçadas ao psicólogo pelos cuidadores no momento da admissão do paciente, já 
que para alguns a atenção ao enfermo resultará em perdas sociais importantes, 
bem como insegurança no manejo do cuidado. Por meio de avaliação psicoló-
gica adequada, o Psicólogo poderá contribuir para que cuidadores e familiares 
possam elaborar estratégias comportamentais de cuidados a partir da própria 
vivência e história social dos sujeitos envolvidos. 
 Pacientes atendidos pelo PID apresentam algumas características 
psicológicas especificas em função de vários fatores, inclusive decorrentes do 
diagnóstico de base, como traços de depressão, ansiedade, negativismo, altera-
ções cognitivas, afetivas, negação do adoecimento e da possibilidade de morte 
iminente, sentimento de culpa, etc., sintomas que podem minimizar a adesão 
ao tratamento médico e da enfermagem. Os cuidadores, por sua vez, demons-
tram traços depressivos e de ansiedade, insegurança, negação, etc.. O psicólogo, 
nesses contextos, atua, no caso específico do PID protagonizado pelo HOB, 
com base no aconselhamento existencial proposto por Scheeffer (1986), centra-
lizado nas experiências subjetivas do sujeito que representam a fonte de todos 
os seus significados. Ao abordar o paciente, cuidador e familiares, o psicólogo 
favorece a elaboração dos dramas vivenciados por eles, bem como a simboliza-
ção das angústias conseqüentes do adoecimento, possibilitando condições de 
investir nas ações com as quais necessita se comprometer para resolver, superar 
ou aceitar esta situação. 
 No entanto, não podemos atribuir demandas psicológicas a todos os 
pacientes admitidos no Programa de Internação Domiciliar, pois muitos dis-
põem de mecanismos psíquicos historicamente construídos que lhes possibi-
litam lidar eficientemente com as adversidades da situação de adoecimento. 
Trata-se de resistências e defesas desenvolvidas pelo sujeito e que não podem 
ser pretensamente atacadas ou desarticuladas pelo psicólogo. Além disso, o 
atendimento psicológico nem sempre é reivindicado pelo paciente, mas, em 
alguns casos, indicado pela equipe e deve-se agir no sentido de investigar a real 
demanda do paciente e/ou familiares para o estabelecimento da ação psicoterá-
pica. 
 Nas visitas domiciliares, a questão ética é de fundamental importância 
e, portanto, deve-se respeitar os valores, crenças e modos de vida do grupo 
familiar, consciente de que a vida privada sustenta uma estrutura de relação 
grupal pactuada e internalizada por seus membros. A visita do psicólogo ao 
domicílio do paciente não constitui uma cordialidade social, mas faz parte do 
tratamento oferecido pela internação domiciliar e, deste modo, o profissional 
deve estar atento para que o relacionamento não extrapole o seu papel psicote-
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rápico e psicossocial.
 O trabalho psicológico em domicílio está norteado por desafios em 
função das diferenças com relação ao modelo tradicional de atendimento no 
consultório. Algumas vezes, o paciente deseja revelar fatos da sua existência 
cujo conteúdo não quer compartilhar com os familiares, mas sente-se constran-
gido pela falta de privacidade do ambiente doméstico, o que exige do Psicólogo 
informá-lo quanto à importância de, sendo possível, escolher com cuidado o 
local adequado para o atendimento e estabelecimento do setting terapêutico. A 
agenda terapêutica nem sempre pode ser cumprida conforme contratada, tendo 
em vista a imprevisibilidade das situações próprias deste contexto. O atendi-
mento domiciliar requer do psicólogo uma metodologia interativa e flexível, 
já que o modelo tradicional de atendimento psicoterápico não corresponde às 
contingências peculiares da internação domiciliar.
 A psicologia hospitalar, no atendimento domiciliar, tem como um de 
seus alicerces o conceito de interdisciplinalidade, sendo necessária constante 
interlocução com outros profissionais com o objetivo de proporcionar ao pa-
ciente condições de existência e locomoção social após o atendimento pelos 
programas. Compreender o ser-no-mundo em suas múltiplas possibilidades e, 
principalmente, em sua condição de liberdade que lhe parece ser negada pela 
situação de adoecimento, contribui para que o psicólogo estabeleça uma re-
lação mais profunda com o paciente e respeite sua demanda de ajuda. Deste 
modo, torna-se possível acessar as vivências do paciente e estabelecer laços de 
ajuda em conjunto com a equipe de saúde que lhe proporcionem reconhecer 
os recursos disponíveis para que no período de atendimento pelo programa de 
internação domiciliar possa se sentir acolhido e em condições de conduzir sua 
existência. 
 Em função do tempo de permanência do paciente no programa, o tra-
balho psicoterápico está fundamentado em um processo de curta duração, mas 
cuidadosamente dimensionado para que o paciente possa re-significar suas vi-
vências e buscar sua verdade interior, que compõe sua identidade única de ser-
no-mundo. Segundo Wolberg (1979), “terapia breve significa que num prazo 
relativamente curto, temos de influenciar os sintomas do paciente, mum tal 
grau, que ele se torne capaz de atuar por conta própria.”
 O adoecimento já é, por si só, um provocador das emoções presentes 
nas vivências psicológicas do paciente e pode, deste modo, facilitar a expressão 
emocional que serve de condutora do processo psicoterápico. Este mundo par-
ticular de emoções e sentimentos expresso no discurso do paciente apresenta 
uma dinâmica de significados e escolhas que permitem ao psicólogo uma in-
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tervenção atenta, respeitosa e criativa no processo de compreensão da vivência 
deste sujeito, único em sua vivência existencial, que lhe endereça angústias, me-
dos e apreensões. 
 O próprio fato de adoecer e se sentir ameaçado pela morte podem pro-
duzir estímulos para que a pessoa descubra possibilidades existenciais que ainda 
não foram exploradas. Não somente diante da ameaça da morte, mas também 
da possibilidade de continuar vivendo, o ser-no-mundo se sente desafiado, pois 
morrer e viver compõem uma experiência indissociável. 

...somos vivos, mas também mortais. Vivemos e morre-
mos, de certo modo simultaneamente, pois a cada dia que 
passa, nossa existência tanto vai se ampliando quanto vai 
se tornando mais curta. No decorrer de nosso existir ca-
minhamos, a cada dia, para viver mais plenamente, assim 
como para morrer mais proximamente. (FORGHIERI, 
2002, p. 52)

 A Psicologia no Programa de Internação Domiciliar do Hospital Mu-
nicipal “Odilon Behrens” tem, conforme exposto, contribuído efetivamente para 
proporcionar ao paciente, cuidadores e familiares uma atitude reflexiva sobre o 
processo de adoecimento e suas implicações para a experiência cotidiana.  Deste 
modo, o trabalho do Psicólogo não é somente de conduzir o processo psicoterá-
pico, mas atuar junto à equipe de saúde multiprofissional e transdisciplinar por 
meio da discussão de casos clínicos, provocando importantes reflexões quanto 
à realidade psicossocial enfrentada pelo paciente e sua rede de apoio. Trata-se 
de um saber que, atuando em conjunto com os diversos atores comprometidos 
com a atenção à saúde do usuário do SUS, fortalece a responsabilização e a 
produção de vínculo terapêutico sobre o qual está fundamentada a proposta da 
Política Nacional de Humanização.

A fisioterapia no PID

 A assistência domiciliar pressupõe a participação ativa dos familiares 
no processo de cuidar da pessoa assistida. Para tanto, responsabilidades devem 
ser estabelecidas entre todos envolvidos para que os objetivos propostos se-
jam alcançados. Apesar da inserção do Fisioterapeuta no PID –HOB ser um 
processo em construção e ocorrer lentamente, a atuação da fisioterapia no pro-
grama é essencial, pois devido às ações preventivas e assistenciais, a demanda 
de atendimento em níveis de maior complexidade de atenção à saúde pode ser 
reduzida.
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 O perfil de pacientes do PID-HOB é bem variado, predominando 
os pacientes com seqüelas de vasculopatias e patologias neurológicas. Alguns 
pacientes neurológicos apresentam alterações e distúrbios da cinesia funcio-
nal que os impedem de exercer sua autonomia física, repercutindo sobre sua 
estrutura psicológica e socioeconômica. Em decorrência desses distúrbios, os 
pacientes possuem graus variáveis de incapacidade que determinam níveis de 
dependência do cuidador. Os pacientes neurológicos podem apresentar incapa-
cidades sob o ponto de vista funcional, prejudicando de maneira significativa 
sua qualidade de vida, além da dinâmica financeira. As características clínicas 
das doenças do sistema nervoso são determinadas pelo local ou locais da lesão 
e sua extensão. Contudo, é essencial apreciar a natureza integrativa e a comple-
xidade do sistema nervoso.
 Os pacientes recebem atendimentos fisioterápicos de forma individual 
por meio de visitas ao domicílio. Pacientes que requerem atendimento mais 
especializado ou de recursos indisponíveis nas unidades são encaminhados a 
outros serviços públicos que possam sanar tais necessidades. 
 A atuação educativa e preventiva acontece por meio de orientação ao 
cuidador, cuja temática inclui ergonomia oferecendo ao cuidador condições de 
executar as atividades com o paciente com segurança e menor esforço físico. 
O treinamento de cuidadores se faz necessário desde o início visto que dará 
comprometimento e continuidade ao tratamento proposto. São explicadas ao 
cuidador orientações sobre posicionamento, mudanças de decúbito e atividades 
de vida diária.  É oferecida uma cartilha contendo informações com ilustrações, 
que facilitam o desempenho do cuidado ao paciente e, dependendo do grau de 
dependência é acompanhado  e preparado para alta do PID.
 O cuidador familiar deve ser o foco da orientação da equipe do PID 
sobre como proceder nas possíveis intercorrências. Este tipo de atendimento 
em domicílio é muito rico, pois possibilita ao fisioterapeuta conhecer a realida-
de social, econômica, cultural e familiar do paciente. Dessa maneira, permite ao 
profissional adequar a conduta e realizar as orientações necessárias, incluindo 
capacitação dos membros da família preparando-os para: cuidados domiciliares 
da saúde em geral; técnicas de estímulo sensório-motor, cinesioterapia, técnicas 
de manuseio articular, transferências funcionais, facilitando assim, as atividades 
de vida diária e a independência funcional. 
 Também são ofertadas orientações quanto ao uso de órteses e próte-
ses adaptadas às condições domiciliares e orientações quanto à importância da 
continuidade do tratamento e sua realização diária.
 O atendimento domiciliar deve ser estruturado considerando alguns 
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fatores como: condições sociais e econômicas, equipamentos necessários, iden-
tificação do cuidador do paciente em casa e o envolvimento no programa. O 
considerável efeito psicológico que as visitas do fisioterapeuta surtem na vida 
e no cotidiano dos pacientes com doenças neurológicas, garante sensação de 
confiança e segurança, além da reabilitação física.
 Um dos objetivos da fisioterapia na reabilitação de pacientes portado-
res de doenças neurológicas crônicas é alcançar maior grau de independência. 
A motivação do paciente e a aceitação no que diz respeito às alterações do seu 
estilo de vida são fatores relevantes para o sucesso da reabilitação. O profissio-
nal precisa conquistar a confiança do paciente e colocá-lo como responsável 
ativo por seu tratamento. Sua conduta não deve ser restrita ao protocolo de tra-
tamento, mas também à boa avaliação, monitorização do progresso e orientação 
aos parentes nos cuidados e na convivência com o doente.
 A fisioterapia objetiva proteger ou restaurar a identidade pessoal e so-
cial do paciente, contribuindo muitas vezes de forma decisiva no seu tratamen-
to, que por conta de suas incapacidades e/ou disfunções neurológicas são deixa-
dos nos leitos e/ou cadeiras de rodas, sem que haja oportunidade de reabilitação 
e reintegração desses pacientes à sociedade. 
 O apoio administrativo constitui-se em alicerce fundamental ao su-
cesso da internação domiciliar, uma vez que tal profissional configura-se como 
centro de apoio a todas as atividades que permeiam a equipe, atividades essas 
que variam desde o acolhimento do paciente para integrar o PID, a confecção 
de dados estatísticos que norteiam as ações da equipe e o estabelecimento de 
rede de apoio a cuidadores extenuados ou angustiados pelas intercorrências do 
dia-a-dia.

Critérios de inclusão e critérios de exclusão
 
 Para receber o atendimento do PID-HOB o paciente deve estar in-
ternado no Hospital, ter estabilidade clínica, ter solicitação de interconsulta do 
médico assistente com prazo mínimo de 24 horas. A interconsulta será dirigida 
primeiramente ao serviço social do HOB para avaliação das condições sociais, 
de risco e vulnerabilidade e posteriormente será encaminhada à equipe do PID 
para avaliação clínica do paciente e construção do projeto terapêutico da equipe 
para a desospitalização, além do início das orientações aos familiares.
 O paciente deve residir no município de Belo Horizonte, ter um cui-
dador domiciliar e a família deve estar de acordo com a internação, devendo, 
então, assinar um termo de consentimento livre e esclarecido.

miolo-print.indd   312 13/7/2009   14:30:18



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

313

A experiência da desospitalização e do Programa de Internação Domiciliar

 São critérios de exclusão do paciente no PID:

•	Paciente	sem	o	cuidador	domiciliar.
•	Paciente	ou	cuidador	não	aceita	a	proposta	de	inclusão	no	PID.
•	Pacientes	hemodinamicamente	instáveis.
•	Pacientes	que	necessitam	de	medicação	injetável	em	intervalos	menores					
   de 12 horas.
•	Pacientes	em	soroterapia	venosa	contínua.
•	Pacientes	residentes	em	áreas	de	risco	muito	elevado.	
•	Pacientes	não	residentes	em	Belo	Horizonte.

Projeto Terapêutico

 Após definição da internação domiciliar, a equipe do PID discute o 
projeto terapêutico com o médico assistente do paciente para definição do tem-
po de internação, necessidade de consulta médica especializada, necessidade de 
propedêutica complementar e, posteriormente, é realizado um plano de cui-
dados e é definido o papel de cada profissional da equipe multidisciplinar no 
restabelecimento da saúde e na reintegração social do paciente.
 Para ter êxito em seu trabalho, a equipe do PID deve contar com a 
participação ativa do cuidador que será treinado para exercer o cuidado. O cui-
dador não precisa ser um profissional da área de saúde, sendo eleito cuidador, 
sem caracterizá-lo como formal ou informal aquele que vai se responsabilizar 
pelo paciente, ajudando-o nos cuidados, podendo ser desde familiares (maior 
incidência), até vizinhos ou religiosos. O perfil predominante é mulher, mãe, es-
posa ou filha. As atividades desenvolvidas são: banho, medicação, alimentação, 
recreação e, também, curativo. 
 Em geral, encontra-se uma diversidade de cuidadores. A grande maio-
ria adere aos cuidados com o paciente, mas em alguns casos há resistência nes-
se cuidado, sendo necessária a busca de alternativas como outros cuidadores 
substitutos. Em casos em que não se consegue uma alternativa, a equipe busca 
a institucionalização do paciente em casas de cuidados como asilos, residências 
terapêuticas, etc.

Funcionamento da equipe do PID

 O paciente do PID recebe visitas diárias, inclusive nos finais de semana 
e feriados, tem a medicação prescrita, a dieta enteral industrializada (quando 
necessária) e os materiais de consumo, tais como: gazinha, gaze aberta, luva de 
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procedimento, soro fisiológico, pomada, etc, garantidos pelo hospital durante o 
período da internação.
 O HOB garante ao paciente internado no domicílio o acesso à pro-
pedêutica e consulta com especialista quando necessário e, em caso de agrava-
mento do quadro clínico, o Pronto-Socorro dá garantia de retaguarda para tais 
pacientes, sendo garantido o transporte do paciente do domicílio ao hospital.
 A equipe trabalha através do estabelecimento de protocolos de atendi-
mento e busca participar das reuniões das equipes hospitalares de discussão dos 
casos para aperfeiçoamento e maior divulgação do serviço prestado no domicí-
lio dentro do Hospital.

Patologias prevalentes

 O perfil de pacientes do PID/HOB é bastante variado, são admitidos 
pacientes portadores de Vasculopatias, Infecção de Partes Moles (Gangrena 
de Fournier, Fasceíte Necrotizante, Fasciotomia, Erisipela Bolhosa, Pioderma 
Gangrenoso, Úlcera de Pressão), Acidente Vascular Cerebral, Neoplasias, Des-
nutrição, Abscesso Cerebral, pacientes em pós-operatório de ostomia que ne-
cessitam de dieta enteral industrializada e pacientes para cuidados paliativos.

Patologias de
encaminhamento ao PID

Número de casos
por patologia

Percentual

Desnutrição 12 30%

Vasculopatias Periféricas 5 12,5%

Infeccção do Trato Urinário 5 12,5%

Osteomielite 3 7,5%

Neoplasia 3 7,5%

Pneumonias 2 5%

Acidente Vascular Cerebral 2 5%

Crise Convulsiva 2 5%

Úlcera Isquêmica em Halux 2 5%

Ferida em membros 2 5%

Infeccção no coto de amputação 1 2,5%

Escara Sacral 1 2,5%

TOTAL 40 100%

Tabela 2 - Perfil dos pacientes internados no PID de Janeiro de 2008 a Maio de 2008

miolo-print.indd   314 13/7/2009   14:30:18



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

315

A experiência da desospitalização e do Programa de Internação Domiciliar

Análise do custo do PID

 Realizamos uma análise de cinco meses de funcionamento do PID-
HOB, de janeiro a maio de 2008, com o objetivo de avaliar o custo do programa 
e compará-lo com o custo da internação hospitalar neste hospital.
 Foram avaliados 40 prontuários de pacientes internados no programa 
neste período. A distribuição do grupo quanto ao sexo não variou de forma 
significativa, sendo que 45% (18 pacientes) eram do sexo masculino e 55% (22 
pacientes) eram do sexo feminino (Gráfico 4). A faixa etária média foi de 61 
anos, variando de 28 anos a 90 anos (Gráfico 5).

Distribuição dos pacientes do PID-HOB por sexo

18; 45%

22; 55%

Masculino
Feminino

Gráfico 4 - Distribuição dos pacientes do PID-HOB de Janeiro-Maio de 2008 de  
     acordo com o sexo

Gráfico 5 - Idade média dos pacientes do PID/sexo
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 A média de permanência global foi de 15 dias, lembrando que por 
determinação da Portaria Ministerial- GM 2529/2006, este é o tempo de per-
manência mínima. Analisando a média de permanência apenas pelo critério do 
término da necessidade do uso da antibioticoterapia venosa, verificamos uma 
redução de 27% no mesmo, passando de 15 para 11 dias.
 Avaliando a qualidade da assistência prestada, verificamos que 70% dos 
pacientes (28 pacientes) tiveram alta por estabilização do quadro, 15% (seis pa-
cientes) foram transferidos para o PAD, 10% (quatro pacientes) reinternaram 
no próprio Hospital e 5% (dois pacientes) foram a óbito. Analisando as reinter-
nações separadamente verificamos que dois foram por complicações clínicas e 
dois reinternaram para cirurgia. Quanto aos óbitos ocorridos neste período, os 
dois pacientes eram portadores de CA em fase terminal (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Motivos de alta do PID-HOB no período de Janeiro a Maio de 2008

 A indicação do PID em 55% dos casos foi para o uso de antibiotico-
terapia isoladamente; em 25% dos casos houveram necessidade de PID pela 
associação de dieta enteral e antibioticoterapia; em 15% dos casos ocorreram a 
utilização apenas da dieta enteral; em 2,5% para utilização de medicação pale-
ativa e em 2,5% para o uso de anticoagulação.
 Quanto às despesas com antibioticoterapia, verificamos que neste pe-
ríodo cerca  de 90%  das despesas com antibioticoterapia  foram gastos com 
apenas oito pacientes (20% dos casos).
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Gráfico 7 - Procedência dos pacientes da Internação Domiciliar

 Em relação à procedência por clínica, 11 pacientes foram da clínica 
vascular, 11 da clínica cirúrgica, oito da clínica médica, quatro da triagem, qua-
tro da observação do pronto-socorro e dois do Pós-operatório.

 Para a composição do custo do PID neste período, fizemos uma análise 
de todo o gasto com material médico-hospitalar, dietas especiais, medicamen-
tos, transporte e custos indiretos. Os custos indiretos foram obtidos tomando 
como base o percentual dos custos hospitalres globais em 2007 e consideramos 
um valor de 3% do gasto total neste período no PID (Relatório de Gestão Fi-
nanceira de 2007-HOB).
 Desta forma verificamos que o custo do paciente dia poderia variar, 
dependendo da antibioticoterapia usada, de oitenta e sete reais a cento e trinta 
e um reais por dia, conforme apresentado abaixo:

Despesas reais para o período de Janeiro a Maio de 2008 
 

Cenário 1 = Despesas com material médico-hospitalar, dieta enteral,   
   transporte, pessoal, custos indiretos e antibioticoterapia de  
   menor custo:
		 	 •	52.265,00	=	1.307,00	por	paciente	e	87	reais/dia
  (considerando uma média de permanência de 15 dias)
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Cenário 2 = Despesas com material médico-hospitalar, dieta enteral,   
   transporte, pessoal, custos indiretos e antibioticoterapia de  
   maior custo:
	 	 •	78.265,00	=	1957,00	por	paciente	e	130,46	reais/dia
  (considerando uma média de permanência de 15 dias)

Faturamento do PID de janeiro a maio de 2008

 Levando em consideração que o valor da visita do PID é de R$22,34 
e considerando uma média de permanência de 15 dias com visitas diárias, te-
remos um faturamento bruto de R$13.400,00 neste período. Acrescentando o 
recebimento pela dieta enteral que foi neste período o correspondente a 248 
litros e  R$9.600,00 , o valor final será de R$23 mil.
 Considerando ainda que a média da AIH faturada pelo HOB das pa-
tologias destes 40 pacientes seria de R$356,00 baseado nos dados fornecidos 
pela tabela SIGTAP (Datasus), teremos um valor de R$14.231,20 recebidos. O 
faturamento final do PID para estes 40 pacientes foi portanto de: R$23.000,00 
+ R$14.231,20 = R$37.231,20.
 No entanto, como o PID tem sido faturado junto com as internações 
hospitalares e como o valor médio de AIH do HOB para a clínica Médi-
ca e Clínica Cirúrgica de é de 1.211,53 reais, teríamos um faturamento de 
23.000,00 + 48.461,20 = 71.461,20 reais.

Análise dos dados e considerações

 Analisando tanto o cenário de despesas 1 quanto o cenário de despesas 
2, vemos que o valor faturado só é suficiente para o custeio do PID no primeiro 
caso, no qual retiramos da análise o valor gasto com os medicamentos mais 
caros. Porém, como a complexidade dos pacientes tem aumentado e também 
a resistência a antimicrobianos, a utilização de medicamentos mais caros não 
poderá ser sempre tratado como uma exceção na análise dos custos.
  Analisando ainda estes valores com o custo deste mesmo grupo de 
pacientes internados no HOB, verificamos que:

Considerando o custo mensal do leito do HOB é em média de 585 reais •	
/ dia (Relatório de Gestão financeira de 2007, levadno em consideração o 
valor gasto em investimento), considerando 520 leitos e incluindo os leitos 
de Terapia Intensiva.
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Considerando que estes 40 pacientes com uma média de 15 dias de per-•	
manência ocupariam 4 leitos/mês em uma destas clínicas durante 5 me-
ses teremos: R$585,00 X 4 X 30dias = R$35.100,00 por mês, cerca de 
R$8.775,00  por paciente e R$585,00/dia/paciente.

 Através deste cálculo, observamos que o custo do paciente internado 
no nosso hospital é cerca de 4,5 vezes maior que na internação domiciliar.
 Desta forma, acreditamos que a modalidade Internação Domiciliar 
deve ser incentivada no HOB e nos Hospitais públicos de uma maneira geral, 
aliando todos os benefícios já citados para o paciente, ao menor custo para o 
Sistema público. 
 Uma preocupação que surge com o levantamento destes dados é que a 
nova portaria Ministerial que regulamenta o funcionamento do PID, pressu-
põe um custeio mensal de R$20 mil por equipe. Pela análise acima, percebe-se 
facilmente que este valor poderá não ser suficiente para o custeio destas equi-
pes, principalmente quando a medicação usada for de preço mais elevado ou 
um maior número de pacientes necessitar de dietas especiais.
 No entanto mais estudos são necessários para uma maior confiabilida-
de e comparabilidade destes dados principalmente com outros Hospitais pú-
blicos para que possamos fazer ajustes nos processos de trabalho visando uma 
diminuição do custo ou uma discussão Municipal/Nacional mais profunda no 
que tange os recursos para o custeio do PID.

Considerações finais

 A missão do PID-HOB é participar na reformulação do modelo as-
sistencial da internação domiciliar em conformidade com o SUS, orientando 
para uma nova dinâmica de trabalho, visando à humanização, resolutividade e 
qualidade de vida dos pacientes atendidos.
 Um dos grandes desafios da internação domiciliar é resgatar e poten-
cializar esta modalidade de assistência, revertendo o modelo assistencial hospi-
talocêntrico, através da incorporação dessa tecnologia leve, da implementação 
da educação permanente em saúde e da construção de redes de apoio com as 
demais esferas da assistência para referência e contra-referência.
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14. Psicologia Hospitalar: 
considerações sobre Paciente,  Família  e  Equipe

Mariana Domingues Veiga Ferreira1

 Observa-se que o CTI é um lugar dinâmico, onde quase tudo é impre-
visível, pois os pacientes são graves. É um local onde se trabalha sem a presença 
constante de um psicólogo, mas há ocasiões em que é imprescindível a presença 
deste profissional, pois é necessário que ele intervenha pontualmente junto ao 
paciente em momentos de crise desencadeada pelo adoecimento, a internação, 
a dor e o medo. 
 No decorrer do tratamento é comum surgirem a negação, a barganha, 
a depressão, o silêncio, que são as fases enumeradas por Ross (1969).
 O tempo para o paciente tem força simbólica, uma expressão maior, 
pois se faz experiência sensível por meio das diversas marcas que deixa. Elas são 
carregadas de algum significado, algum sentido para sua vida. Ninguém passa 
por um CTI sem levar marcas. 
 Quando uma pessoa é internada no CTI, a situação da maioria das 
famílias é semelhante: pânico, muita tristeza, choro. A carga de estresse é muito 
elevada. Costumam dizer: “será que ele vai sofrer muito? Não importa o tempo 
que vai ficar aí dentro, importa é que sare.” Aguardam do lado de fora, enquanto 
o paciente é examinado, e esperam o médico para receberem as notícias.
 Faz-se necessária a aproximação com os familiares, onde ocorre a apre-
sentação do profissional da Psicologia. Alguns permanecem em silêncio, na sua 
dor. Outros, falam muito sobre o paciente, como era ele, como adoeceu. Fazem 
perguntas diversas sobre a rotina do CTI. Tem-se a impressão de que as pessoas 
sentem que é um lugar para morrer, que não tem mais possibilidade de vida. 
Diante dessa escuta permanente, esclarece-se que o CTI é um lugar para a 
recuperação do paciente. O sentimento é de alívio e percebe-se que, no horário 
de visitas, muitos procuram se aproximar da psicóloga.
 Grande parte dos familiares descobre pouco a pouco a gravidade, mes-
mo que o quadro da doença lhe seja dito com toda a clareza pelo médico. É um 
mecanismo de defesa. Não dão conta de entender, é muito difícil e, como não 
podem fazer nada, se apegam a coisas materiais, passam a se preocupar com 
roupas, passam cremes nos braços e pernas, penteiam os cabelos dos pacientes. 
Se percebem que o paciente ficou limitado demais, infantilizam o modo de 
comunicar-se com ele, dirigindo-lhe expressões como: “oi filhinha, como você 

1Psicóloga, especialista em Psicologia Hospitalar, Administração Hospitalar e Gerontologia.
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está lindinha! Ei queridinha! Que gracinha! Olha quem veio te ver hoje! A titia 
mandou um beijinho!”
 Os comportamentos são diversos entre os familiares: uns lêem, per-
guntam, querem saber informações, se esclarecer mais sobre a doença. Outros 
chegam, olham o paciente e saem rápido e alguns não voltam mais. Há aqueles 
que distorcem as notícias recebidas para aliviar a sua angústia e as repassam aos 
familiares de modo mais brando. Outros, ainda não querem saber e nem con-
versar a respeito, e não participam, assim, do boletim médico ao final da visita. 
 Algumas famílias elegem um representante para ir todos os dias na 
visita e falar com o médico. Ele se diz e é considerado o mais forte, muitas 
vezes reprimindo o próprio sofrimento, alegando que o outro sofre dos nervos, 
do coração etc. Percebe-se que fica muito angustiado e tenso. Mostro a ele 
que não precisa ser forte o tempo todo; afinal, há momentos em que a gente 
se sente fraco, triste e não dá conta. Sendo esta uma situação nova, difícil, em 
que é muito cobrado pelos familiares, pode ser mais adequado que verifique 
outra pessoa com quem possa revezar para receber as notícias. Percebe-se nesse 
representante grande alívio por se sentir compreendido.  
 Observa-se que, durante a internação de um familiar, existem situações 
distintas dependendo da convivência de seus membros.

•	 A	oportunidade para as pessoas se unirem mais para enfrentar a 
situação, buscar coisas em comum, sendo que os laços se estreitam 
entre elas. 

•	 O	empecilho, um fator de desagregação, de trocas de acusações, 
sendo que aparecem as cobranças, os sentimentos de culpa, o que 
evidencia, assim, um conflito familiar anterior ao aparecimento 
da doença. Há algumas pessoas que pedem horários diferenciados 
para as visitas. Há aquelas que avisam que alguma determinada 
pessoa não pode entrar.

 Também são muito comuns sensações opostas e de igual intensidade. 
Há altos e baixos, confiança e desconfiança em relação à conduta técnica da 
equipe. Quando aguardam para entrar na hora de visitas, costuma-se ouvir: 
“Tremo todinha quando venho aqui para saber notícias”; “Olha como fico com 
as mãos geladas”; “Eentro em pânico toda vez que o telefone toca lá em casa”. 
As frases mais ouvidas todos os dias são: “Para Deus não tem nada impossível”, 
ou “É Deus no céu e vocês na terra”, ou “Primeiro Deus e depois os médicos”.
 Os profissionais de Psicologia do HOB sempre acompanham o sofri-
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mento do familiar frente ao risco de morte iminente do seu ente querido.
 Certa vez fui solicitada a conversar com uma família a respeito dessa 
possibilidade. Um senhor teve AVC e ficou mais de dois meses no CTI, vindo a 
falecer. Tinha três filhos casados: um rapaz e uma moça que moravam em BH. 
Ela veio ao hospital poucas vezes, porque não tinha coragem de ver o pai. O ou-
tro filho morava no Rio de Janeiro. A vida dessa família parou, como para a vida 
de várias famílias. Muitas largam tudo e ficam por conta do doente, mesmo sem 
poder vê-lo. Há uma capacidade e disponibilidade aparentemente inesgotável.
 O rapaz que morava no Rio passou a viver na ponte aérea. Ia para o Rio 
após a visita, que era às 14 horas, trabalhava até 21 horas e mais um pouco pela 
manhã, sendo que voltava a pegar o avião às 11 horas, para estar no hospital na 
hora de visitas. Fez isso por três semanas. Como estava ficando caro, combinou 
na empresa que iria lá uma vez por semana e depois pediu licença. Certa vez 
um médico residente falou com ele a respeito de creatinina, que o normal seria 
1 (entre 0,7 e 1,5). A partir daí, todos os dias ele queria saber como estava a 
creatinina e foi ficando aflito quando ela ia se distanciando de 1. Estava 4... 5... 
6..., até que um dia uma médica lhe disse: “O que você entende de creatinina? 
Não interessa ela sozinha, são os parâmetros todos que importam!” Essa fala lhe 
fez muito mal, porque ele estava se segurando na creatinina para ter referência 
da saúde do pai.
 A equipe estava preocupada com ele, pois seu pai piorava a cada dia, e 
ele me pediu que conversasse com a família. Estavam a mãe e os três filhos e, 
quando me aproximei, me disseram da preocupação deles sobre a gravidade do 
paciente. Aproveitei o momento e mencionei sobre a possibilidade de ele não 
melhorar, pois não reagia, apesar dos remédios mais potentes ministrados. O 
rapaz se levantou e disse: “Isto não faz parte do nosso esquema de vida!”. Saiu 
de perto e não quis mais conversar comigo. No outro dia me ignorou e o pai 
dele faleceu à noite.
 Durante os 16 anos de atendimento em CTI, tenho verificado que a 
doença grave em um familiar é uma situação angustiante na vida das pessoas. 
Para elas, é uma experiência única. Para nós, fica a lembrança. É apenas mais 
uma família, mais um paciente, entre os vários que atendemos. Mas, para eles, 
nós fazemos parte de sua vida. Muito tempo depois os familiares nos dão notí-
cias do seu paciente quando nos reencontram.
É necessário destacar que a nossa importância para eles é muito maior do que 
nós mesmos imaginamos; daí, maior é o nosso compromisso e a nossa respon-
sabilidade com nossa fala e nossas ações. Eles vão levar para sempre as impres-
sões que lhes deixarmos.

miolo-print.indd   325 13/7/2009   14:30:19



326

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

 A seguir, apresento exemplos de interação do trabalho do psicólogo, 
com familiares, pacientes e funcionários.

Caso I

 Uma auxiliar de enfermagem estava aflita, dizendo: “Não agüento mais 
ver gente morrer!” Olhei e vi que o aparelho monitor cardíaco marcava 47...45... 
41 e estava abaixando. Ela foi pegando biombos para separar o paciente dos 
outros. 
 Fiquei perto dela para dar um apoio. Ela me disse: “O médico falou que 
não adianta fazer mais nada, mas eu vou é trocar os eletrodos dele!” Ela estava 
tão aflita que sentiu necessidade de fazer alguma coisa, mesmo sem indicação. 
O problema não era no eletrodo; o paciente estava realmente muito mal. Fiquei 
com ela e o paciente dentro dos biombos.
 Esse paciente tinha 68 anos, era pós-enfartado e estava em bradicardia. 
Abriu os olhos e, ao me ver a seu lado, começou a conversar comigo. Falou so-
bre sua família, seus pais e irmãos no interior. Disse do seu tempo de menino, 
das brincadeiras e, enquanto falava, a enfermeira trocava os eletrodos. Falou do 
seu trabalho, das atividades que exerceu, do que gostava, ou não de fazer. Falou 
muito, minuciosamente, olhando para mim, demonstrando satisfação por eu 
estar perto dele.
 Depois falou da sua vida atual, separado da esposa, com quem tem 
pouca convivência, mas mantém a admiração... “ela passou por maus pedaços”, 
disse ele. Disse dos filhos, dos netos. Depois de Deus e religião. Assim que a en-
fermeira acabou de trocar os eletrodos, ela saiu de perto e ele continuou falando 
comigo. 
 Fiquei com ele por cerca de 55 minutos e só me afastei porque tinha 
um compromisso inadiável. Falei com ele que voltaria no dia seguinte. Olhei 
para o monitor que marcava 98.
 Saí com a sensação de que havia ajudado alguém a fazer uma revisão de 
vida, a morrer em paz.  Passei a noite acordando várias vezes pensando naquele 
senhor.
 Na manhã seguinte, antes das 7 horas fui ao CTI para ter notícias dele. 
Olhei em direção ao leito, pensando que iria encontrá-lo vazio. 
 Mas ele estava lá. Assim que me viu disse: “Que bom que a senhora 
veio! A senhora ficou comigo a noite inteira! Sabe onde nós fomos? Fomos para 
Salvador (salva-dor), na Bahia. Nós estávamos de branco, junto com uma por-
ção de gente de branco, aquelas baianas, aquelas pessoas de branco dançando.
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 E depois sabe para onde fomos? Fomos para Vitória, no Espírito San-
to. E lá também estavam pessoas de branco. Eram os médicos e as enfermeiras 
do CTI. Nós estávamos numa festa e não falávamos de doença!”
 Mais tarde fui conversar com a médica de plantão, que me disse estar 
surpresa com a recuperação dele. Alguma razão houve para ter liberação de 
endorfina e ele ter tido aquela melhora.
 No outro dia, o paciente já estava na enfermaria e conversava com o fi-
lho a meu respeito. Ficou satisfeito, me apresentou a ele e quis saber meu nome 
completo, porque iria fazer orações para mim.

Caso II

 Uma jovem de 17 anos, portadora de esferocitose hereditária, contraiu 
grave pneumonia. Esferocitose é uma doença cuja característica é uma alte-
ração do formato das hemácias, levando a uma anemia que pode predispor a 
determinadas infecções e, no caso dela, uma pneumonia.
 Ela esteve internada no CTI por vários dias, entubada e, depois, tra-
queostomizada. 
 Diariamente, eu passava em seu leito e lhe dizia palavras de conforto, 
de esperança, e também lhe falava onde se encontrava, os dias do mês e da se-
mana, a hora.
 Após 22 dias ela acordou e, ao me ver, deu um sorriso e, com movimen-
tos labiais, disse que tinha ouvido minha voz.
 Eu havia dito aos familiares para trazerem revistas e som para ela se 
distrair. 
 No dia seguinte, quando já havia sido retirada a traqueostomia, ela me 
falou: “Eu conheço a sua voz; a senhora falou comigo; a senhora me ajudou”.
 Comentei que sua mãe iria trazer-lhe revistas e rádio com fone de 
ouvido. Ela disse: − Eu não vou conseguir usar o walk-man. − Por quê?, per-
guntei. − Porque não posso levantar a mão!” − Pode sim. Tente para ver como 
consegue!, insisti, e ela começou a levantar a mão na direção do ouvido; sorria e 
as lágrimas iam saindo de emoção. Disse: “Eu pensei que tinha ficado paralítica. 
Ontem, eu tentei e não consegui”.
 No processo de sua sedação havia sido utilizado o Pavulon, que é um 
medicamento que paralisa a musculatura para facilitar a ventilação.
 Diante da gravidade da infecção, ela desenvolveu polineuropatia da do-
ença crítica, uma fraqueza muscular generalizada, e, assim, apesar de acordada, 
estava sem força muscular para se movimentar e pensou que não poderia mais 
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se movimentar.

Caso III

 Uma mulher de 35 anos apresentou hemiparesia à esquerda, hiper-
tensão, cefaléia e meningismo. Foi feita tomografia cerebral, que diagnosticou 
hematoma intraparenquimatoso à direita. Foi feita craniotomia e encaminhada 
ao CTI com diagnóstico de AVC hemorrágico.
 Estava grávida de sete meses e meio, sedada, curarizada e entubada.
Fui sendo informada aos poucos sobre a sua história de vida, pelo companheiro 
e por uma amiga. 
 Desde a adolescência era usuária de drogas. No início, maconha e co-
caína; ultimamente, crack. Casou-se cedo com um jovem, também usuário de 
drogas, de classe média alta. Tiveram cinco filhos. Ela era bastante humilde e 
não se tem notícias de sua família. O envolvimento do casal era devido às dro-
gas e os familiares dele não a aceitavam. O rapaz foi assassinado e sua família 
tomou para si a guarda dos filhos e a proibiu de ter contato com eles. Esse foi 
um motivo de imensa tristeza para ela, porque, mesmo drogadita, era cuidadosa 
com as crianças. A partir daí, entrou mais no mundo das drogas.
Encontrou o atual companheiro, um pedreiro trabalhador, e teve com ele quatro 
filhos, sendo o mais velho com oito anos.
  Na última gestação, saiu de casa e desapareceu por dois meses. Voltou, 
passou dez dias em casa e tornou a sumir. Foi encontrada caída, desacordada e 
trazida para o hospital. Nesse período usou crack e dizia não querer o bebê.
 Estava muito mal e praticamente sem possibilidades de sobrevida. Po-
rém, o bebê estava bem. Optou-se, então, a fazer parto cesáreo para salvar a 
criança.
 Mesmo estando ela sedada, eu lhe prestava atendimentos, tentava si-
tuá-la no tempo e no espaço, procurava passar-lhe paz, tranqüilidade, paciência 
e a confiança de que estava melhorando. 
 Seu quadro continuava grave e, seu companheiro, preocupado com as 
crianças. Ele me pediu, certa vez, que conversasse com elas, tentando prepará-
las para a provável morte da mãe. Preparei um material com literatura infantil 
sobre o tema. Tivemos dois encontros, o pai, as crianças e eu. Foram atendi-
mentos com atividades lúdicas e desenhos. O filho mais velho ficou de mandar 
desenhos para serem colados junto de seu leito.
 Fui informada que a paciente era pessoa muito boa quando estava sem 
o efeito das drogas, mas era considerada “mal elemento” quando drogada.
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 Todos os dias o companheiro a visitava e sempre ia junto com alguma 
amiga dela. Uma delas me falou que o casal brigava muito e estava se surpreen-
dendo com a atenção dele. Certa vez, ele me disse que não sabia que ela era tão 
importante para ele e que estava lhe fazendo falta.
 Todos os dias, antes de atendê-la, eu passava no CTI Pediátrico para 
ter notícias do bebê e repassá-las à mãe. Um médico de lá me informou que o 
bebê estava mal, tinha convulsões e, devido à falta de bibliografia sobre crack na 
ocasião,  não sabiam se seria por abstinência da droga ou por epilepsia. Por isso, 
estavam lhe dando Gardenal para conter as convulsões.
 Ela estava traqueostomizada e, devido aos procedimentos invasivos a 
que era submetida, dizia-me com movimentos labiais que queria morrer. Eu 
lhe falava da paciência, da confiança no tratamento e nas pessoas e que estava 
melhorando. Dava-lhe notícias do bebê, sem falar da gravidade dele. Dizia-lhe 
dos filhos, das amigas, do companheiro, da sua importância para essas pessoas.
 Poucos dias depois, ela passou a dizer-me, chorando, que tinha medo 
de morrer e não podia porque os filhos precisavam dela. Eu lhe mostrava como 
era querida e que os desenhos das crianças e as visitas constantes eram prova 
disso. Todas as vezes que eu me aproximava do leito ela sorria e corriam-lhe 
lágrimas dos olhos.
 Posteriormente, a equipe médica observou certa dificuldade com o 
desmame da ventilação mecânica e acreditaram numa possível seqüela neuro-
lógica. Ela vigiava quando a equipe se aproximava para passá-la para o Y (signi-
fica desconexão do aparelho de ventilação mecânica, com fonte de oxigênio – o 
paciente tem a respiração espontânea). Ficava aflita, gesticulava e se recusava. 
Quando dormia, o aparelho era desligado e ela resistia bem.
 Fui trabalhando o componente emocional da situação. O respirador era 
percebido como fazendo parte do seu corpo e, se desligado, era como se ficasse 
impedida de respirar. Fui lhe mostrando a confiança que podia ter em si, que o 
aparelho indicava que já podia ser desligado e que ela daria conta.
 Observei também que ela tinha um ganho secundário com a interna-
ção. Ela mencionava que era problema para as pessoas, que tinha medo de ser 
rejeitada. Mostrei-lhe que poderia mudar e caberia a ela melhorar sua vida. 
Teve alta para a enfermaria.
 Havia também a questão financeira precária e a preocupava a dificulda-
de de adquirir alimentos. Viabilizei, junto ao Serviço Social, encaminhamento 
para conseguir cestas básicas. Fiz também encaminhamento a tratamento para 
usuários de drogas. Após a alta, ela me procurou duas vezes com o companhei-
ro e as crianças. Estava muito feliz com a nova vida. Finalmente, parecia ter o 
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ambiente familiar em harmonia. Vida nova.

Caso IV

 Uma jovem, de 20 anos, casada, havia dado a luz a um bebê no mês 
anterior e passava bem, tendo tido alta hospitalar. Dez dias após o parto sentiu 
dor, procurou um posto de saúde, tomou anti-inflamatório. Voltou para casa, 
mas não melhorou, tendo sido internada.
 Estava com úlcera péptica perfurada, além de endometrite. Foi realiza-
da cirurgia da úlcera gástrica e histerectomia, e encaminhada ao CTI. Evoluiu 
com Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica – SIRS, sepse, depois abs-
cesso pélvico e falência respiratória. Desenvolveu posteriormente polineuropa-
tia. Foi entubada e, depois, traqueostomizada.
 Ficou três meses em coma induzido. Aos poucos, ficou desnutrida, 
emagrecida e perdeu musculatura, o que inviabilizou a retirada da traqueos-
tomia, apesar de ter ficado mais de dois meses sem antibiótico. Desenvolveu 
escara sacral.
 Às vezes, eu passava em seu leito e lhe dizia do dia da semana, como 
estava o tempo, falava do seu bebê, que ela estava melhorando e deveria confiar 
no tratamento.
 Nos primeiros dias, o marido trouxe uma foto do bebê, com uma frase 
dizendo que a amava e a aguardava em casa. A família se fazia presente, pai, 
mãe e irmã e, principalmente, o marido, rapaz novo e muito atencioso com 
ela. Ele havia tirado férias para poder ficar com a filhinha e visitar a esposa no 
hospital.
 Certa vez ele, levou seu patrão para visitá-la. Comentou do bom con-
tato que tinha com ele, que o queria como a um filho. Esse senhor me procurou 
para conversar a respeito do rapaz, porque estava preocupado com ele, pois 
estava ansioso, muito disperso no trabalho e, por isso, deu a ele um tempo para 
ficar em casa. Valorizei sua atitude e ele disse que poderíamos contar com ele.
 Posteriormente o marido e a mãe passaram a visitá-la à noite por causa 
do trabalho e perdi o contato com eles. A equipe do plantão diurno questionou 
o motivo da ausência deles nos horários do boletim médico. Falou-se do desin-
teresse dele, que deveria estar desistindo do casamento por ser muito novo etc.
 A paciente passou a ficar mais chorosa, reivindicante, recusando-se à 
mudança de decúbito etc.
 Foi feito contato com ele, que veio logo em seguida conversar comigo. 
Explicou que não mais poderia vir pela manhã, no horário de notícias, pois já 
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teria tido regalias no trabalho e não deveria abusar. 
 Disse que, certa vez, chegou muito preocupado ao CTI, foi entrando 
sem perceber e sem aguardar permissão. Deparou com a esposa sendo cuidada 
pela enfermagem e viu que ela tinha uma escara grande. Ficou apavorado e vol-
tou correndo para o trabalho. Estava de moto e não sabe como chegou. Come-
çou a trabalhar e só percebeu o que tinha feito quando os colegas o sacudiram. 
Estava tão transtornado que havia quebrado uma máquina.
 Chorou muito nesse atendimento ao falar comigo. Mencionou diversas 
dificuldades pelas quais estava passando, com familiares e amigos, e não sabia 
como resolver.
 Falou de seu amor pela esposa, que a aguardaria anos se precisasse, e 
disse: “E tem cinco meses que ela não vê a nossa filhinha”.
 Sua fala me fez pensar e procurei, junto ao Coordenador do CTI e à 
equipe, viabilizar a vinda do bebê para ver a mãe. Tivemos dúvida. Como fazer 
para levar um bebê ao CTI, que é um lugar infectado. Toda a equipe se mobi-
lizou, marcou-se o dia e a hora.
 Assim que o bebê chegou, a família aguardou na recepção. A equipe 
arrumou a paciente e a trouxe em seu leito para a entrada do CTI. Veio com a 
aparelhagem, a bala de oxigênio. Demonstrou muita satisfação ao ver o marido 
com a filhinha no colo e sua família em volta. Ela ficou segurando a mãozinha 
do bebê. Foi um momento de muita emoção para todos, familiares e equipe. 
 Em outras duas oportunidades, ela foi, na cadeira de rodas, passear no 
jardim interno do Hospital, o que lhe fez realmente acreditar em melhora.
 Assim que teve alta do CTI, eu a acompanhei na Clínica Cirúrgica. 
Por duas vezes, fiz atendimento dela com o marido, juntos. Pudemos conversar 
sobre suas dúvidas quanto à nova vida, à sexualidade, à continuidade do trata-
mento, as cicatrizes, a criação da filha, a independência do casal etc. Apesar da 
dor, foi uma oportunidade de grande crescimento para eles.

Considerações finais

            O trabalho psicológico que, na maioria das vezes é silencioso, visa dar 
voz a quem a doença tirou a autonomia.
             Assim, a pessoa, sentindo-se aceita e compreendida, consegue suportar 
com menos sofrimento o adoecer.

Psicologia Hospitalar: considerações sobre Paciente, Família e Equipe
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15. A psicologia no atendimento de urgência do SUS:
intervenção junto aos casos de pacientes com

quadro de tentativa de autoextermínio

Eder Luiz Nogueira1

Eunice Moreira Fernandes Miranda2

Maria Geralda Ferreira3

Introdução

 O Pronto-Socorro do Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB 
– funcionou, de setembro de 2005 a março de 2009, com o Acolhimento com 
Classificação de Risco (ACR), sob orientação da Portaria 2048 do Ministério 
da Saúde – MS – incluída na Política Nacional de Humanização (PNH), e com 
base no sistema canadense. No dia 16 de março, o sistema de classificação de 
risco vigente foi substituído pelo Protocolo Manchester, também sob orienta-
ção do MS. 
 Este artigo visa apresentar considerações a respeito do sistema de aten-
dimento de classificação de risco no HOB, realizado antes de março de 2009.
A classificação é um processo dinâmico de identificação dos usuários que ne-
cessitam de tratamento imediato, de acordo com seu potencial de risco, agravos 
à saúde ou grau de sofrimento (ABBÉS e MASSARO, 2004). A cartilha do 
ACR preconiza que a prioridade da assistência médica e de enfermagem deverá 
ser feita categorizando os pacientes nos seguintes níveis:

Vermelho: prioridade zero - emergência, necessidade de 
atendimento imediato
Amarelo: prioridade 1 - urgência, atendimento em, no 
máximo, 15 minutos
Verdes: prioridade 2 - prioridade não urgente
Azuis: prioridade 3 - consultas de baixa complexidade - 
atendimento de acordo com o horário de chegada (AB-
BÉS e MASSARO, 2004, p.27)

Segundo os autores:

1Psicólogo, Mestrando em Psicologia pela UFMG - elnogueirahmob@yahoo.com.br
2Psicóloga, especialista em Psicologia Hospitalar e em Metodologia do Ensino Superior -
eunice.ead@hotmail.com
3Psicóloga, especialista em Psicologia Hospitalar - adaferreira@hotmail.com
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O acolhimento é uma ação tecnoassistencial que pressu-
põe a mudança da relação profissional/usuário através de 
parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidarie-
dade. O acolhimento é um modo de operar os processos 
de trabalho em saúde, de forma a atender a todos que pro-
curam os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assu-
mindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e 
dar respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar 
um atendimento com resolutividade e responsabilização, 
orientando, quando for o caso, o paciente e a família em 
relação a outros serviços de saúde, para continuidade da 
assistência, e estabelecendo articulações com esses serviços 
para garantir o sucesso desses encaminhamentos. (ABBÉS 
e MASSARO, 2004, p. 5)

 Partindo deste pressuposto, ao implantar o ACR no HOB, foram in-
cluídos dois psicólogos na equipe do pronto-socorro, para trabalharem junto 
com a equipe do acolhimento, das 7h às 19 horas. Estes profissionais tem por 
competência: prestar assistência psicológica a pacientes e familiares; realizar 
avaliação psicológica de usuários com queixas e ou sintomas emocionais, parti-
cipar de discussão interdisciplinar de casos clínicos para definição de ações te-
rapêuticas, participar do horário de visita da Sala de Emergência e do momento 
do boletim médico, realizando o atendimento psicológico aos familiares sempre 
que necessário, e identificar riscos e vulnerabilidades, permanecendo atento ao 
grau de sofrimento físico e psíquico. 
   Segundo o Protocolo do HOB, todos os pacientes com entrada no 
PS com tentativa de autoextermínio devem ser encaminhados para a avaliação 
psicológica, assim como seus familiares.

Alguns dados sobre o suicídio

 Segundo a OMS, o suicídio é um problema complexo, para o qual 
não existe uma única causa ou uma única razão. Ele resulta de uma complexa 
interação entre fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e 
ambientais. A maioria dos suicídios pode ser prevenida. Suicídio é uma questão 
de saúde pública em todos os países (OMS, 2000).
 São vários os fatores associados com risco aumentado de suicídio (BO-
TEGA, 2006; OMS, 2000), que eram observados por toda a equipe do ACR e 
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hoje continuam observados no Protocolo Manchester, principalmente pela psi-
cologia. São eles: a) pensamentos/comportamentos suicidas; b) idéias suicidas 
(atuais e passadas) / planos suicidas (atuais e passados), c) tentativas de suicídio, 
incluindo tentativas abortadas ou interrompidas, d) letalidade dos planos ou 
das tentativas de suicídio, e) intenção suicida.
 Estudos, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, 
revelam dois importantes fatores relacionados ao suicídio. Primeiro, a maioria 
das pessoas que cometeu suicídio tem um transtorno mental diagnosticável. 
Segundo, suicídio e comportamento suicida são mais freqüentes em pacientes 
psiquiátricos (OMS, 2000). 
 Alguns tipos de doenças físicas são associados a um aumento das ta-
xas de suicídio, como por exemplo: a) doenças do sistema nervoso – esclerose 
múltipla, lesão medular, transtornos convulsivos, AVC; b) neoplasias malignas, 
c) HIV-AIDS, d) doença pulmonar obstrutiva crônica, especialmente em ho-
mens, e) insuficiência renal crônica tratada com hemodiálise, f ) lupus eritema-
toso sistêmico, g) síndromes dolorosas e incapacitantes, dentre outras (BOTE-
GA, 2006; OMS, 2000).
 Os aspectos psicossociais, associados à estrutura emocional e ao histó-
rico de vida da pessoa podem desencadear o suicídio. Os aspectos que merecem 
atenção são: a) falta recente de apoio social, com vivência de desamparo e aban-
dono, b) desemprego, c) queda da situação socioeconômica e endividamento, d) 
perda de status social, e) vínculo familiar instável, f ) situações traumáticas como 
violência doméstica, violência sexual, evento de vida estressante recente, como 
desastres, acidentes e seqüestros. 
 Nesse sentido, considera-se paciente com risco de suicídio aquele com 
história prévia de hospitalização por autoagressão, tratamento psiquiátrico an-
terior e/ou internação psiquiátrica, transtorno da personalidade, dependência 
de álcool/drogas, ideação suicida, planejamento detalhado do ato suicida e afir-
mação clara de querer morrer. 

O fluxo do paciente no pronto-socorro

 Ao dar entrada no PS, por tentativa de autoextermínio, o paciente clas-
sificado como vermelho era atendido imediatamente na Sala de Emergência, 
onde recebia assistência médica de acordo com seu quadro clínico. Em seguida, 
geralmente era conduzido para a Sala de Observação. 
 Quando não era necessário o paciente ir direto para a Sala da Emer-
gência, era feito o Boletim de Emergência (BE) e ele era encaminhado para o 
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ACR, onde era classificado pela enfermagem. Independente da classificação, 
ele deveria ser encaminhado para a Psicologia, seguindo o protocolo publicado 
no Manual do Acolhedor (HOB, 2007).
 Ao ser solicitada a avaliação psicológica do paciente, observava-se se 
ele já estava em condições de atendimento ou se deveria aguardar (quando, por 
exemplo, o paciente está na sala de emergência sem condições de verbalizar 
ou ainda sob o efeito de medicação). Os familiares deveriam ser abordados 
sempre que possível, para se colher o histórico e prestar assistência psicológica, 
lembrando que eles também são impactados com o ocorrido, o que pode desen-
cadear diversos sentimentos e reações emocionais. 
 A psicologia, ao receber o paciente, deve oferecer apoio emocional, 
ouvindo-o com compreensão, empatia e respeito, sem emitir julgamento de 
valor. Na Sala de Observação do Acolhimento deve verificar a presença ou 
ausência de sinais e sintomas associados com diagnósticos psiquiátricos especí-
ficos, cuidar da sua segurança, através da observação individual, retirar objetos 
potencialmente perigosos das proximidades e encaminhar seus pertences para 
serem guardados. O risco de suicídio estimado e o potencial de periculosidade 
para terceiros sempre devem ser levados em consideração. 
 Depois de liberado da Sala de Observação do Acolhimento, o paciente 
era transferido para as Salas de Observação Feminina ou Masculina, de onde 
teria alta ou seria encaminhado para a internação. Durante todo este processo 
podia ser necessária a interconsulta com a neurologia e com a Psiquiatria e era 
indicada a discussão interdisciplinar do caso, processo que ainda se mantém no 
Protocolo Manchester.
 Após o atendimento e a liberação do paciente pela equipe médica, sur-
ge o momento de se pensar na alta hospitalar, que deve ocorrer com a avaliação 
conjunta das clínicas envolvidas: Médica, Psicológica e Serviço Social. 
 A avaliação para alta deverá observar a presença de um responsável pelo 
paciente, que será orientado quanto aos cuidados necessários a serem tomados 
para evitar uma nova tentativa e quanto à necessidade do encaminhamento ex-
terno – Unidade de Saúde, Centro de Referência de Saúde Mental, Serviço de 
Urgência Psiquiátrica e Hospitais Psiquiátricos, de acordo com a necessidade 
de cada caso.

A atuação da Psicologia

 Ao atender o paciente, o psicólogo deve observar o conteúdo da sua 
fala, os aspectos não verbais, perceber os aspectos físicos e emocionais que 
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podem evidenciar se há presença de depressão e desesperança, vergonha ou 
humilhação, ansiedade grave e constante, presença de fatores estressores ime-
diatos. Durante o atendimento, deve explorar os planos e as formas pensadas 
para consumar o ato suicida. Tentar obter informação detalhada sobre planos 
específicos de suicídio e quaisquer passos que tenham sido dados para realizá-
los. É importante avaliar o potencial suicida do paciente, incluindo intenção e 
letalidade do plano e cuidar da sua segurança. 
 Diante da tentativa de suicídio, verifica-se a existência de circunstân-
cias atenuantes anteriores, se há algo na vida do paciente que possa funcionar 
como fator de proteção – vínculos afetivos significativos, religiosidade... Fa-
cilitar o resgate da capacidade de comprometer-se com pessoas significativas, 
avaliando as consequências do ato suicida na relação com o outro.
 Ainda é importante observar a presença de comportamento impulsivo-
agressivo, traços de personalidade – impulsividade, auto e heteroagressividade, 
labilidade de humor, agitação; tendência a manifestar comportamento suicida, 
rebaixamento da autoestima, perdas recentes, perda dos pais na infância, vivên-
cia de luto, datas importantes – reações de aniversários que acentuam a sensa-
ção de perda. Levantar história positiva de tentativas anteriores do paciente e 
história familiar de doença afetiva/alcoolismo/suicídio. Compreender empati-
camente o dilema existencial humano, escutando os sentimentos do paciente 
sobre a vida e a morte, possibilitando que fale sobre suas emoções, sentimentos 
e sofrimentos, e que reflita sobre sua decisão de morrer ou viver.
 O psicólogo precisa estabelecer algumas estratégias que possam favore-
cer a condição emocional do paciente, tais como: a) avaliar os recursos internos 
que ele tem para enfrentar a situação problema e vulnerabilidades psicológicas; 
b) enfatizar suas forças positivas, revendo situações em que conseguiu resolver 
seus problemas, sem ter de recorrer ao suicídio, c) considerar como habilidades 
de manejo nesta situação de crise, traços de personalidade, estilo de pensamento 
e necessidades evolutivas e psicológicas que podem afetar o risco de suicídio do 
paciente, d) buscar uma rede de apoio, e) encaminhar ao serviço social pacientes 
com problemas psicossociais recentes ou estressores psicossociais crônicos que 
podem aumentar o risco de suicídio – dificuldades de ordem financeiras, legal, 
desemprego, falta de moradia e subsistência. 
 Na abordagem aos familiares, buscar compreender as suas relações, o 
ambiente e a configuração familiar da infância e atual, sempre atento às his-
tórias de conflitos ou perdas familiares – separação familiar, problemas legais 
parentais, uso de substância familiar, abuso sexual e/ou físico. 
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Caso clínico

 A vida é um permanente movimento e, dependendo da maneira que 
movimentamos, damos nomes para as coisas – contas que compõem a existên-
cia. Nomeamos a alegria, a tristeza, o encontro, a separação, o prazer, a dor, o 
andar, o deitar, o viver, o morrer...
 Num determinado momento, dois seres humanos se encontram, trocam 
juras de amor... convivem e, para completar esta alegria, ‘experienciam’ o êxtase, 
gerando um novo SER! Ele pode ser gestado na alegria, no riso... ou na dor, 
na rejeição, na culpa. Passam-se os nove meses e uma nova criatura é colocada 
em cena. Quanta interrogação sobre o futuro! Ele realmente é uma quantidade 
infinita de incerteza. Até quando este Ser terá vida? O quê passará? 
 Ao nascer, rompemos os laços que nos unem à vida cega que vivemos 
no ventre materno, onde não há pausa entre desejo e satisfação. Nossa sensação 
de viver se expressa como separação e ruptura, desamparo, queda num ambiente 
hostil ou estranho. À medida que crescemos, esta sensação primitiva se trans-
forma em sentimento de solidão.
 Todos os homens, em algum momento da vida, sentem-se sozinhos; 
e mais: todos os homens estão sós. Viver é nos separarmos do que fomos para 
adentrarmos no que vamos ser... um futuro sempre estranho. A solidão é a pro-
fundeza última da condição humana. O homem é o único ser que se sente só e 
o único que é busca de outro.
 Cada um tem a sua concepção de ser. É por isso que uma solidão in-
terior infiltra nas pessoas e as amedrontam. O homem é um ser solitário e sua 
solidão tem um duplo sentido: ruptura com o mundo e tentativa de criar outro. 
O ser humano tem medo dessa intimidade. E isto o angustia muito. Tem medo 
até de encontrar o novelo que deve desenrolar para dar continuidade à sua exis-
tência.
 Acontece que, em alguns momentos da vida, podem acontecer situ-
ações imprevisíveis e a pessoa acaba entrando num hospital. Dentro de um 
hospital, às vezes, a pessoa tem a oportunidade de sentir-se só diante de si e 
esta solidão implicará em mudanças... a própria hospitalização já é um fator 
determinante de mudança. “O psicólogo atenderá o paciente no momento de 
seu sofrimento físico e psíquico; nos corredores frios, sobre macas estreitas, 
constituirão-se laços de respeito à dignidade humana.” (FERREIRA,1997).
 O Ser Humano adoece porque existe, porque se relaciona, porque so-
fre e se alegra, sente dor e fala de amor; do riso e do choro, do encontro e do 
desencontro, da harmonia e da desarmonia, da esperança e da desesperança, do 
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canto e do pranto, porque não é perfeito e é feito por células que se transfor-
mam, alteram, multiplicam, reduzem fazendo com que seu corpo não agüente 
tanta pressão e se pressione. Aí, sim, se instala a doença, na luta momentânea 
pela sobrevivência. Pela constatação de que não é mais o mesmo. Por saber que 
nasceu frágil, cresceu com a ilusão de ser forte e que, no fundo, é mais frágil 
ainda. 
 Inúmeras são as causas que levam uma pessoa ao hospital: casos clí-
nicos – infarto, acidente vascular cerebral, descompensação diabética, dores 
agudas, hipertensão arterial, dentre outros; traumatismos, acidentes de trânsito, 
acidentes de trabalho, acidentes domésticos, gestação, violências, tentativas de 
autoextermínio. Além de se deparar com o doente na sua dimensão física, a 
prática do psicólogo no PS possibilita um contato com um ser singular, que traz 
consigo situações de extremo sofrimento, como é o caso de Clara, retratando a 
dimensão existencial.
 Clara, uma mulher de 28 anos, casada, mãe de três filhos, dá entra-
da no PS após uma tentativa de autoextermínio por ingestão de duas pedras 
de anil dissolvidas num copo d’água, com dois comprimidos do antidepressivo 
amitriptilina. A tentativa de Clara dificilmente a levaria à morte. Durante o 
atendimento, ficava cada vez mais claro o seu desejo... ao ingerir o anil e o an-
tidepressivo, ela deseja também limpar a sua depressão, clarear seu interior que, 
naquele momento, encontrava-se obscuro e sem saída. Clara chorava ao relatar 
seu momento de vida, seu desejo de sentir-se limpa e pronta para a vida. Foi es-
clarecida para ela, a importância da psicoterapia, e contatado o serviço de Saúde 
Mental de sua região para o devido o encaminhamento. Foi solicitada a presença 
da sua acompanhante para poder também estar junto de Clara, principalmente 
tentando compreendê-la, e não emitindo nenhum tipo de julgamento. 
 Dentro deste contexto, será apresentado mais um caso que aborda o di-
lema existencial. Um paciente procura o hospital, a partir de uma busca pessoal, 
de uma falta de sentido existencial, de uma não identificação com o seu meio 
familiar e social. Vítor, o paciente em questão, após tentar enforcar-se com uma 
corda, sai de casa na tentativa de encontrar um fio que possa costurar os reta-
lhos de sua vida. 
 O fator desencadeante é justamente um fio... Fio este que, ao tentar 
cortar a sua respiração, mobiliza internamente um desejo de romper com tudo 
o que lhe diz respeito. Sai, então, à procura de uma resposta sobre o lugar que 
possa ocupar num mundo tão vasto e complexo. Ao tentar o autoextermínio, 
Vítor traduz seu profundo desespero existencial, através do seu ato concreto. 
Ao dar entrada no PS após uma tentativa de autoextermínio, a pessoa encon-
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tra-se num quadro de total fragilidade... como se o fio que a unisse ao mundo, 
de repente estivesse desconectado. 
 Cabe a todos os profissionais um olhar respeitoso, em busca de com-
preender a sua dor, seu sofrimento, suas angústias, sua falta de perspectiva de 
vida. Há um esforço contínuo de alguns membros da equipe para esta pessoa 
poder ter sua privacidade preservada; mas, muito ainda, há para ser polido e, 
principalmente, no aspecto que se refere às relações de dignidade e respeito es-
tabelecidas com o paciente. O que precisa ser escutado e considerado por todos, 
não é o meio usado para acabar com a vida ou a quantidade de medicação ou 
produtos ingeridos, mas, sim, o ato em si; isto é: o sofrimento e desespero em 
que a pessoa se encontra. “... fiquei imaginando se era assim que brotava o perdão, 
não com as fanfarras da epifania, mas com a dor juntando as suas coisas, fazendo as 
suas trouxas e indo embora,...” (HOSSEINI, 2005).
 Por mais que tentamos, é impossível desligar o nosso passado e cons-
truir um novo caminho. Numa tarde de terça-feira de um mês de agosto, Vitor 
procura a recepção do PS em busca de uma informação sobre casas para trata-
mento de dependentes químicos. 
 O recepcionista, ao ouvir o seu pedido, tem a clareza de que precisa de 
uma escuta qualificada. Percebe que não era somente isto que ele demandava. 
Notou que sua jaqueta estava apresentando manchas de sangue e que talvez ele 
precisasse de outro atendimento. Fala com Vitor sobre a possibilidade de uma 
limpeza no seu braço, que apresentava sangramento, e que chamaria a psicóloga 
de plantão para dar-lhe informações sobre casa de tratamento para dependen-
tes químicos. Vitor aceita a sugestão e concorda que seja feito o Boletim de 
Entrada. Então, é encaminhado para a Sutura e, posteriormente, o recepcionis-
ta vai ao encontro da psicóloga para ela poder atendê-lo. Ao chegar à Sutura, 
a psicóloga encontra um jovem de 19 anos, bem vestido, bem cuidado – usava 
roupas novas, limpas, cabelo com gel, perfumado... aparentemente bem. Espera 
a conclusão do procedimento na Sutura e parte para o atendimento psicológico 
em outro local.
 Ao ser escutado, ele relata o ocorrido naquela tarde e diz:

Eu não quero mais viver. Tentei enforcar-me e ao perce-
ber que a corda estava ficando apertada, fiz de tudo para 
soltá-la. Consegui soltar e, então, tentei retalhar os meus 
braços. Com isto, percebi que não consegui morrer, ain-
da... Resolvi pegar alguns pertences como roupas, sapatos, 
uma fita de vídeo da banca em que era baterista, tomei 
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banho, aprontei-me, deixei um bilhete dizendo que não 
voltaria e saí decidido a não voltar para casa. Ao chegar 
ao Centro de BH, lembrei-me do HOB e resolvi tentar 
uma orientação para tratamento de dependentes quími-
cos. Sou usuário de drogas desde os 14 anos e minha vida 
está horrível. Venho de uma família muito complicada, 
meus pais são separados e não tenho um relacionamento 
bom na minha casa; sempre fui rejeitado e minha mãe me 
culpa por estar separada. Para tentar manifestar a minha 
insatisfação com tudo, comecei a usar droga. Já usei de 
tudo que você possa imaginar. Passei também a fazer ta-
tuagens: a primeira contém as iniciais dos meus pais, que 
pode ser traduzida como a palavra ódio... Fiz muitas ou-
tras e a última tatuagem é uma busca de reconhecimento 
social: criei um código de barras para ser tatuado em meu 
corpo. Todos os produtos do mercado precisam de uma 
identificação, de um código. Eu também preciso de um 
para ser reconhecido como pessoa. Mesmo assim, ainda 
não me sinto parte deste contexto social... muito menos 
inserido no mercado...

 Vitor falava rapidamente, chorava o tempo todo, e dizia da dificuldade 
de uma pessoa chegar até um hospital e, em pouco tempo, dar conta de relatar 
sua história de vida, marcada por perdas, abandonos. Dizia que é necessária 
muita coragem para abrir o livro da vida e confiar em alguém como ele estava 
fazendo naquele momento. 
 Foi um atendimento longo, que possibilitou uma catarse emocional, 
e onde ele pronunciou uma frase que traduziu a sua necessidade de ser aceito 
pelo outro: “Sei que vou pedir algo praticamente impossível para você, mas 
gostaria que você ficasse responsável por mim...”. Neste momento o terapeuta 
ficou sem sustentação, faltou-lhe o chão, pois, como poderia responsabilizar-
se por alguém, desta forma? Chegou a ficar emocionado diante do pedido do 
Vitor, ao perceber a sua necessidade de ser acolhido, amado, considerado. Ao 
fazer o pedido, Vitor já sabia que era algo praticamente impossível e o terapeuta 
retorna isto a ele, pois não há como alguém se responsabilizar pela existência 
do outro. Diante da escuta, o terapeuta tenta demonstrar qual a ajuda possível 
naquele momento, que era a de resgatar um pouco de sua autoestima e buscar 
alternativas para reconstruir sua história pessoal. 
 Como ele havia saído de casa e deixado somente um bilhete afirmando 
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que não retornaria, percebeu-se que o contato com sua família, num primeiro 
momento, não seria o mais indicado. Buscou-se, então, identificar quais pessoas 
vinculadas a ele poderiam ser contatadas, para ele não sair sozinho do hospital. 
Nas condições que se encontrava, era inviável sua liberação, tamanho o risco 
para sua vida. Baseado na relação de confiança que estava sendo estabelecida, 
Vítor passou o telefone de uma amiga que ele aceitaria que fosse até o hospital 
para buscá-lo. Enquanto sua amiga se dirigia ao hospital, foi providenciado o 
contato com casas de recuperação de dependentes químicos, cuja indicação foi 
repassada para o Vitor e para a amiga que foi buscá-lo no hospital. 
 O atendimento foi encerrado. Vitor foi liberado e encaminhado. Não 
seria mais possível, naquela hora, esperar por alguma resposta sobre seu futuro, 
sobre suas escolhas. 
 Ao ser liberado, o terapeuta não tinha a expectativa de obter novas 
informações sobre o paciente, o que é uma realidade deste trabalho no PS, onde 
a maioria dos atendimentos consiste em um único contato com a pessoa. A fala 
do paciente, neste caso, foi muito densa, com conteúdos profundos e, certamen-
te, muitas pessoas levariam anos de psicoterapia para relatar toda sua história. 
Mas, Vitor, num pequeno fragmento de tempo, colocou tudo que guardava em 
seu íntimo numa busca de sentido, gerando alívio. 
 A escuta terapêutica num lugar como o pronto-socorro, muitas vezes 
traz a sensação de que, num breve espaço de tempo foi feito muita coisa. No 
entanto, por outro lado, não se pode saber mais nada. São atendimentos únicos, 
singulares, momentos breves, em decorrência das crises emocionais que levam 
a pessoa ao hospital. 
 Para a surpresa do terapeuta, um fato inusitado aconteceu. Após três 
dias do atendimento, ao chegar à sala da psicologia, recebe um recado de Vitor 
solicitando um retorno na ligação telefônica. Ao fazer o contato, ele informa 
que retornou para casa, que tinha repensado sua vida depois do atendimento e 
que havia voltado para sua família. Pode conversar com eles sobre suas inquie-
tações e necessidades, aceitando a ajuda da família na busca do tratamento. “ 
... descobri que não é verdade o que dizem a respeito do passado, essa história de que 
podemos enterrá-lo. Porque, de um jeito ou de outro, ele sempre consegue escapar (...)” 
(HOSSEINI, 2005)

miolo-print.indd   342 13/7/2009   14:30:20



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

343

A psicologia no atendimento de urgência do SUS

Referências Bibliográficas

ABBÊS, Cláudia; MASSARO, Altair. Cartilha da PNH - Acolhimento com 
Classificação de Risco. Brasília, Ministério da Saúde, 2004. (Série B: textos 
básicos de saúde)
ANGERAMI – Camon, Valdemar Augusto. Suicídio: fragmentos de Psicote-
rapia Existencial. São Paulo: Editora Pioneira, 1997. 120p.
BALDISSEROTTO, G. (trad). Referência Rápida às diretrizes para o trata-
mento de transtornos psiquiátricos: compêndio 2006 / American Psychiatric 
Association; Porto Alegre: ARTMED, 2007.
BOTEGA, N. J. (org) Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e 
emergência. Porto Alegre: ARTMED, 2006.
COPPE, A. A. F.; MIRANDA, Eunice M. F. O Psicólogo diante da Urgência 
no Pronto-socorro. In Urgências Psicológicas no Hospital / Valdemar Au-
gusto Angerami-Camon (organizador).  – São Paulo: Pioneira, 1998.
FERREIRA, Maria Geralda. Fragmentos da Existência. Belo Horizonte: Ins-
tituto de Educação Continuada PUC-MINAS, 1999. Monografia, Especiali-
zação em Psicologia Hospitalar.
Hospital Municipal Odilon Behrens. Manual do Acolhedor. Hospital Muni-
cipal Odilon Behrens. Belo Horizonte, 2007. 2ª Edição revisada.
HOSSEINI, Khaled. O Caçador de Pipas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2005. 365p.
OMS. Prevenção do Suicídio: um manual para profissional da saúde em aten-
ção primária. Transtornos mentais e comportamentais. Departamento de Saú-
de Mental. Organização Mundial de Saúde, Genebra. 2000.
SILVA, M. M. Suicídio: Trama da Comunicação. Dissertação de Mestrado, 
1992, Psicologia Social, PUC-SP.

miolo-print.indd   343 13/7/2009   14:30:21



344

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

miolo-print.indd   344 13/7/2009   14:30:21



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

345

16. Inserção do assistente social na equipe do
Acolhimento com Classificação de Risco

Fernanda Abdalla Nascimbene1

Raquel Gerbassi Almeida2

Sandra Helena Gomes Duarte3

 A Constituição Federal Brasileira estabelece que saúde é direito de 
todos e seu provimento é dever do Estado. Para atender às normas constitu-
cionais, foi estabelecido o Sistema Único de Saúde – SUS – como estrutura de 
coordenação e gestão de serviços de saúde que efetivam tal direito. A univer-
salidade do atendimento constitui inestimável conquista política, que cumpre 
papel essencial na melhoria de vida dos brasileiros, especialmente os que se 
encontram à margem da sociedade.
 O desafio permanente do SUS é possibilitar o acesso de todos os ci-
dadãos de forma universal e justa, garantindo a integralidade, equidade, uni-
versalidade, humanização e a qualidade na atenção aos usuários, em qualquer 
modalidade de atendimento de que necessitem. 
 Desde sua criação, há 21 anos, o SUS vem passando por mudanças que 
visam seu aperfeiçoamento. Colocando foco em apenas dois aspectos, pode-se 
afirmar que a ampliação do acesso às ações de saúde é um ganho incontestável, 
no que se refere à atenção básica. Outro avanço importante ocorreu na esfera 
da participação social nos processos de planejamento de ações e definição de 
prioridades. Os cidadãos, por meio das organizações sociais, têm voz ativa nos 
conselhos municipais e estaduais de saúde, bem como em conferências periódi-
cas que debatem políticas especificas e diretivas gerais do sistema.
 Porém, ainda há problemas enfrentados diariamente pelos gestores. A 
oferta insuficiente de serviços, por exemplo, dá origem a grandes filas de espera 
e a uma demanda reprimida de atenção ambulatorial e hospitalar. Além de 
limitação na capacidade instalada, os gestores enfrentam restrições orçamen-
tárias e dificuldades na esfera da gestão de serviços a serem oferecidos para as 
grandes massas de usuários.
 Com vistas a minimizar esse tipo de problema, a Política Nacional de 
Humanização – PNH – aprovada em 2003, é fruto de um debate entre técni-

1fernandabdalla@bol.com.br
2rgerbassi@yahoo.com.br
3sandraduarte75@yahoo.com.br
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cos, gestores e profissionais de saúde, interessados em fazer avançar os princí-
pios do SUS de acesso universal, integralidade da atenção e equidade na gestão. 
A prioridade é buscar o melhor atendimento possível às necessidades de saúde 
da população brasileira.
 A partir da implantação e implementação da PNH são esperados re-
sultados a serem viabilizados através do uso dos dispositivos que se apresentam 
como instrumentos e tecnologias capazes de proverem mudanças nas práticas 
de atenção e gestão no SUS.
 Entre esses dispositivos, destacam-se: o acolhimento com classificação 
de risco; a formação de equipes de referência e de apoio matricial, a elabora-
ção de projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva, a elaboração de 
projetos de construção coletiva do ambiente positivo de trabalho, a formação 
de colegiados de gestão, a elaboração de contratos internos de gestão, a monta-
gem de sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde: 
gerência de “porta aberta”, ouvidorias, grupos focais e pesquisas de satisfação, 
além da elaboração dos projetos “Acolhendo os Familiares/Rede Social Parti-
cipante”, Visita Aberta e Direito de Acompanhante. E ainda: o planejamento 
dos programas Formação em Saúde e Trabalho e Comunidade Ampliada de 
Pesquisa; a proposição e efetivação de programas de qualidade de vida e saúde 
para os trabalhadores da saúde e a constituição de grupos de trabalho de huma-
nização. 
 Neste trabalho, iremos nos ater ao acolhimento com classificação de 
risco, que foi implantado no Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB – em 
setembro de 2005, com participação efetiva do Serviço Social. Essa nova lógica 
de atendimento foi pensada a partir da necessidade de uma melhor organização 
na forma de acolher os usuários.
 Acolhimento, de acordo com os autores da Cartilha da PNH (2004), é 
entendido assim:

... acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar 
crédito a, agasalhar, receber, atender, admitir. O acolhi-
mento, como ato ou efeito de acolher, expressa, em suas 
várias definições, uma ação de aproximação, um “estar 
com” e um “estar perto de”; ou seja: uma atitude de inclu-
são (FERREIRA, 1975 apud PNH, 2004).

 Nesse sentido, verificamos que acolhimento não é um local no qual as 
pessoas são atendidas de acordo com horários pré-determinados e profissionais 
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específicos. Trata-se, no entanto, de uma postura profissional ética, em que to-
das as pessoas envolvidas no atendimento do usuário devem ter.
 Dessa forma, é importante ressaltar que o responsável pelo acolhimen-
to não se faz apenas na pessoa do enfermeiro da classificação; ou seja: o profis-
sional que classifica o paciente de acordo com sua urgência.
  O usuário, ao chegar ao HOB, deve ser acolhido por qualquer pro-
fissional que ali se encontre, isto é, porteiros, guardas-municipais, seguranças, 
recepcionistas, técnicos de enfermagem, estagiários do projeto “Posso Ajudar?” 
etc.
            Após ser acolhido, o paciente é encaminhado à sala de classificação 
de risco, na qual o técnico de enfermagem afere seus dados vitais. A partir da 
coleta destas informações, o usuário é encaminhado ao enfermeiro, que fará 
uma escuta qualificada, o que permitirá classificar o paciente de acordo com o 
protocolo de atendimento que usa as seguintes referências:

Vermelho: prioridade zero – emergência, necessidade de 
atendimento imediato.
Amarelo: prioridade 1 – urgência, atendimento em no 
máximo 15 minutos.
Verde: prioridade 2 – prioridade não urgente.
Azul: prioridades 3 – consultas de baixa complexidade - 
atendimento de acordo com o horário de chegada. (AB-
BÉS; MASSARO, 2004, p.27).

 Os casos considerados não prioritários – Verde e Azul – são referencia-
dos ao Serviço Social para um possível encaminhamento a outras unidades de 
saúde. 
 O assistente social é um profissional de formação generalista, o que lhe 
possibilita atuar nas diferentes dimensões da questão social e, como tal, com 
conhecimento técnico e habilidades para elaborar, implementar, coordenar e 
executar as políticas sociais, dentre elas, a de saúde.
 No contexto hospitalar, tem competência para imprimir qualidade na 
análise da realidade do hospital e do usuário, tendo em vista que sua ação é de 
caráter investigativo e interventivo, considerando a autonomia do usuário como 
sujeito e o projeto ético-político do Serviço Social, que imprime legitimidade 
e identidade profissional. Assim, tem como princípio ético seu posicionamento 
em favor da liberdade, da equidade e da justiça social e ampliação e consolida-
ção da cidadania.
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 Na equipe de saúde, se insere como profissional que articula o recorte 
social, tanto no sentido da prevenção, como nas causalidades das formas de 
adoecer, intervindo em todas as ações e em todos os programas de saúde. Atua 
junto aos fenômenos sócio-culturais e econômicos, que reduzem a eficácia do 
processo terapêutico, seja na promoção e/ou recuperação da saúde, numa pers-
pectiva de universalidade e integralidade da assistência aos usuários do SUS.
 No HOB, sua missão é atender às demandas e necessidades dos usuá-
rios, com atuação voltada para o acesso aos serviços de saúde, insumos e ações 
de garantia aos direitos de proteção social, identificando os aspectos sócio-eco-
nômicos e culturais, relacionados ao processo saúde-doença e seus desdobra-
mentos, de forma articulada e integrada com a equipe multiprofissional.
 Para atender a essas demandas, o Serviço Social, inserido no cotidia-
no dos processos de trabalhos das unidades de produção do HOB, recorre às 
políticas públicas, organizadas de forma descentralizada e regionalizada na 
rede, tais como: programas sociais operacionalizados pelos centros e distritos 
de saúde, secretaria municipal de saúde e de assistência social; órgãos de defesa 
dos direitos da criança e do adolescente, da mulher, do idoso e do portador de 
necessidades especiais, dentre outros órgãos afins.
 O Serviço Social conta ainda com programas intrainstituição para o 
atendimento de tais demandas, como: o programa de desospitalização – libe-
ração de medicamentos, vale social, ações de garantia do tratamento fora de 
domicilio e programas que visam à continuidade e integralidade do cuidado.
 O assistente social na equipe do acolhimento com classificação de risco 
é um profissional de extrema importância, pois desempenha um papel de arti-
culação e desperta nos usuários a noção de direitos e deveres, orientando-os so-
bre o funcionamento da rede de saúde e seus fluxos. Trata-se de uma concepção 
de educação continuada para o exercício da cidadania.
 É importante ressaltar que, quando o Assistente Social não consegue 
garantir o acesso do usuário à Unidade Básica de Saúde ou Unidade de Pronto 
Atendimento, de acordo com o prazo estipulado pela sua classificação, ele tem 
autonomia para manter ou não o paciente no HOB. Infelizmente, isto acon-
tece, pois os serviços encontram-se constantemente superlotados e há falta do 
profissional médico. 
 Muitas vezes, durante o atendimento, percebemos que o paciente pos-
sui outras demandas até mais urgentes que a de saúde. Certa vez, uma idosa 
foi encaminhada ao Serviço Social, após receber classificação azul, para enca-
minhamento à Unidade Básica de Saúde com queixa de dor epigástrica. A ido-
sa encontrava-se deprimida, poliqueixosa e chorosa. Durante o atendimento, 
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sentiu-se segura para contar que estava sendo vítima de maus tratos por parte 
de uma sobrinha. O caso foi encaminhado ao serviço de proteção ao idoso.
 Percebemos que, por muitas vezes, o usuário procura o hospital com 
uma queixa física, mas, na verdade, ele busca atenção, escuta, acolhimento. 
Muitos se sentem ou estão excluídos do acesso aos serviços de saúde. Assim, 
fazemos com que os mesmos se sintam sujeitos do processo. Isto se dá através 
de escuta qualificada e encaminhamentos responsáveis.  
 Os determinantes sociais, econômicos, políticos e culturais que interfe-
rem no processo saúde-doença demonstram que as condições de saúde do povo 
brasileiro são precárias e criam grandes demandas de atenção à saúde. 
 No HOB, percebemos uma demanda social concreta, que se diferen-
cia das demandas institucionais, mais voltadas ao atendimento à saúde, essa 
derivada das expressões da questão social, matéria-prima do trabalho do as-
sistente social. Há um número considerável de pessoas que procuram o HOB, 
em especial o Serviço Social, não por motivo de saúde doença, mas para obter 
orientações previdenciárias; familiares a procura de entes desaparecidos, pes-
soas com trajetória de rua com demanda por alimentação, banho e transporte 
para retorno à cidade natal, dentre outros. Após escutas e orientações, esses são 
encaminhados aos serviços de proteção social da rede. 
 Nesse sentido, vale destacar, tal qual o fez Minayo (1986), o distancia-
mento entre a concepção de Saúde preconizada pela VIII Conferência Nacional 
de Saúde e a realidade que é vivenciada pela maioria da população brasileira.  
 Os dados abaixo retratam tal contradição:

•	 a	saúde	resulta	das	condições	de	alimentação;	no	entanto,	existem	
segundo dados do IPEA (1994) 32 milhões de famintos no país;

•	 a	 saúde	 é	 resultante	 das	 condições	 de	 habitação,	mas	 os	 dados	
indicam que, no Nordeste, apenas 58,7% dos domicílios existen-
tes possuem água encanada e rede geral de distribuição; 22,6% 
possuem esgoto e fossa séptica; 59,7% têm coleta de lixo (IBGE, 
2000);

•	 a	saúde	resulta	das	condições	de	educação;	entretanto,	26,6%	da	
população nordestina acima de 15 anos são analfabetos (IBGE, 
2000);

•	 a	saúde	é	resultante	do	nível	da	renda	da	população	e,	no	entanto,	
de acordo com o Anuário dos Trabalhadores do DIEESE (2001, 
p.35), no Nordeste, 34% dos trabalhadores ganham até um salário 
mínimo, 20,5% de 1 a 2 salários mínimos e 23% não possuem 
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rendimento. 
•	 a	saúde	resulta	do	trabalho;	ou	seja,	do	número	de	postos	de	tra-

balhos existentes, mas, com base nos dados do IBGE (2000), o 
Brasil possui cerca de 11 milhões de desempregados, em torno de 
15% da população economicamente ativa. 

•	 a	saúde	é	resultante	do	acesso	e	posse	da	terra;	entretanto,	os	fins	
da década de 90 foram marcados por 1.100 conflitos de terra, 
numa área de 4.060.181 hectares, envolvendo 76.482 famílias 
(Anuário dos Trabalhadores, DIEESE/2000-2001).

 Podemos observar que, ao procurar um serviço de saúde, há uma cadeia 
de decisões e percepções por parte do indivíduo: percepção pessoal de altera-
ção biológica (“Estou doente?”); necessidade de assistência médica (“Preciso de 
tratamento médico?”), tipo de assistência (“Qual o melhor tratamento?”), dis-
pêndio financeiro (“Qual serviço terá melhor custo-beneficio?”), atendimento 
médico x outras necessidades (existem outras despesas prioritárias). Caso todas 
as questões tenham sido equacionadas, a decisão final será pelo serviço de saúde 
com maior índice de satisfação pessoal em experiências anteriores ou por reco-
nhecimento público de outros clientes.
 Tais decisões justificam o crescente número de atendimento no HOB, 
uma vez que, no quesito localização e custo-beneficio, o hospital se destaca, 
pois está situado em uma região privilegiada de Belo Horizonte, cujo acesso é 
um facilitador – há um grande número de ônibus que transitam nas proximida-
des.
 Além da localização privilegiada, os usuários buscam atendimento no 
HOB por vários outros motivos. Segundo diferentes depoimentos, as razões 
são avaliações pessoais, relativas à necessidade de opinião médica.

“Eu estava sentindo muita dor no peito. O médico disse 
que é um problema de nervos” (usuário 1).
“A minha menstruação está atrasada há quatro meses, só 
que eu já fiz exame de sangue no Posto e não está acusan-
do gravidez. Só que eles não querem me dar ultrassom pra 
eu saber o que está acontecendo comigo” (usuário 2).
“Eu vim à emergência, porque no posto de saúde tem que 
marcar ficha de um dia para outro. Não atende no dia que 
estamos passando mal. Aqui o atendimento é mais rápido. 
Vocês conversam com a gente, trata a gente bem”
(usuário 3).
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“Eu vim para emergência porque não estou me sentindo 
bem. Eu já procurei o posto, mas esta chapa do pulmão lá 
não faz não” (usuário 4).
“Eu vim aqui porque lá em cima tá em guerra, e eu não 
posso passar, pois moro na parte de baixo e eles matam 
quem não é de cima” (usuário 5).
“No posto não tem médico, quem atende lá é a enfermeira” 
(usuário 6).
“Já fui no posto, o médico me passou um remédio, mas não 
está adiantando de nada” (usuário 7).

 Esse tipo de percepção – de que há um problema de saúde, e a decisão 
de procurar ajuda médica justificam a grande quantidade de atendimentos de 
pacientes classificados nas cores verdes e azuis no acolhimento, nos meses de 
outubro 2005 a julho de 2006. Os classificados nessas cores são atendidos no 
HOB e encaminhados à unidade primária ou secundária de referência.

Fonte: HOB/Coordenação Geral do Pronto-Socorro.

Gráfico 1
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 De acordo com a classificação de risco, pode-se verificar que a maior 
parte dos atendimentos poderia ser realizada em outras unidades. As principais 
queixas são: hipertensão, diabetes, gripe, diarréia, lombalgia, cefaléia, hipergli-
cemia, doenças respiratórias – rinite, alergia, asma, viroses; epigastralgia e trans-
tornos mentais e comportamentais. Para essas doenças, há um acompanhamen-
to nos centros de saúde.
 Muitas vezes, o usuário é chamado pelos trabalhadores da saúde de 
desinformado ou acusado de estar mal acostumado por não fazer o percurso de-
finido pela organização do sistema – Centro de Saúde, UPA (urgências) e, por 
fim, Unidades Emergenciais (pronto-socorro). Porém, ao trabalhar sob a lógica 
do acolhimento com classificação de risco, o HOB propõe novas relações usuá-
rios x profissionais de saúde. Além do atendimento humanizado pela equipe, a 
inserção do assistente social garante escuta qualificada às queixas e necessidades 
do usuário e divulgação de informações sobre a dinâmica e os fluxos do SUS.
 Com a implantação do acolhimento e classificação de risco no HOB, 
verificou-se que a população, através de folhetos educativos e orientações, pas-
sou a compreender melhor o que é risco de morte; isto é, quando o usuário se 
encaixa no perfil de atendimento para unidade de emergência/urgência. Tal 
conclusão será demonstrada no gráfico 2. Nele, percebe-se, claramente, a di-
minuição dos pacientes na categoria azul e aumento nas categorias amarelo e 
vermelho – pacientes que demandam atendimento prioritário.

Fonte: HOB/Coordenação Geral do Pronto-Socorro.

Gráfico 2
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 No que se refere à educação e reeducação dos usuários, a equipe do 
HOB demonstra que há necessidade de sair da concepção histórica de que 
atendimento em unidades de saúde é realizado somente pelo médico, visto que 
o ser humano é biopsicossocial. A partir do acolhimento com classificação de 
risco, cada integrante da equipe tem consciência do seu papel e de sua impor-
tância neste processo. 
 Ao implantar a Política Nacional de Humanização, o HOB realizou 
uma mudança na área física e levou seus funcionários a refletirem sobre as for-
mas de atendimento prestado aos usuários.
 Foram realizadas oficinas, para se discutir, com os funcionários, a im-
plantação desta nova tecnologia de atendimento. E o Serviço Social teve efetiva 
participação neste processo, coordenando algumas destas oficinas, em parceria 
com o serviço de Psicologia. Verificou-se resistência de algumas pessoas quan-
to à sua eficácia. No que se refere ao acolhimento com classificação de risco, 
alguns afirmavam que os usuários não iriam aceitar a nova estratégia de aten-
dimento, o que poderia gerar até agressões físicas. No decorrer do processo de 
implantação, os usuários apresentaram certa resistência do não-atendimento 
médico no HOB. A contrarreferência realizada pelo assistente social e as orien-
tações foram facilitadores para a compreensão de que o pronto-socorro é uma 
unidade de atendimento de emergência; ou seja, que atende aqueles que estão, 
preferencialmente, em risco iminente de perder a vida. 
 Funcionando dentro da lógica de atendimento em rede de serviços, 
verifica-se que o sucesso do acolhimento com classificação de risco depende 
das rotinas das Unidades Básicas de Saúde – UBS; isto é, depois de classificado 
nas unidades de urgência e emergência, o usuário deverá ser acompanhado pela 
equipe do Programa de Saúde da Família - PSF. Contudo, verificamos que as 
UBS de Belo Horizonte e da Região Metropolitana vêem enfrentando várias 
dificuldades, tais como, aumento nos índices de agressões físicas e verbais aos 
funcionários, falta de médicos etc.
 Verifica-se a necessidade de constante monitoramento das práticas do 
acolhimento e de atendimento em geral, a fim de haver efetiva humanização do 
SUS. No HOB, há reuniões mensais do Colegiado do Acolhimento com Clas-
sificação de Risco, onde discutimos propostas e dificuldades, sempre em busca 
do aprimoramento do serviço. Vale ressaltar a atuação do Conselho de Saúde 
Local junto ao Colegiado Gestor, que propicia uma gestão participativa.
 Conforme já mencionado, ressalta-se a importância da inserção do 
assistente social como integrante da equipe interdisciplinar. Este profissional 
deve estar atento à população alvo de sua intervenção e capacitar-se do ponto 
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de vista teórico-metodológico e técnico-operacional, com vistas à efetivação do 
acesso dos usuários à rede de serviços de saúde e à qualificação da atenção, bem 
como a participação efetiva na gestão do Hospital.
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Assistência de Qualidade à Saúde
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17. Avaliação das análises microbiológicas de fórmulas 
lácteas produzidas no lactário, de 2005 a 2008

Ilana Léa Fux1

Introdução

 O Lactário é a unidade do hospital destinada ao preparo e à distribui-
ção de formulas lácteas e de dietas enterais pediátricas e de adulto. Esta unidade 
atende aos pacientes da maternidade, berçário, CTI pediátrico, CTI neonatal, 
pediatria, triagem e observação pediátrica com as dietas infantis e demais seto-
res do hospital com a dieta enteral adulto.
 O setor passou por reforma em 2006 para adequar seu espaço físico ao 
aumento da demanda do serviço e às exigências da Vigilância Sanitária.
 A sua eficiência depende da correta localização no hospital, da previsão 
de espaço amplo, da boa distribuição das áreas de trabalho, da instalação de 
equipamentos necessários, da boa administração e do nível de conhecimento e 
treinamento da equipe para as técnicas poderem ser desenvolvidas satisfatoria-
mente e as fórmulas preparadas de forma correta, evitando, assim, a contamina-
ção. (Mezomo, 2002)
 Como os alimentos podem ser veículos de transmissão de microrganis-
mos e metabólitos microbianos, e por ser a alimentação láctea a base alimentar e 
terapêutica para crianças hospitalizadas, é necessário se avaliar a qualidade mi-
crobiológica dos alimentos fornecidos pela unidade. (Salles e Goulart, 1997)
 Para garantir a qualidade das dietas produzidas e fornecidas pela uni-
dade de Lactário do HOB foi elaborado um programa de avaliação micro-
biológica de forma sistematizada e contínua. Essas análises são realizadas em 
parceria formada em 2004 com o laboratório de Bromatologia da Prefeitura de 
Belo Horizonte. 

Material e método

 A coleta de amostras é de responsabilidade do funcionário encarregado 
pelo preparo das fórmulas, que, durante o envase, coloca em frascos de dieta 
enteral em polietileno não estéril 100 ml de cada fórmula utilizada no dia. Após 
a retirada das amostras, os frascos são colocados sob refrigeração até o momen-
to do transporte para o laboratório de bromatologia. O transporte é feito em 

1Nutricionista, especialista em fisiologia do exercício e em nutrição esportiva. Gerente do Lactá-
rio e Banco de leite – HOB
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caixas de isopor com gelox e, ao chegarem ao laboratório, é feita a medida da 
temperatura de entrega. Essas análises são feitas semanalmente e classificadas 
de acordo com características organolépticas e microbiológicas.
 São avaliados, conforme RCD 63/00 da ANVISA:

•	 Aeróbios	mesófilos.
•	 Coliformes.
•	 Escherichia Coli.
•	 Estafilococos	coagulase	positiva.
•	 Contagem	de	Bacillus cereus.
•	 Clostrídio	sulfito	redutor	a	46o	C.
•	 Pesquisa	de	Salmonela sp.

 Dietas avaliadas:

•	 Fórmula	láctea	para	o	primeiro	semestre	de	vida.
•	 Fórmula	láctea	para	o	segundo	semestre	de	vida.
•	 Fórmula	a	base	de	soja	para	o	primeiro	ano	de	vida.
•	 Fórmula	semielementar	para	o	primeiro	ano	de	vida.
•	 Fórmula	de	aminoácidos	livres	para	o	primeiro	ano	de	vida.
•	 Fórmula	láctea	para	recém-nascidos	prematuros	e/ou	baixo	peso.
•	 Leite	Humano	Pasteurizado.
•	 Leite	de	vaca	com	açúcar	fervido.

Resultados e discussão

 Diante da importância da alimentação láctea como coadjuvante ou 
como uma medida terapêutica básica em hospitais e também da necessidade 
de se ofertar produtos com qualidade e segurança, o lactário do HOB realiza 
análises microbiológicas semanais de todas as dietas manipuladas pelo setor. De 
2005 a 2008 foram realizadas análises de 626 amostras de dietas lácteas. 
 O lactário apresentou resultados positivos em relação a outros estudos, 
com números muito baixos de dietas fora dos padrões (tabela 1). Estudos de 
análise de 72 amostras de preparações lácteas constataram que 11 ou 15,8% 
delas revelaram a presença de E. coli. Outros autores encontraram, dentre 40 
amostras, 9 ou 22,5% positivas para essa bactéria. (Salles e Goulart 1997)
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Fonte: Autora

Tabela 1 - Análise do número de amostras totais com crescimento de 2005 a 2008
2005 2006 2007 2008

Total de análises 136 125 172 193

Dentro dos padrões 132 123 170 191

Fora dos padrões 4 2 2 2

% de análises consideradas fora dos padrões 2,9 1,6 1,1 1,0

Fonte: Autora

Tabela 2 - Total de dietas lácteas produzidas no lactário de 2005 a 2008
2005 2006 2007 2008

Número de dietas lácteas/ano 173.904 191.680 186.903 160.904

Fonte: Autora

Gráfico 1 - Comparativo de amostras de 2005 a 2008
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Fonte: Autora

Gráfico 2 - Número de dietas produzidas por ano de 2005 a 2008

 De 2005 a 2008, a unidade registrou uma redução do número e do per-
centual de amostras fora dos padrões exigidos pela Resolução 63/00 da Anvisa, 
quadro que reflete a melhoria das condições higiênico sanitárias do lactário em 
diversos pontos da produção do setor. A qualidade final depende não somente 
da produção, mas também do monitoramento constante dos pontos críticos do 
processo produtivo. (SMITD, 2004). São considerados pontos críticos, desde 
a localização da unidade até o conhecimento do funcionário com relação às 
rotinas, passando por todo o processo produtivo, como, por exemplo, o tempo e 
a temperatura da produção e o armazenamento das dietas. 
 Segundo Smitd (2004), o lactário deve estar situado longe de locais de 
possíveis contaminações e próximo aos setores pediátricos. Após a reforma do 
setor, a área física foi adequada às exigências da Portaria 63/00 da Anvisa, o que 
permite um melhor fluxo de trabalho e evita possíveis contaminações cruzadas. 
Salles e Goulart (1997) mostraram que a localização e construção atingem per-
centuais que variaram de 44,5 a 66,6% na adequação nos lactários avaliados.
 Outro ponto crítico é a temperatura do ambiente, que, fora dos pa-
drões, representa um risco maior de multiplicação microbiana. Por esse motivo, 
foram instalados aparelhos de ar condicionado nas salas de preparo do lactário 
do HOB, que mantêm a temperatura adequada.
 A água utilizada para reconstituição de fórmulas também se caracte-
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riza como ponto crítico e deve estar dentro do padrão de potabilidade exigido 
pela legislação, pois representa grande risco de contaminação. O setor utiliza 
água tratada, filtrada e fervida para a diluição de todas as dietas e faz análises 
mensais de água, o que garantindo a qualidade da água utilizada.
 Salles e Goulart (1997) demonstraram que a água usada em lactários 
apresentava 33,3% de positividade para coliformes totais e 16,6% para colifor-
mes de origem fecal, caracterizando-se como fora dos padrões.
 Segundo Salles e Goulart (1997), os utensílios utilizados são conside-
rados veículos de contaminação por estarem em contato direto com o alimento 
e suas higienizações e desinfecções feitas de forma incorreta permitem a proli-
feração microbiana.
 Na unidade, o material utilizado para preparo e diluição de fórmulas é 
de metal, pois o material plástico é considerado inadequado dentro dos serviços 
de alimentação, já que sua porosidade facilita a formação de incrustações e di-
ficulta sua higienização.
 Após a higienização dos utensílios, de copos graduados e de mama-
deiras, é feita esterilização em autoclave, um dos meios mais comuns e seguros, 
capaz de eliminar toda a carga microbiana. (NETO e COL.,2004)
 Um dos pontos mais importantes para a qualidade na produção do 
lactário, são os manipuladores de alimentos. Cuidados constantes devem ser 
tomados, pois eles podem ser veículos de transmissão, não apenas de S. aureus, 
mas de diversos microorganismos patogênicos.(Santos e Tondo, 2000)
 A deficiência na qualificação pessoal eleva muito o risco de contamina-
ção. É importante os colaboradores do setor manterem-se em constante espe-
cialização e reciclagem em relação à higiene, aos cuidados pessoais, às técnicas 
de preparo, à higienização e à distribuição (SMITD, 2004).
 No lactário do HOB são realizadas duas capacitações por ano, com 
a participação de pelo menos 90% dos funcionários, além de uma constante 
supervisão e treinamento em serviço em todas as situações que se fazem neces-
sários.
 Essas melhorias na estrutura física, de materiais e no processo de tra-
balho, aliado à boa capacitação da equipe, permite um melhor resultado na 
qualidade dos serviços prestados e permite o fornecimento de dietas nutricio-
nalmente adequadas e seguras. 
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Conclusão

 As análises microbiológicas das fórmulas lácteas realizadas no Lactário 
do Hospital Municipal Odilon Behrens demonstraram o fornecimento de um 
produto seguro quanto ao aspecto bacteriológico, tendo em vista o baixo índice 
de dietas fora dos padrões exigidos pela legislação vigente nas amostras avalia-
das.
 Essa segurança se mostra crescente ao longo do período avaliado e 
demonstra, desta forma, a melhoria das condições higiênico-sanitárias do setor, 
que garantem a produção e conservação das fórmulas em condições microbio-
lógicas adequadas.
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18. Apoio matricial e equipe de referência como método de gestão
pública da Clínica Cirúrgica Ampliada e de Alta Complexidade

Bruno de Freitas Belezia1

A estruturação da Clínica Cirúrgica do HOB

  Até 2004, as várias especialidades cirúrgicas trabalhavam individualmente, 
em cuidado “vertical” e pontual, baseado no plantonista do pronto-socorro. O 
pouco de cuidado “horizontal” se dava de forma desordenada, sem interlocução, 
com passagens eventuais pelo setor. A referência técnica existia com pouca pre-
sença física no setor. Em anos anteriores, alguns desses cargos foram ocupados 
por profissionais oriundos de outros serviços e que, muitas vezes, não conhe-
ciam adequadamente os processos de trabalho e as particularidades do Hospital 
Odilon Behrens – HOB. Inexistia um apoio matricial que pudesse coordenar 
e planejar os setores cirúrgicos. O processo terapêutico era desordenado e, em 
algumas clínicas, centrado apenas nos residentes. Nas especialidades sem resi-
dência era exclusivamente centrado nos plantonistas.
 Em alguns setores cirúrgicos, o preceptor somente discutia casos da en-
fermaria, sem estender a sua discussão para os demais setores: observações, sala 
de emergência, cuidado intensivo etc. O trabalho entre as várias especialidades 
médicas, enfermagem e de profissionais de apoio – fisioterapia, nutrição, infec-
ção hospitalar, fonoaudiologia, psicologia etc., era isolado, com pouca comuni-
cação e discussão interpessoal, que, basicamente, era registrada em formulário 
de interconsulta. Inexistiam protocolos médicos. Os protocolos de enfermagem 
não eram disponibilizados para consulta aberta no setor. As reuniões científicas 
eram ocasionais. As presenças em congressos com apresentação de trabalhos 
eram inexpressivas.
 O embrião da clínica cirúrgica se iniciou com a horizontalização do 
cuidado da cirurgia geral, que estendeu o seu apoio para os pacientes que se en-
contravam em outros setores do hospital, desde a emergência. Havia uma refe-
rência técnica diária e nominal (*), que propiciou discussões em tempo real dos 
doentes cirúrgicos admitidos via pronto-socorro. A partir desse embrião, um 
segundo cirurgião geral foi incorporado para auxílio do trabalho anteriormente 
citado, tendo assumido a coordenação dos blocos cirúrgicos, o que propiciou 
um intercâmbio entre bloco e enfermaria. Iniciou-se uma maior integração 
entre a equipe de nutrição e os cirurgiões gerais, que começaram a trabalhar 

1Médico cirurgião.
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em conjunto no projeto terapêutico de cada paciente. A falta de comunicação 
interpessoal imperava.
 Com a consultoria do Dr. Gastão Wagner, da Universidade de Cam-
pinas, em 2005, o hospital foi dividido em Unidades de Produção, baseadas em 
objetivos comuns. No caso da clínica cirúrgica de adulto, houve a congregação 
das várias especialidades, que têm como preocupação maior a melhoria da qua-
lidade na atenção ao paciente adulto que necessita de cirurgia dentro do HOB. 
Dentro desta unidade, foram unificados os blocos, as enfermarias e as especia-
lidades cirúrgicas de adulto, todos guiados pelo princípo da gestão colegiada. 
Nesse período, foram instituídas as reuniões colegiadas mensais; a referência 
matricial foi nomeada e iniciou-se a extensão do cuidado de qualidade e do 
projeto terapêutico a todos os doentes internados, independentemente do seu 
local dentro do hospital: enfermaria, observação, sala de emergência, cuidado 
intensivo etc. As referências técnicas foram criadas, nominadas e se fizeram 
presentes com mais frequência no hospital. Inicia-se a comunicação pessoal, 
via beep ou celular, e diária entre os vários profissionais: médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, infecção hospitalar etc. O envolvi-
mento de todos os profissionais com o cuidado e o projeto terapêutico do pa-
ciente começa a aumentar. Iniciam-se os planejamentos anuais realizados pela 
referência matricial, a partir dos colegiados e das necessidades de cada setor. Há 
um aumento do número de cirurgias, principalmente ortopédicas, vasculares e 
neurocirúrgicas.
 A figura 1 mostra o planejamento da clínica cirúrgica durante a sua 
estruturação.
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Figura 1 - Planejamento da clínica cirúrgica.

miolo-print.indd   369 13/7/2009   14:30:23



370

Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

 A figura 2 mostra a estrutura atual da clínica cirúrgica.

 Paralelo a este processo de organização, iniciam-se algumas reuniões 
científicas, e as residências de cirurgia vascular e neurocirurgia se estabelecem, 
gerando melhoria da qualidade de assistência aos pacientes. A presença cientí-
fica do hospital em congressos aumenta. 
 A partir de 2006 e 2007, com a posse dos concursados, as equipes da 
clínica cirúrgica começam a se estabelecer, fortalecendo a gestão colegiada, e 
há um incremento ainda maior da responsabilização do cuidado com os pa-
cientes. O projeto terapêutico para o doente de alta complexidade se fortalece. 
Implementa-se a notificação dos eventos adversos.

Figura 2 - Estrutura atual da clínica cirúrgica
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 Em 2007, é criada a unidade de cuidado intensivo cirúrgico. O con-
trato de metas é assinado e cumprido em mais de 80%, com ganho de alguns 
benefícios diretos para a equipe. O fato se repete com o contrato de 2008.
 Em 2008, horizontaliza-se todo o serviço de cirurgia geral no pronto-
socorro, com a incorporação de um profissional com perfil de reanimação e 
cuidado cirúrgico crítico. A cirurgia torácica amplia suas atividades com mais 
um profissional. Cria-se a referência urológica. O projeto de cirurgia de co-
luna começa a ser implementado. Em setembro, são impressos, publicados e 
distribuídos os protocolos da linha de cuidados das clínicas cirúrgica e geral. 
Tais protocolos representam um avanço no modo como foram preparados, pois 
contemplam a participação dos vários profissionais envolvidos no cuidado com 
o paciente, desde a entrada no pronto-socorro até o retorno ambulatorial. Os 
protocolos da cirurgia vascular, anestesiologia e neurocirurgia são finalizados e 
disponibilizados.
 A parceria com as universidades se intensifica, com a presença de aca-
dêmicos de medicina das faculdades de Barbacena e Vespasiano – FASEH, e 
de enfermagem das diferentes universidades FUMEC, UNA, PUC BETIM e 
UFMG, e técnicos de enfermagem do SENAC, com atuação nas enfermarias e 
no bloco cirúrgico. O hospital é classificado como de ensino.
 O HOB é reconhecido pela Secretaria Estadual de Saúde como nível 
1 para atendimento ao trauma, juntamente com outros três hospitais – Risoleta 
Neves, João XXIII e Hospital das Clínicas de Uberlândia.  Este reconheci-
mento propiciou ao hospital ganhar educação continuada, consultoria e inter-
câmbio internacional com a Itália. Um destes cursos foi o WINFOCUS, cujo 
objetivo principal é a aplicação do ultrassom, na emergência, à beira do leito – 
enfermaria ou cuidado intensivo, pelo cirurgião geral. Logo após o treinamento, 
iniciam-se as atividades de ultrassom de emergência na enfermaria, CTI cirúr-
gico e pronto-socorro, pela equipe da cirurgia geral e de emergencistas. Nos 
meses seguintes, há uma redução de cerca de 10% – aproximadamente entre 60 
a 80 exames por mês, de exames ultrassonográficos feitos pelos especialistas, o 
que gerou mais vagas para outros setores. Estes exames passam a ser documen-
tados e com possibilidade de serem faturados. Este método de propedêutica 
complementar deixa a sala de exames e passa a ser disponibilizado para todo o 
hospital, em tempo real, como adjunto ao exame físico. O projeto da equipe é 
treinar e multiplar os realizadores do ultrassom, em um curto espaço de tempo, 
disseminando o seu uso por 24 horas, em todo o hospital. Em 2009, o hospital 
incorpora o ultrassom na sala de emergência, com objetivos bem definidos e 
focados no atendimento de doentes críticos, no qual o aparelho funciona como 
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um “ecoestetoscópio”.
 Figura 3 - Ultrassom no setor de emergência, em procedimento reali-
zado pela referência técnica da cirurgia geral, Dra Adriana Pianetti.

 O segundo contrato de metas é assinado em 2008, e grande objetivo a 
ser atingido é a implantação da linha de cuidado do setor. Inicia-se o contato 
com as equipes noturnas e de fi m de semana da clínica cirúrgica. 
 Em 2008, os cargos de gerência e coordenação são preenchidos ofi -
cialmente, o que propiciou uma maior organização do trabalho entre as várias 
referências. O apoio matricial deve congregar as várias especialidades sob a 
sua responsabilidade, com um objetivo de melhorar a qualidade de assistência 
e segurança do paciente e dos cuidadores, além de ser o responsável pelo pla-
nejamento e pelas relações com as demais unidades de produção e a diretoria. 
A cultura da segurança do paciente deve ser institucional e, automaticamente, 
garantir a segurança das ações do profi ssional da saúde.

Figura 3 - Incorporação de tecnológicas, após a capacitação da equipe: ultrassom de 
emergência à beira do leito, realizado pela cirurgiã geral Dra. Adriana Pianetti.
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Figura 4 - Relação do apoio matricial (Gerência) com os demais setores do hospital 
e referências.

 A figura 4 mostra as principais funções do apoio matricial e a sua rela-
ção com os demais setores e referências do hospital.

Segurança do paciente internado

 A implementação da linha de cuidado passa a mostrar o paciente como 
centro da atenção. O seu objetivo é previnir e diagnosticar precocemente as 
complicações dos pacientes cirúrgicos intra-hospitalares. A sua base é a pre-
sença de “Sinais de Alerta”, identificados pelos cuidadores ou queixados pelo 
paciente, que são um prenúncio de uma evolução desfavorável, caso nenhuma 
medida seja adotada. 
 A maioria das paradas cardiorrespiratórias, dentro dos hospitais é pre-
cedida, nas 8 a 12 horas anteriores, por “sinais de alerta”, que indicam a piora 
progressiva do quadro clínico. A taquipnéia, desaturação, taquicardia, hipoten-

Apoio matricial e equipe de referência como método de gestão pública
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são e alteração do nível de consciência são os principais sinais a serem procu-
rados. Cada piora ou alteração do paciente deve ser correspondida com a mu-
dança imediata do projeto terapêutico, devendo-se instituir novos tratamentos 
e cuidados compatíveis com a gravidade e complexidade da nova condição, 
independentemente do local em que ele se encontra. O paciente que recebe 
cuidado inferior ao necessário apresenta maior risco de morte. Um exemplo 
seria um paciente com sepse grave, na qual já existe a disfunção orgânica, que 
recebe cuidado tradicional, sem reanimação respiratória e volêmica adequadas. 
A parada cardiorrespiratória na enfermaria e no bloco cirúrgico, na maioria das 
vezes, não é um evento inexperado e pode ser prevenida!
 Evidências atuais sugerem que o cuidado hospitalar moderno pode 
causar dano não intencional em até cerca de 16% dos pacientes internados, 
principalmente naqueles submetidos a uma cirurgia. O bloco cirúrgico é o local 
onde acontece a maioria destes danos, seguido pela enfermaria. 
 O evento adverso é definido como uma injúria não intencional, e não 
relacionada à evolução da doença de base, que coloca em risco a vida do pacien-
te, podendo ou não levá-lo ao óbito. A notificação de eventos adversos ajuda na 
melhoria da qualidade de assistência. Os eventos selecionados para notificação 
devem ser em pequeno número e descritos em formulários simples, disponibi-
lizados 24 horas nos vários setores – parada cardiorrespiratória, óbito, aspiração 
pulmonar, queda de cama, acidente com material perfurocontuso, por exemplo. 
O objetivo da apuração é educar e criar a cultura da segurança do paciente. A 
apuração pode ser delicada e nem sempre é fácil. Deve-se sempre tentar di-
ferenciar os erros de processo de trabalho como um todo (institucionais), dos 
erros individuais. O resultado da apuração pode reverter-se em medidas impor-
tantes na prevenção de futuros óbitos. O limite entre a negligência e o erro não 
itencional pode ser difícil de separar. A comissão de morbimortalidade hospi-
talar é um instrumento importante neste processo de segurança do paciente. 
 A seguir, descreveremos um exemplo de discussão de evento adverso: 
durante a parada cardiorrespiratória de um paciente em pós-operatório imedia-
to de laparotomia, observou-se o ritmo atividade elétrica sem pulso. Este tipo 
de ritmo nos remete a causas secundárias, sendo a insuficiência respiratória e 
o choque as mais frequentes. A gasometria arterial, solicitada antes do evento, 
demonstrava hipoxemia e acidose láctica. O paciente apresentava-se hemodi-
namicamente estável e queixava-se de dispnéia antes da coleta da gasometria. 
Tudo isto ocorreu cerca de 10 horas antes da parada cardiorespiratória. A linha 
de cuidado tem o objetivo de tentar previnir esta evolução. Neste caso, a parada 
cardiorrespiratória é prevenível e, dependendo da doença de base do paciente, a 
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morte dele poderia ou não ser evitada.

Figura 5 - Folha de notifi cação de eventos adversos
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 É importante planejar os processos de trabalho, para organizar os seto-
res e a assistência, e permitir que todos profi ssionais estejam atentos ao pacien-
te. O planejamento possibilita a prevenção de potenciais lesões aos pacientes, 
pelo uso inadequado de equipamentos, medicamentos e outros dispositivos do 
hospital. Além disso, o uso correto da tecnologia evita danos aos equipamentos. 
À medida que os setores são organizados os problemas se tornam mais eviden-
tes.

Figura 6 - Exemplo de processo de trabalho: uso de solução de NaCl hipertônico. A 
administração em doses repetidas acima do permitido pode causar danos ao sistema 
nervoso central.
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Figura 7 - De cima para abaixo: necrose e isquemia de asa de nariz por posicionamen-
to incorreto de catéter nasogástrico. Fixação corrreta do catéter nasoentérico, o que 
evita a sua tração e pressão na narina.
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Figura 8 - Queimadura de 2o grau (setas) por uso de colchão térmico em tem-
peratura alta por tempo acima do permitido, durante período pós-operatório de 
cirurgia de controle do dano com hipotermia moderada – trauma hepático.

 A responsabilização pelo paciente deve ser incentivada. A falta de 
comprometimento dos cuidadores, inclusive dos médicos, é descrita na litera-
tura como um dos principais problemas do cuidado intra-hospitalar e da emer-
gência, seguida pela falta de capacitação técnica. 
 A falta de comunicação pessoal e diálogo entre os vários cuidadores 
do paciente -- médicos, enfermeiros, fi sioterapeutas etc., é um dos principais 
fatores de risco para a morte do paciente internado. As relações interpessoais 
devem ser estreitadas entre as várias unidades de produção para se evitarem 
falhas no processo de trabalho, que prejudique o paciente.
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Figura 9 - Cartaz afi xado no setor, com a estrutura geral da Linha de cuidado – 
Básico, Intermediário, Avançado e Parada Cardiorrespiratória.

A Linha de cuidado

 A linha de cuidado é peça central e fundamental para a melhoria do 
atendimento ao paciente cirúrgico, pois normatiza as ações necessárias, para 
garantir a segurança do paciente durante a sua internação, e responsabiliza o 
cuidador perante o seu paciente. No caso do HOB, baseia-se no modelo da 
classifi cação de risco canadense, que foi iniciada no pronto-socorro em 2006, 
apesar de, atualmente, o hospital adotar a triagem “Manchester”. O seu objetivo 
é prevenir e diagnosticar precocemente as alterações agudas no quadro clínico 
do paciente cirúrgico. Quanto mais precoce for o tratamento da complicação, 
mais rápida será a sua recuperação e menor a chance de morte durante a in-
ternação. Nesse caso, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento precoces da 
insufi ciência respiratória e do choque, previnem a parada cardiorrespiratória. A 
vaga em cuidado intensivo nem sempre está disponível e não se deve aguardá-la 
para iniciar o tratamento. É aplicável a qualquer paciente e em qualquer local 
da clínica cirúrgica: enfermarias ou bloco cirúrgico. Qualquer cuidador pode e 
deve aplicá-la. A sua linguagem é simples e objetiva.
 A fi gura 9 mostra a estrutura da linha de cuidado cirúrgica.
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 A linha de cuidado básico pretende oferecer ao paciente 10 itens pa-
dronizados, que devem ser observados assim que ele for admitido, para prevenir 
ou minimizar complicações. É aplicável a qualquer paciente, a menos que haja 
contraindicação médica. A parceria de ensino com professores da Universidade 
FUMEC resultou na confecção de uma nova folha de cuidado, que contempla 
o paciente com uma melhor documentação e avaliação global do seu quadro 
clínico e das suas alterações feitas pelo cuidador.
 A sigla mnemômica ACMPS2 signifi ca:

1. Alimentação
2. Analgesia
3. Controle glicêmico
4. Cabeceira elevada e aspiração pulmonar
5. Mudança de decúbito
6. Movimentação precoce
7. Profi laxia de trombose venosa profunda
8. Profi laxia de úlcera de decúbito 
9. Sondas e drenos
10. Sedação e cuidados com contenção mecânica.

Figura 10 - Folha de registro de enfermagem, feita no verso da prescrição médi-
ca, onde os dados são documentados de maneira desorganizada.
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Figura 11 - Linha de cuidado básico e folha de registros de enfermagem, criada 
em parceria com professores da Universidade FUMEC, a ser implementada 
em substituição ao processo anterior de documentação – esta nova folha con-
templa a verifi cação do ACMPS2 pelo técnico de enfermagem.

Apoio matricial e equipe de referência como método de gestão pública

 A linha de cuidado intermediária ou amarela parte do princípio de que 
o paciente assistido com cuidado horizontal, progressivo e diário, apresenta-se 
em risco de descompensação ou morte, caso apresente uma nova queixa aguda, 
e esta não seja imediatamente avaliada e o tratamento iniciado. Neste caso, a 
participação ativa do cuidador mais próximo ou do acompanhante é funda-
mental para o sucesso. 
 Abaixo seguem as principais queixas listadas, a serem observadas:

1. Cefaléia
2. Dispnéia 
3. Dor torácica
4. Dor abdominal
5. Distensão abdominal
6. Dor, edema, cianose, alteração de pulso ou temperatura nas extre-

midades/membros
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7. Evisceração
8. Secreção ou abertura da ferida operatória
9. Vômitos
10. Palidez, Paciente relata: “estar passando mal”, “mal estar”, “des-

conforto”

A figura 12 mostra a linha de cuidado intermediário.

Figura 12 - Linha de cuidado intermediário ou amarela, que contempla sinais ou 
sintomas novos reportados pelo paciente ou acompanhante.
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 A linha de cuidado avançada ou vermelha identifica sinais de alerta 
do ABCDE, que significa insuficiência respiratória aguda e choque. Tal diag-
nóstico implica em medidas gerais de otimização do transporte de oxigênio 
do paciente, independentemente do local onde se encontra internado, pois o 
quadro é de instabilidade. Não se deve aguardar vaga em cuidado intensivo 
para se começar tais medidas, que têm relação direta entre o tempo do seu iní-
cio, mortalidade e morbidade. Quanto maior o atraso no tratamento, maior a 
chance de morte. As complicações observadas nestes pacientes são usualmente 
pós-operatórias e de natureza séptica. O quadro 1 mostra os principais sinais 
de alerta do ABCDE a serem identificados pelo cuidador mais próximo:

Apoio matricial e equipe de referência como método de gestão pública

Quadro 1 - Sinais de alerta de descompensação aguda do paciente.

Avaliação Alteração de alerta

A: Vias Aéreas Abertas
qualquer paciente com obstrução de vias aéreas ou
respiração com ruídos – roncos, estridor ou sibilos

B: Boa ventilação
qualquer paciente com dispnéia e/ou freqüência respira-
tória > 20 e/ou saturação < 94%  e/ou cianose

C: Circulação
qualquer paciente com freqüência cardíaca > 90 bpm e/
ou pressão arterial sistólica < 100 mmHg

D: Déficit neurológico
qualquer paciente que apresente alteração do estado de 
consciência e não esteja alerta

E: Exposição Exame físico do paciente
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Figura 13 - Linha de cuidado avançado ou vermelha, que contempla sinais de 
alerta (ABCD) novos, identificados pelo cuidador mais próximo. Significam 
insuficiência respiratória aguda e choque com risco de morte.

 A linha de cuidado avançada, parada cardiorrespiratória – PCR, nor-
matiza o diagnóstico e as medidas iniciais de reanimação, que devem ser im-
plementadas pelo cuidador mais próximo. O objetivo é que todos os pacientes 
já tenham tido o diagnóstico e tratamento adequados nos estágios anteriores e 
não evoluam para esta complicação. Mas, se as medidas de tratamento falharem 
ou o evento PCR for imprevisível, deve-se atender o paciente da melhor forma 
possível. A notificação de toda PCR como evento adverso visa auditar a quali-
dade do cuidado prestado pelo paciente durante a sua internação, através da sua 
passsagem por toda a linha. Neste momento, é fundamental a estruturação de 
uma comissão de morbimortalidade atuante.

 A figura 13 mostra a linha de cuidado avançada.
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Figura 14 - Linha de cuidado avançado vermelha, parada cardiorrespiratória 
(PCR). É baseada na corrente da sobrevivência preconizada pela American He-
art Association e normatiza o diagnóstico da PCR e os passos iniciais da reani-
mação cardiopulmonar.

 Um exemplo da aplicação desse raciocínio de cuidado linear e amplia-
do é o tromboembolismo pulmonar, uma doença de alta prevalência e, muitas 
vezes, silenciosa e fatal. Ao aplicar-se o cuidado básico, ACMPS2, várias estra-
tégias de prevenção de trombose venosa são aplicadas – mobilização precoce e 
profilaxia medicamentosa e mecânica, por exemplo. Mesmo com a aplicação 
da profilaxia, a trombose venosa profunda pode ocorrer silenciosamente e o 

Apoio matricial e equipe de referência como método de gestão pública
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paciente desenvolver dor torácica e dispnéia como sinais de tromboembolismo 
pulmonar. Ao suspeitar-se deste diagnóstico no pós-operatório, inicia-se o tra-
tamento com heparina, o que pode diminuir o risco de morrer na primeira 
hora – mortalidade sem heparina: 12% a 20% x com heparina: 8%. Apesar 
disto, o paciente pode evoluir com instabilidade respiratória e hemodinâmica, 
quando, então, as medidas de tratamento da insuficiência respiratória aguda e 
do choque devem ser imediatamente iniciadas, como estratégia de prevenção 
da PCR, que, se ocorrer, será diagnosticada precocemente e atendida de forma 
organizada.
 A figura 15 mostra um dos objetivos da linha de cuidado: qualidade de 
assistência ao paciente em qualquer setor.

 A estratégia de implantação envolveu a distribuição prévia de material 
didático, treinamento da enfermagem, fixação de posters, visita da coordenação e 
gerência aos setores, com breve explanação; entrega dos protocolos, apresenta-

Figura 15 - Objetivos da linha de cuidado: diagnóstico precoce das complicações 
pós-operatórias e oferta do cuidado adequado onde o paciente se encontrar, 
neste caso, na enfermaria.
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Figura 16 - Treinamento da equipe de enfermagem, em suporte básico de vida 
paralelo à implantação da linha de cuidado.

ção da nova folha de cuidados e pequeno questionário de avaliação distribuído 
à equipe de enfermagem. Neste momento, após a alta do paciente, a equipe 
também foi informada sobre a pesquisa direta de satisfação do usuário.
 A figura 16 mostra a equipe de enfermagem em treinamento sobre 
insuficiência respiratória aguda, choque e reanimação cardiopulmomar.

 A figura 17 mostra a implantação da linha de cuidado, com breve ex-
planação e distribuição do material didático, na enfermaria, durante o serviço.

Figura 17
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 Figura 18 mostra os protocolos da clínica cirúrgica, distribuídos duran-
te a implantação da linha de cuidado.

 Abaixo, o resumo de alguns ganhos na qualidade, observados durante 
todo esse processo de estruturação da Unidade de Produção:

1. Referência matricial e técnica nominal e diária.
2. Implementação da linha de cuidado, baseada na classificação de 

risco e com objetivo de garantir a segurança do paciente cirúrgico 
durante a sua internação. 

3. Diagnóstico precoce das complicações pós-operatórias cirúrgicas 
e sistêmicas. 

4. Continuidade do trabalho, mesmo na ausência da referência ma-
tricial e técnica

Figura 18 - Protocolos da clínica cirúrgica: Vols 1 e 2, distribuídos durante as 
visitas de implantação da linha de cuidado.
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5. Diagnóstico de erros nos processos de trabalho em tempo real: 
sepse de catéter central e surto de Acinetobacter multirresistente, 
por exemplo.

6. Organização dos processos de trabalho – ex.: documentação dos 
dados vitais pelo técnico de enfermagem. 

7. Formação de uma equipe de trabalho comprometida e responsável.
8. Equipe multidisciplinar comprometida diariamente com o pro-

cesso terapêutico do paciente e com intercomunicação.
9. Demanda de acordo com a necessidade do paciente e não do mé-

dico, por busca ativa na enfermaria, feita pelos profissionais de 
fisioterapia, psicologia e serviço social.

10. Reuniões colegiadas mensais. 
11. Implementação da notificação de eventos adversos, que possibi-

lita identificar falhas graves dos processos de trabalho, nas enfer-
marias e nos blocos cirúrgicos.

12. Proposta de criação da comissão de morbimortalidade da clínica 
cirúrgica para auditar todos os óbitos como fonte de discussão e 
educação, na tentativa de identificar paradas cardiorespiratória e 
mortes potencialmente evitáveis.

13. Protocolos impressos da linha de cuidado da clínica cirúrgica e da 
cirurgia geral.

14. Protocolos da enfermagem e da clínica cirúrgica, disponibilizados 
em enfermaria.

15. Protocolos de cuidados de enfermagem e de processos de traba-
lho confeccionados.

16. Protocolos da neurocirurgia, anestesiologia e cirurgia vascular 
confeccionados.

17. Confecção da grade de referência da clínica cirúrgica com o res-
tante do hospital.

18. Diminuição da média de internação hospitalar sem alteração da 
complexidade.

19. Melhor qualidade do prontuário e do sumário de alta, principal-
mente onde se trabalha com residentes; sumário de alta eletrônico. 

20. Manutenção de doentes críticos em enfermaria até disponibiliza-
ção de vaga em cuidado intensivo. 

21. Início do Programa de Educação Continuada.
22. Participação direta da referência matricial na agilização de com-

pras de equipamentos do setor.

Apoio matricial e equipe de referência como método de gestão pública
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23. Maior facilidade de comunicação entre gerentes e coordenadores.
24. Reordenação das escalas de funcionários.
25. Readequação do número de profissionais nos setores, aproximan-

do-se das recomendações do COREN.
26. Interação com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

– CCIH, com criação de referência específica dela e discussão de 
estratégias para prevenção e notificação de infecção. Leituras das 
visitas da CCIH aos blocos e enfemarias, com identificação dos 
pontos falhos no processo de trabalho.

27. Construção do conceito de diagnóstico e reanimação precoces da 
sepse grave e choque séptico na enfermaria e no prontosocorro.

28.  Implantação do conceito de terapia por objetivos precoces – 
“Early goal direct therapy” no doente cirúrgico. Conhecimento dos 
índices de infecção hospitalar a cada três meses.

29. Conhecimento da bacteriologia e da sensibilidade dos microorga-
nismos hospitalares em infecções cirúrgicas pós-operatórias: sítio 
cirúrgico e sistêmicas, o que facilita o início da antibioticoterapia 
empírica, no caso de complicação.

30. Criação da Unidade de Cuidado Crítico Cirúrgico: 10 leitos, com 
diminuição das suspensões de cirurgias e ampliação do acesso aos 
doentes do pronto-socorro.

31. Criação da central de material de vídeocirurgia no bloco cirúrgico.
32. Credenciamento do HOB para videocirurgia
33. Aumento do número global de cirurgias, principalmente ortopé-

dicas.
34. Unificação dos blocos cirúrgicos com protocolos e requisições 

únicas.
35. Reconhecimento do HOB como ‘nível 1’ de trauma pela Secreta-

ria Estadual de Saúde.
36. Início do conceito de preparo de cirurgia em “Fast Track” – ci-

rurgia com preparo e internações “rápidas” pelo hospital, quando 
houver indicação.

37. Início do conceito de nutrição enteral precoce.
38. Manutenção das visitas aos leitos e reuniões científicas das espe-

cialidades cirúrgicas: vascular, cirurgia geral e neurocirurgia.
39. Início das reuniões científicas da anestesiologia.
40. Início dos estágios em forma de internato da faculdade de medici-

na de Vespasiano – FASEH, com reestruturação do estágio de Bar-
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bacena com a participação de três preceptores como professores.
41. Início dos estágios de acadêmicos de enfermagem nos blocos ci-

rúrgicos.
42. Manutenção dos estágios acadêmicos de enfermagem nas enfer-

marias.
43. Início dos trabalhos de ultrassom de emergência à beira do leito, 

nas enfermarias, em cuidado intensivo e na sala de emergência, 
realizado pelos cirurgiões gerais, e com impacto de diminuição de 
cerca de 10% nos exames de ultrassom agendados.

44. Participação com trabalhos nos principais congressos da área: 
Congresso Brasileiro de Cirurgia, Congresso da Sociedade Bra-
sileira de Atendimento ao Trauma e Simpósio Internacional de 
Emergência e Cuidado Crítico para América Latina – Eins-
tein / Critical Care; Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular, 
Congresso Latino-Americano de Cirurgia Vascular. Congresso 
Mineiro e Brasileiro de Neurocirurgia. Congresso Brasileiro de 
Anestesiologia.

45. Três Publicações em revistas internacionais indexadas no Pub-
Med pela equipe de cirurgia geral.

46. Monitorização da qualidade do prontuário do residente. 

Conclusão

 O processo de gerenciamento atual privilegia a construção das relações 
interpessoais, com foco na abordagem interdisciplinar e comunicação pessoal 
em tempo real, entre os vários cuidadores do paciente. Apesar dos avanços da 
tecnologia, a maioria das complicações e mortes intra-hospitalares do doente 
cirúrgico pode ser previnida com medidas simples e de baixo custo, com foco 
na organização dos processos de trabalho. 
 A falta de comprometimento ainda é um problema dentro do hospi-
tal. Apesar da era da tecnologia, da internet e da robótica em cirurgia, a vida 
do paciente ainda se encontra nas mãos e na rede de relações interpessoais, 
construída por aqueles que cuidam do paciente diariamente. Ainda assim, os 
profissionais que atuam diretamente com o paciente são os menos valorizados, 
tanto no sistema público, quanto no privado. Esta deficiência das estruturas 
hospitalares modernas é o principal fator de risco para a morte do paciente 
internado.
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 Em nada adianta nosso paciente ser chamado de “cliente” e o funcioná-
rio de “colaborador” sem que a estrutura das relações entre os vários cuidadores 
dentro do hospital seja valorizada e a cultura da segurança do paciente seja um 
objetivo da instituição. Este é o objetivo principal da ‘acreditação’.
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19. Modelo de atenção nefrológica
implantado nos CTI’s

Karine Desirée Guedes1

Nildo Medeiros Dantas2 

Introdução

 A história da nefrologia no Hospital Municipal Odilon Behrens – 
HOB – mudou, a partir de julho de 2004, com a implantação de um modelo 
assistencial diferenciado no tratamento da insuficiência renal aguda. Até então, 
o serviço era terceirizado e de alto custo. 
 A inovação se deu na forma de aquisição das máquinas de hemodiálise. 
O uso do comodato como estratégia foi importante para traçar novos rumos de 
estruturação e propiciar a constante renovação tecnológica dos equipamentos. 
 Com a criação de um serviço próprio, os custos foram reduzidos e o 
hospital teve que se estruturar para assumir todo o controle de qualidade, ne-
cessário para a garantia de um tratamento seguro e eficaz, com uma exposição 
mínima aos riscos decorrentes da própria terapia. 

A insuficiência renal aguda

 A Insuficiência Renal Aguda – IRA – é uma síndrome caracteriza-
da pelo rápido declínio da função renal (horas ou semanas), com consequente 
retenção sérica de produtos nitrogenados, tais como uréia e creatinina. Possui 
ainda caráter potencialmente reversível após controle do fator desencadeante.
 A IRA ocorre em aproximadamente 5% dos pacientes internados em 
hospitais terciários e em até 30% em pacientes de Centro de Terapia Intensiva 
– CTI. 
 A hemodiálise é a forma mais freqüente de tratamento da Insuficiência 
Renal Aguda, no CTI.
 Na literatura, é consenso que a IRA é um fator de risco, independente 
de mortalidade, e também associa-se a um maior período de hospitalização dos 
pacientes. Apesar dos avanços ocorridos no manejo dos mesmos, principalmen-

1Graduada em Enfermagem pela PUC/MG, especialista em nefrologia pela Faculdade de Ci-
ências Médicas de Belo Horizonte e em Vigilância Sanitária pela Escola de Saúde Pública de 
Minas Gerais. Enfermeira do Serviço de Nefrologia do HOB.
2Graduado pela Faculdade de Medicina da UFMG. Residência em Clínica Médica e Nefrologia 
do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. MBA em Gestão de Saúde 
pela Fundação Getúlio Vargas e Coordenador da Equipe de Nefrologia do HOB.
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te em relação ao tratamento dialítico, a sobrevida permanece em torno de 50% 
dos casos, e em apenas 20% no CTI.

A hemodiálise no HOB

 O Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB – é referência no aten-
dimento de pacientes graves com patologias cirúrgicas e clínicas. O índice de 
desenvolvimento de Insuficiência Renal Aguda nessa população é elevado, com 
conseqüente necessidade de tratamento através de métodos dialíticos substitu-
tos.
 Até a década de 1990, o único método dialítico utilizado nos pacientes 
adultos, internados nas unidades de terapia intensiva do HOB, era a diálise 
peritoneal. Por volta de 1998, o hospital adquiriu um equipamento de hemodi-
álise contínua e, a partir de então, a terapia contínua passou a ser indicada para 
todos os casos de insuficiência renal. 
 Em 2003, o hospital recebeu do Ministério da Saúde uma máquina 
de hemodiálise da marca JMS, modelo SDS-20. Entretanto, este aparelho fi-
cou parado por mais de um ano, pois era preciso adquirir um equipamento de 
osmose reversa para tratar a água utilizada no procedimento. Nesse período, 
quando o paciente necessitava de um método dialítico mais eficiente, era con-
tratado um serviço de diálise convencional externo para realizar a hemodiálise 
no leito do paciente.
 Em julho de 2004, o HOB passou a realizar tratamento dialítico con-
vencional nas unidades de terapia intensiva adulto e, a partir de então, houve um 
progressivo aumento da demanda por hemodiálise convencional (gráfico 1).

Gráfico 1 - Número de sessões realizadas nos últimos quatro anos
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 Institucionalmente, ocorreu uma revolução na forma de conduzir o 
paciente portador de insuficiência renal no HOB. Várias transformações e difi-
culdades referentes a recursos humanos, equipamentos e manutenção estavam 
por vir.
 Nesse período, por falta de manutenção, o serviço era prestado de for-
ma insuficiente, e ainda havia um desequilíbrio entre a mão-de-obra especiali-
zada e a demanda por hemodiálise na instituição.
 Episódios de quebra do equipamento eram freqüentes, com a inter-
rupção da prestação da assistência. Nessas situações, diálises prescritas eram 
realizadas com atraso. A fim de superar o problema, era contratado um serviço 
de hemodiálise externo, o que representava um elevado gasto financeiro. 
 As manutenções e desinfecções no equipamento de osmose reversa 
sempre foram realizadas com competência e eficiência pela manutenção do hos-
pital. O fato de não haver experiência prévia dos funcionários da manutenção 
com a máquina JMS, dificultou a resolução de algumas manutenções. Também 
no Estado não existia mão-de-obra especializada para o referido equipamento, 
sendo autorizado ao técnico responsável pela manutenção de equipamentos 
fazer um curso de aperfeiçoamento em São Paulo. 
 Em 2005, a Direção consegue remanejar para o HOB uma máqui-
na de hemodiálise marca Baxter, modelo System 1000, que estava parada no 
Hospital Alberto Cavalcante, e autorizou também a compra de uma osmose 
reversa. Teoricamente, os equipamentos foram duplicados, porém, efetivamen-
te, em nenhum momento, estavam todos em funcionamento, porque a máquina 
JMS estava sucateada, devido ao uso intenso, ininterrupto e sem manutenção 
preventiva.
 Para garantia da qualidade da água utilizada na hemodiálise, foram fir-
mados contratos com laboratórios para a realização das análises físico-químicas 
e microbiológicas, seguindo a mesma freqüência estipulada na Resolução n.º 
154/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – que es-
tabelece o regulamento técnico para o funcionamento dos serviços de diálise 
ambulatorial. 
 Novamente, o funcionamento ininterrupto da máquina Baxter e a fal-
ta de contrato para as manutenções preventivas e corretivas levaram o equi-
pamento a um rápido desgaste. Como conseqüência, houve interrupções do 
tratamento dialítico, devido a problemas técnicos. A manutenção corretiva era 
feita de forma emergencial e com parada do atendimento aos pacientes. Nessas 
situações, a diálise era terceirizada e executada por uma clínica especializada. 
 O ano de 2007 foi marcado por mudanças na forma de execução dos 
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trabalhos. A fim de superar o problema com a manutenção dos equipamentos, 
o HOB foi pioneiro no Brasil ao realizar contrato de comodato para duas má-
quinas de hemodiálise com manutenções preventivas e corretivas incluídas. 
 Nesse mesmo ano, houve a ampliação do número de leitos e melhoria 
da infraestrutura predial das unidades de terapia intensiva da instituição. Como 
conseqüência, foi possível a realização simultânea de duas hemodiálises em um 
mesmo setor, o que significou maior eficiência e economia, pois, durante todo o 
ano de 2007, não foi necessário contratar serviço de hemodiálise externo, como 
aconteceu nos anos anteriores. 
 A equipe era composta por três nefrologistas, uma enfermeira e sete 
técnicos de enfermagem, com cobertura nas 24 horas.  
 Em 2008, foi ampliado para três o número de máquinas de hemodiáli-
se. As máquinas adquiridas são mais modernas e utilizam tecnologia de ponta, 
como o monitor da clearance da uréia online – OCM, um adicional de qualida-
de que permite determinar a clearance efetiva média da uréia, a dose de diálise 
Kt/V e a concentração do sódio plasmático durante a hemodiálise.
 Para a garantia da qualidade da água tratada, utilizada na hemodiálise, 
além do monitoramento sistemático dos parâmetros microbiológicos e físico-
químicos, foram adquiridos também materiais e equipamentos; como conduti-
vímetro, peagâmetro e kit para teste de cloro, que permitem maior controle nos 
procedimentos de desinfecção do sistema de tratamento da água.
 Na atualidade, pacientes admitidos nas Unidades de Pronto Atendi-
mento – UPA – com insuficiência renal aguda e/ou crônica são transferidos 
para o pronto-socorro do HOB para tratamento dialítico em caráter de emer-
gência. No sistema público, são poucos os serviços que fazem esse atendimento 
no formato do HOB, com rapidez, eficiência e uso de ambiente de terapia 
intensiva. Para melhorar o atendimento a esses pacientes, a sala de politrauma-
tizados passou por reforma para se adequar ao atendimento nefrológico.
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Figura 1 - Equipamento de hemodiálise - CTI do 1° andar - Novembro de 2008
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Resultados  

 Desde o início da implantação do serviço próprio de hemodiálise para 
tratamento dos pacientes em terapia intensiva, houve um crescimento ascen-
dente na demanda pelo tratamento (gráfico 2).

 A análise dos dados relativos ao ano de 2007, mostra que foram aten-
didos 192 pacientes. Cada paciente realizou, em média, seis procedimentos, 
totalizando um montante de 1.239 sessões de hemodiálise. 
 A população atendida foi predominantemente masculina, correspon-
dendo a 62% do atendimento. O cateter de duplo lúmen foi o principal tipo de 
acesso venoso utilizado.
 Dos 192 pacientes atendidos, 93 evoluíram para óbito durante a inter-
nação no CTI, correspondendo a uma taxa geral de mortalidade de 48%, abaixo 
da mortalidade citada na literatura (Tabela 1).

Gráfico 2 - Relação mensal das hemodiálises realizadas no HOB, no período de 
2004 a 2007.
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 Para a realização das 1.239 sessões de hemodiálise foram gastos 
R$410.131,00, sendo 49% com material médico hospitalar, 4% com tratamento 
de água e 47% com recursos humanos (Gráfico 3).

 Observa-se que, dos gastos com material, o capilar é o insumo de maior 
relevância, correspondendo a 68% das despesas. Dos gastos com o tratamento 
de água, 45% referem-se ao pagamento das análises físico-químicas e endoto-
xina (Gráficos 4 e 5).

Gráfico 3 - Despesas com a hemodiálise em 2007.

Gráfico 4 - Gastos com material
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 Em 2007, o Sistema Único de Saúde – SUS – pagava R$103,17 por 
procedimento de hemodiálise, o que corresponde apenas a 31% do custo da 
sessão realizada no HOB. Mesmo com o repasse insuficiente do SUS, o serviço 
próprio é economicamente mais viável para a instituição, quando comparado à 
terceirização do serviço, considerando a média de preço de R$600,00, praticada 
pelo mercado de Belo Horizonte para uma sessão de hemodiálise.

Conclusão

 Todo o empenho da equipe de hemodiálise e da direção do hospital 
possibilitou ao HOB oferecer um serviço de hemodiálise convencional dife-
renciado, com tecnologia de ponta, profissionais competentes e comprometidos 
com a qualidade do tratamento ofertado. Este quadro transformou a instituição 
em modelo, tanto para instituições públicas quanto para privadas, uma vez que 
ainda não existe uma regulamentação por parte do Ministério da Saúde ou da 
Anvisa para os hospitais que realizam a hemodiálise exclusivamente nos leitos 
de terapia intensiva. 
 Espera-se, no futuro, uma adequação na tabela de valores do SUS para 
custeio da hemodiálise na terapia intensiva, tendo em vista que a atual remune-
ração é insuficiente, restringindo assim, sua prática a poucos hospitais. 

Gráfico 5 - Gastos com tratamento da água
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20. O olhar da PNH
Aposta no fazer coletivo para a produção de mudanças:

a experiência do Hospital Municipal Odilon Behrens

Dário Frederico Pasche1

Vera de Oliveira Nunes Figueiredo2

Introdução

 Este texto busca ressaltar a Política Nacional de Humanização, o Hu-
manizaSUS, como política pública que aposta na inclusão dos sujeitos para a 
construção de experiências de mudanças na saúde, mais democráticas e susten-
tadas nas orientações ético-políticas do SUS. Nesta direção, apresenta o proces-
so de parceira construído entre o Ministério da Saúde e o Hospital Municipal 
Odilon Behrens – HOB, que vem experimentando, de forma muito intensa, a 
introdução de dispositivos da humanização, orientados pelos princípios, dire-
trizes e método da política.

Política Nacional de Humanização da Saúde: inclusão como modo de expe-
rimentação de mudanças na gestão e no cuidado

 A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS 
é uma inflexão do próprio Sistema Único de Saúde (PASCHE & PASSOS, 
2008). O HumanizaSUS emerge da experimentação da política pública de saú-
de, a qual, neste curso de duas décadas, foi capaz de enfrentar uma série de 
desafios, superando-os. 
 Ao mesmo tempo, nossa experiência “susista” construir uma agenda 
político-sanitária, cujo enfrentamento é condição para a ampliação da susten-
tação política e social do próprio SUS. Enfrentar esta é uma tarefa para a nossa 
geração, para as nossas instituições, para cada um de nós, desde os lugares que 
ocupamos e que temos a responsabilidade de conduzir.
 O “SUS que dá certo” nem sempre toma visibilidade - sendo, portanto, 
tarefa política de seus agentes anunciá-lo. Anunciá-lo, não como recurso de 
marketing, mas como afirmação do horizonte utópico de que é possível produ-
zir mudanças nas práticas de gestão e de atenção, o que permite a produção de 
reencantamento de trabalhadores e da sociedade em geral pelo SUS, pela polí-
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tica pública solidária, inclusiva e de qualidade. A experiência de humanização 
da saúde no HOB está inscrita também nesta perspectiva.
 O tema da humanização da saúde emerge dos anseios do povo brasilei-
ro, que registra na 11ª Conferência Nacional de Saúde o desafio de humanizar 
o SUS. Humanizar o SUS requer a construção de respostas concretas aos pro-
blemas e desafios anunciados por trabalhadores e usuários.
 Na perspectiva dos trabalhadores, humanizar tem relação direta com a 
valorização do trabalho e do trabalhador. Valorização que toma duas direções 
centrais: democratizar as relações de trabalho, o que se faz substantivamente 
pela inclusão dos trabalhadores nos processos de gestão; e enfrentar condições 
concretas de trabalho, como a sub-remuneração, as relações contratuais/formais 
precarizadas e injustas de trabalho, a ambiência degradada; enfim, o conjunto 
de condições de trabalho que interferem na produção de saúde dos que cui-
dam.
 Na perspectiva dos usuários, a humanização da saúde tem se expres-
sado sob as mais diversas maneiras, tomando concretude sob duas questões: 
a baixa responsabilização e a descontinuidade no cuidado e nos tratamentos. 
O povo brasileiro tem feito uma pergunta simples, mas de grande potência 
para problematizar os modos de cuidado que temos construído: quem cuida de 
quem? Quem me cuida, com quem eu conto?
 Esta pergunta, remetida ao tema da eficácia das práticas de saúde, in-
terroga para o cuidado prestado para além do episódio, para além da queixa; 
interroga sobre o cuidado no tempo, questionando a capacidade dos trabalha-
dores, das equipes e dos serviços contraírem responsabilidades pelos encargos 
sanitários. Este é exatamente o segundo desdobramento da questão da hu-
manização da saúde colocada pelo povo brasileiro: como garantir o cuidado, 
quando se faz necessária a intermediação entre serviços e equipes, ou seja: como 
se garante cuidado longitudinal em um sistema de saúde que tem, em geral, 
relações burocratizadas e pouco personalizadas? Este tema é o da transversali-
dade dos cuidados, da integração de práticas clínicas, da gestão compartilhada 
da clínica.
 Estes dois temas se manifestam em uma miríade de sintomas, que se 
apresentam como fenômenos da desumanização: filas desnecessárias; descaso e 
descuidado com as pessoas; incapacidade de lidar com histórias de vida, sempre 
singulares e complexas; práticas éticas descabidas, como a discriminação, a in-
timidação, a submissão a procedimentos e à práticas desnecessárias, a cobrança 
“por fora”, a exclusão e o abandono, talvez as experiências mais desumanas que 
as pessoas podem ser submetidas.
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 Estes problemas e desafios apontados por trabalhadores e usuários são, 
muitas vezes, sintomas de problemas hiper-complexos. Nesta medida, não se 
trata de “humanizar o humano”; senão, de enfrentar e lidar com relações de 
poder, de trabalho e de afeto – estas, sim, produtoras de práticas desumanizadas 
– considerando nosso horizonte ético e humanístico.
 A Humanização responde a tudo isto com princípios, diretrizes e 
dispositivos, todos acionados por um método. Assim, a Humanização é uma 
aposta metodológica, apontando um modo de fazer, de lidar e intervir sobre 
problemas do cotidiano do SUS. E seu método é a tríplice inclusão: inclusão de 
pessoas, inclusão de coletivos/movimentos sociais e também inclusão da per-
turbação, da tensão que estas inclusões produzem nas relações entre os sujeitos 
nos processos de gestão e de atenção, tomados como indissociáveis.
 É justamente este “movimento de perturbação”, gerado pela tríplice 
inclusão, que permite a produção de mudanças: mudanças nos modos de ge-
rir, mudanças nos modos de cuidar. Mas esta inclusão não pode se realizar 
sem orientações ético-políticas que ofertem direção aos processos que se quer 
deflagrar. A Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2007) toma cinco 
diretrizes centrais para orientar a ação das equipes de saúde:

Acolhimento•	  – orientação essencialmente ética, pois o toma como base 
do contrato entre os sujeitos do processo de produção de saúde (traba-
lhadores, gestores, usuários-rede sócio-familiar), cuja ação é produzir um 
campo comum que denominamos de produção do cuidado compartilhado, 
corresponsabilizado. Acolher é, pois, o que inaugura e sustenta processos 
de cuidar. Acolher, todavia, não significa apenas interagir, aceitando o que 
o outro traz, mas, a partir disto, produzir desvios, produzir movimentos que 
permitam reposicionamentos, produção de novas atitudes, de novas éticas, 
novos sujeitos.
Gestão Democrática•	  das organizações de saúde, dos processos de trabalho, 
da clínica e da saúde coletiva. Democracia implica, necessariamente, em 
compartilhamento nas decisões, orientadas por princípios éticos e políti-
cos. Gestão democrática é princípio, é orientação, mas se sustenta sobre 
práticas, então democráticas. Horizontalizar o poder, ampliar a inclusão 
de sujeitos na gestão e na clínica e construir corresponsabilização não são 
atos do acaso, mas construídos e experimentados em dispositivos e arranjos 
para tal fim. Colegiados gestores, equipe de referência, rodas de discussão, 
inclusão da rede sócio-familiar dos usuários, contratos internos de gestão, 
grupos de trabalho de humanização, dentre outros, são exemplos de medi-
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das concretas para uma gestão democrática e compartilhada.
Clínica Ampliada•	  - ampliação das bases conceituais da clínica, avançando 
para além da alopatia, da racionalidade clínica da biomedicina; ampliar, 
incluindo práticas complementares; ampliar para além do biológico, in-
cluindo dimensão do social e do subjetivo (afinal, a produção de saúde 
se dá para além e aquém da experiência material do corpo); ampliar para 
ação interdisciplinar, com aposta no trabalho em equipe; construir clínica 
que seja uma experiência de troca entre sujeitos, não de alguém que sabe 
e alguém que não sabe; uma clínica que não seja encontro episódico, mas 
a construção de vínculo e confiança no tempo, permitindo a contração de 
responsabilidades na rede de saúde; enfim, ampliar a clínica significa re-
construir relações de poder na equipe e com os usuários e sua rede sócio-
familiar, ampliando processos de troca e de responsabilização mútua.
Valorização do trabalho e dos trabalhadores da saúde,•	  sem o qual não se 
fará de forma sustentada a reforma sanitária de nosso país, capaz de en-
frentar iniqüidades e de ampliar nossa experiência civilizatória. Valorizar o 
trabalhador é permitir e garantir sua inclusão na gestão, na construção das 
organizações de saúde; valorizar é assegurar condições de trabalho, de exer-
cício das profissões de forma digna, com ambientes e remuneração adequa-
da; valorizar o trabalhador é assegurar que as organizações de saúde não se 
transformem em cabides de emprego, nem em lugares em que práticas e 
atitudes inaceitáveis se reproduzam e se naturalizem, como o descaso com 
o sofrimento das pessoas, com as histórias de vida, que são sempre singu-
lares; valorizar o trabalhador é produzir modos de gestão das organizações, 
que coloquem o interesse público acima de tudo e não do partido ou do 
grupo que está no governo; valorizar o trabalhador e o trabalho é, portanto, 
tarefa decorrente da ampliação de nossa capacidade de produzir processos 
civilizatórios e democráticos mais extensos, plurais e regidos pelo interesse 
público.
Garantir os direitos dos usuários•	 , na direção da produção de corresponsa-
bilização. Com isto, não se quer afirmar direitos desconhecendo deveres. A 
produção de saúde se faz na justa medida da produção corresponsabilizada 
do cuidado, que significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, traba-
lhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-familiar. Usuários têm direito 
à informação, à inclusão nas práticas/ações de saúde (consultas, exames, 
internações, etc.), se esta for sua opção, de pessoas de sua confiança; direitos 
de ter respeitadas suas opções sexuais, religiosas e políticas, que não podem 
ser discriminadas; direito a uma equipe/profissional de referência que lhe 
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cuide, que agencie os processos de relação com demais trabalhadores e ser-
viços de saúde;

 Estas diretrizes – orientações ético-políticas – estabelecem os rumos 
para a construção e experimentação de dispositivos, que são arranjos de pro-
cessos de trabalho para alterar a dinâmica de organização do trabalho, permi-
tindo a construção de novas realidades institucionais, as quais produzem novos 
modos de gerir e de cuidar. Dispositivos não são um fim em si mesmos, mas 
acionadores de processos de mudança. Assim, a Política Nacional de Humani-
zação toma os dispositivos como mecanismos agenciadores que permitem pôr 
os sujeitos em novas relações, mais horizontais, mais democráticas e coprodu-
toras de maior eficácia das práticas de saúde – mais potentes, portanto, para a 
produção de saúde.
 Não nos restam dúvidas de que o SUS é um patrimônio da sociedade 
brasileira. Não nos restam dúvidas também de que é necessário, para mantê-lo 
como opção ético-política, superar graves problemas e distorções que fomos 
produzindo na sua própria experimentação. A Política Nacional de Humani-
zação da Atenção e Gestão do SUS é uma aposta e uma oferta para que estas 
soluções sejam produzidas de forma coletiva, reafirmando os princípios do SUS 
como inalienáveis, como incontornáveis. 
 Quando se aponta o HumanizaSUS como uma política da política 
pública de saúde, se assume o compromisso de incluir sem temor na agenda 
sanitária do país o enfrentamento daquilo que o povo brasileiro tem apon-
tado como desumanização. Todavia, se propõe e aponta para um processo de 
enfrentamento que dignifique e amplie nossa opção radical pela democracia. 
Humanizar a saúde é, pois, reconstruir relações mais afirmativas dos valores que 
orientam nossa política pública de saúde.

O HOB como experiência singular do SUS que dá certo

 O Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB – assumiu os princí-
pios e as diretrizes da Política Nacional de Humanização em seu Plano Dire-
tor, e, através de seus gestores, trabalhadores e representantes de usuários, vem 
desenvolvendo um processo intenso de construção de inovações na gestão e 
organização de processos de trabalho.
 Hospital geral, de urgência, emergência e ensino, o HOB é a maior 
porta de entrada do município de Belo Horizonte para atendimentos clínicos e 
o segundo em traumas, constituindo-se em referência para Unidades de Pronto 
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Atendimento – UPA e várias regionais de saúde de Belo Horizonte.
 Desde 2004, o “Odilon Behrens” incluiu a Política Nacional de Huma-
nização em sua agenda, reafirmado o HumanizaSUS como política transversal, 
articulando e criando unidade entre as diferentes unidades internas. Sobretudo, 
o HOB tem se orientado pelo princípio da indissociabilidade entre atenção e 
gestão, apostando na construção coletiva de processos de mudanças, envolven-
do dirigentes e trabalhadores na produção de soluções para desafios postos na 
clínica, no cuidado e na gestão da organização.
 A partir das diretrizes da Cogestão, do Acolhimento e da Clínica Am-
pliada e Direitos dos Usuários, vários dispositivos vêm sendo trabalhados de 
forma articulada, como o Acolhimento com Classificação de Risco; a Ambi-
ência; os Colegiados Gestores; a Visita Aberta e o Direito a Acompanhantes; 
as Equipes de Referência e Apoio Matricial; os Contratos Internos de Gestão, 
demonstrando que é possível romper com velhos paradigmas, adotando a con-
cepção de hospital aberto, que se ressignifica pela inclusão de trabalhadores e 
usuários nos processos de gestão.
 A implementação da humanização no HOB se dá a partir da decisão 
por um modelo de gestão participativa, que resultou na construção de um novo 
organograma, com a implantação de Unidades de Produção, gestão da clínica, 
dos leitos, intensificação do trabalho em equipe, horizontalização da assistên-
cia, ampliação das relações com demais serviços da rede, exercício mais efetivo 
de controle social, contratualização de metas, indicadores e novas ações, dentre 
outros.
 Estes acúmulos fizeram com que o Hospital Odilon Behrens assumis-
se, desde 2007, papel de centro-colaborador da Política Nacional de Humani-
zação, que, por meio de apoio institucional, tem construído uma sólida relação 
ético-política e institucional, afirmativa de uma construção coletiva comparti-
lhada e coresponsabilizada.

Humanização no HOB: a experimentação de dispositivos

 Falar da experiência de humanização do Hospital Odilon Behrens se 
apresenta como oportunidade para se constatar, na prática, “o modo de fazer” 
do HumanizaSUS, pois, como aposta metodológica, tem caminhado no senti-
do da inclusão de trabalhadores, usuários e gestores nos processos de mudança 
institucional. Estes atores são força-motor das transformações, pois, seus pro-
cessos de interação e troca, permitem a produção de analisadores sociais, ou, 
mais especificamente, inclusão de fenômenos/situações, que desestabilizam os 
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modelos tradicionais, potencializando processos de mudanças de práticas de 
atenção e gestão.
 Entre os dispositivos experimentados no HOB, vamos destacar neste 
texto o Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR; a Visita Aberta e o 
Direto a Acompanhante e os Contratos Internos de Gestão. Além destes, dare-
mos destaques a dois projetos especiais: Projeto Kambam e as Visitas Técnicas.
 A perspectiva desta apresentação é destacar o processo de implementa-
ção dos dispositivos (modo de fazer) e seus principais resultados na introdução 
de mudanças nos modos de cuidar e de gerir no HOB, considerando a parti-
cipação efetiva e direta da equipe da Política Nacional de Humanização do 
Ministério da Saúde.

1. Acolhimento com Classificação de Risco

 Acolhimento expressa (1) atitude e ação de inclusão na direção da 
construção de mecanismos de garantia de acesso nas unidades/serviços (garan-
tia do cuidado) e qualidade da assistência (escuta/vínculo/responsabilização/
resolutividade); (2) acolhimento tem relação direta também com a garantia 
da continuidade do cuidado com a participação do usuário e rede social nos 
projetos terapêuticos (autonomia e protagonismo), e (3) é ainda estratégia de 
construção de condições dignas para exercício dos ofícios/processos de trabalho 
mais solidários e coletivos.
 Em funcionamento no Hospital Odilon Behrens desde setembro de 
2005, o dispositivo Acolhimento com Classificação de Risco teve seu proces-
so de construção marcado pela formação de várias rodas, oficinas, reuniões de 
colegiado, momentos de coresponsabilização coletiva com as ações necessárias 
à sua implementação, incluindo avaliação constante para ajustes e correção de 
rumos no processo.
 A experimentação do ACCR produziu mudanças estruturais na forma 
de gestão do Pronto-socorro, sobretudo, porque tem resultado de construção 
coletiva de propostas com a equipe do hospital, envolvendo demais serviços da 
rede e gerências centrais e distritais. Este processo tem permitido a construção 
de novos compromissos e novas práticas, que passaram a responder, de forma 
mais qualificada, ás necessidades de saúde da população, pois, além de realizar 
mudanças nos processos de trabalho das equipes do HOB, vem sendo um ele-
mento de fortalecer a rede municipal de Urgência-Emergência.
 O conjunto de atividades e ações desencadeadas para a experimentação 
do ACCR foi marcado pelo trabalho coletivo. As atividades de formação da 
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equipe, de organização do trabalho por Equipes de Referência, de horizontali-
zação da assistência, de participação do Conselho Local de Saúde; as mudan-
ças na ambiência, através de reforma física, sinalização, organização de fluxos, 
cores, dentre outros, e a construção de protocolos, entendidos como diretrizes 
clínicas, foram debatidas e pactuadas em espaços coletivos, ratificados nos es-
paços de cogestão.
 Todo o projeto de reforma e adequação da área física da unidade de 
urgência e emergência para a implantação do ACCR foi realizado a partir da 
discussão dos gerentes e trabalhadores das unidades, segundo as diretrizes da 
Política Nacional de Humanização para melhor ordenação dos fluxos, eixos 
(azul e vermelho separando a emergência do atendimento em geral), propostas 
que resultaram em melhor acolhimento e classificação do potencial de risco ou 
agravo, conforto e privacidade para seus usuários.
 Os resultados do processo de implementação do ACCR são compar-
tilhados com todos que utilizam e visitam o HOB, e podem ser demonstrados, 
segundo Santos-Filho (2007), a partir de algumas dimensões e variáveis que 
demonstram seus alcances como dispositivo clínico-político.
 No âmbito político-institucional, destaca-se a decisão da gestão em 
implementar o ACCR, incorporando o tema na pauta/agenda da gestão; as 
mudanças nas relações entre trabalhadores/equipes e gestores, na perspectiva da 
construção de estratégias de cogestão, da coconstrução do projeto, ampliando a 
mobilização de atores, acionando a “rede interna” do HOB; a ampliação da ca-
pacidade de articular e construir critérios e fluxos na perspectiva da construção 
de redes de conversação, dentre outros.
 No âmbito das relações de trabalho, o resultado pode ser dimensionado 
nos seguintes indicadores:

•	 Modificação	efetiva	dos	processos	de	trabalho,	com	a	produção	de	
mudanças nas agendas, critérios de atendimento e fluxos;

•	 Reconfiguração	de	equipes	multiprofissionais	de	referência,	mais	
afirmativas do trabalho cooperativo e solidário;

•	 Mudanças	nas	posturas	dos	 trabalhadores/equipes,	 alterando	as	
interações nas e entre equipes, ampliando-se vínculos terapêuti-
cos com os usuários e sua rede sócio-familiar;

•	 Organização	 e	 oferta	 de	 atividades	 sistemáticas	 de	 formação/
educação permanente, articuladas organicamente ao processo de 
mudança da porta de entrada (atividade/trabalho como recurso 
pedagógico estratégico);
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•	 Inclusão	dos	trabalhadores	(seus	saberes	e	práticas)	no	processo	
de mudanças na gestão e no trabalho, considerando orientações 
gerais construídos nos espaços de cogestão (maior exercício da 
autonomia, com menor ação heteronômica).

 Assim, o processo de experimentação/implementação do ACCR pode 
ser construído, menos tomando por referência e produto a “implantação do dis-
positivo” (que poderia produzir deslocamento na direção da afirmação de poder 
técnico-burocrático), mas com aposta radical na construção coletiva da experi-
ência, que se consolida como singular, pois foi capaz de considerar e partir das 
especificidades dos processos e dos sujeitos, efetivamente os construtores desta 
“obra”. O ACCR, desta forma, não apenas alterou substantivamente a eficácia 
das práticas clínicas e de gestão, como se apresentou como estratégia potente 
da produção de novos processos de subjetivação, de novos sujeitos.

2. Visita Aberta e Direto a Acompanhante

 A Visita Aberta e o Direito a Acompanhante nos serviços de saúde são 
um direito dos usuários e sua rede sócio-familiar. Na mesma medida, se apre-
sentam como dispositivos com grande potencial instituinte (dotados de capa-
cidade de produzir movimentos de mudança) e analisadores sociais (elementos 
síntese para a compreensão de dinâmicas políticas, institucionais e relacionais). 
Isto, porque a inclusão do familiar/rede social do usuário – a presença de alteri-
dades nos processos de cuidar e de gerir – modifica a qualidade dos encontros, 
cuja tendência é a ampliação dos espaços de interação e de troca, afirmativas de 
contratos mais coresponsabilizados.
 Todavia, a inclusão de alteridades (de outros sujeitos) nos processos de 
cuidado exige uma série de alterações na dinâmica de relação entre usuários e 
sua rede com os trabalhadores da saúde e destes entre si. Incluir outros sujei-
tos é estratégia para a produção de outros sentidos no trabalho em saúde, que 
exige, por sua vez, a ampliação dos processos de comunicação e troca. Assim, 
a inclusão é uma estratégia de alteração das relações de poder entre sujeitos, 
marcadas que são no campo da saúde pelo “empoderamento” dos trabalhadores 
e pela “mudez e silenciamento” dos usuários e sua rede social. Incluir, como 
método do HumanizaSUS, responde a uma crítica em direção às atitudes de 
desconsideração de histórias de vida e de excessiva prescrição e medicalização, 
que se apresentam como estratégias de biopoder, de controle sobre a vida.
 A estratégia para a implementação da visita aberta no HOB foi realizar 
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oficinas de sensibilização e, ao mesmo tempo, ir construindo uma proposta/
projeto deste dispositivo para o hospital. Assim, nas discussões, buscava-se pro-
por formas de resolução de desafios produzidos pela inclusão de outros atores 
no HOB, apostando sempre no envolvimento dos profissionais.
 Esse dispositivo foi implantado no HOB em setembro de 2005, e, des-
de então, está em constante processo de acompanhamento avaliativo, recebendo 
ajustes a partir de avaliações de seu funcionamento. A implementação da Visita 
Aberta e do Direito a Acompanhante foi possível a partir de um conjunto de 
movimentos político-institucionais, dentre os quais cabe destaque:

•	 A	decisão	do	Colegiado	Gestor	Ampliado	do	HOB	de	 imple-
mentar o dispositivo no hospital;

•	 A	realização	de	oficinas	por	Unidade	de	Produção	para	constru-
ção da proposta de Visita Aberta;

•	 Pesquisa	para	sensibilização	dos	trabalhadores	de	todo	hospital;
•	 Construção	do	Pacto	com	“unidades	fechadas”	(CTI,	por	exem-

plo) para unificação das propostas no conjunto do HOB;
•	 Validação	e	aprovação	em	instâncias	de	decisão	do	colegiado	do	

HOB;
•	 Acompanhamento	e	introdução	de	ajustes	no	processo	de	imple-

mentação, com a realização de “rodas de avaliação relâmpago”;
•	 Oferta	de	suporte	logístico	para	a	operacionalização	do	dispositi-

vo (que incluiu reformas de área física) e revisão de fluxos;
•	 Realização	de	oficinas	bimensais	de	avaliação	com	metodologias	

interativas;
•	 Pesquisa	para	mensuração	e	avaliação	do	grau	de	satisfação	dos	

usuários do Hospital.

 Resultados deste processo apontam que a implementação da Visita 
Aberta com Direito a Acompanhante concretiza e permite exercício concreto 
de Cogestão, da Clínica Ampliada e da Garantia dos Direitos dos Usuários. 
Isto pode ser visto, dentre outros, por meio da:

•	 Incorporação	e	priorização	da	proposta	na	agenda	do	gestor,	cujos	
processos cogeridos acionam a rede interna do HOB;

•	 Construção	coletiva	da	Proposta	de	Visita	Aberta	e	do	Direito	a	
Acompanhante pelos trabalhadores, construindo-se analisadores 
sociais e movimentos de superação de problemas e desafios que 

miolo-print.indd   414 13/7/2009   14:30:41



Cogestão e Humanização na Saúde Pública: Experiências construídas no Hospital Municipal Odilon Behrens

415

O olhar da PNH - Aposta no fazer coletivo para a produção de mudanças: a experiência do HOB

este dispositivo produz (sobretudo, porque produz maior conta-
to usuário-rede social com trabalhadores-equipes-gestores, o que 
exige a construção de novas sistemáticas de comunicação);

•	 Ampliação	do	acesso	ao	hospital	e	de	suas	unidades	para	visitan-
tes e acompanhantes;

•	 Ampliação	do	tempo	de	permanência	do	acompanhante	ao	lado	
de seu familiar, aumentando o grau de envolvimento e participa-
ção no cuidado com seu familiar internado e no pós-alta, ressig-
nificando o espaço do Hospital como espaço de ensino-aprendi-
zagem;

•	 Maior	participação	e	interação	na	construção	de	projetos	terapêu-
ticos (adequação às singularidades sócio-subjetivas e construção 
de contratos de corresponsabilidade no cuidado de si e dos seus);

•	 Ampliação	da	dinâmica	de	trabalho	em	equipe,	com	a	construção	
de equipes interdisciplinares de referência; 

•	 Adequação	de	espaços	físicos,	com	a	criação	de	condições	dignas	
de permanência de acompanhantes no Hospital: reforma de ba-
nheiros, concessão de alimentação etc.;

•	 Aumento	do	grau	de	satisfação	do	usuário	e	do	trabalhador,	rea-
lização de encontros, reuniões e rodas de conversa com familiares 
para a discussão de casos (direito à informação; estratégia de cor-
responsabilização;

•	 Mudança	 efetiva	 da	 postura	 dos	 trabalhadores	 e	 equipes,	 am-
pliando vínculos terapêuticos e a eficácia das práticas de saúde e 
de gestão. 

 A introdução dos dispositivos Visita Aberta e Direito de Acompa-
nhante, na experiência do HOB, responde, a um só tempo, a duas dimensões 
do processo de produção de saúde. De um lado, o direito ao compartilhamento 
com a rede social dos eventos da vida, como o nascimento, o adoecimento e 
a morte. De outro lado, este reconhecimento de direito à cidadania, é condi-
ção para a ampliação da superfície de contato entre trabalhadores/equipes com 
usuários/rede sócio-familiar, ampliando trocas que permitem a formação de 
compromissos e, conseqüentemente, a contratação de processos amplificados 
de corresponsabilização no cuidado. Este objetivo ampliado do dispositivo faz 
com que, incluir outros, deixa de ser apenas uma atitude generosa, para se cons-
tituir imediatamente em uma rica estratégia de produção de saúde.
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3. Contratos Internos de Gestão

 Além de ser referência em Acolhimento com Classificação de Risco, 
Visita Aberta e Direito a Acompanhante, na Cogestão e Gestão Participativa, o 
HOB é também  reconhecido pelo processo de construção de Contratos Inter-
nos de Gestão entre suas unidades de produção, processo desencadeado desde 
2007.
 Os Contratos Internos de Gestão emergem no HOB como dispositi-
vos de fortalecimento de cogestão e de construção de rede internas, ampliando 
a unidade e ação institucional na direção da realização de sua Missão político-
institucional.
 Trabalhados de forma interativa e corresponsável, os Contratos Inter-
nos de Gestão expressam, segundo Gastão Wagner de Sousa Campos3 , “pos-
turas de gestor apostando na multiplicação de gestores”, na medida em que 
compartilha poder, o que é raro no setor público.
 A metodologia para a construção dos Contratos Internos de Gestão no 
HOB, articulou uma série de movimentos, dentre os quais:

•	 Reuniões	de	preparação	dos	contratos	e	definição	de	estratégias	
para acompanhamento com gerentes e diretoria; 

•	 Definição	 de	 passos	 para	 o	 acompanhamento	 dos	 Contratos	
Internos de Gestão: instrumentos/matrizes e aferição/acompa-
nhamento por período e representante do Grupo Estratégico de 
Acompanhamento dos Contratos Internos (GEAC); 

•	 Definição	das	linhas	de	incentivo,	premiação	a	partir	das	delibe-
rações do Colegiado Gestor Ampliado; 

•	 Momentos	de	avaliação	do	processo	em	curso	e	levantamento	de	
nós críticos com a Diretoria; 

•	 Construção	de	instrumentos/gráficos	para	apresentação	dos	resul-
tados das aferições bimensais dos Contratos Internos de Gestão; 

•	 Devolutiva	da	aferição	avaliativa	com	apresentação	de	resultados	
– gráficos por unidade/diretoria e desafios; 

•	 Apresentação	dos	resultados	dos	Contratos	Internos	de	Gestão,	
discussão de pontos significativos por unidade/diretoria e identi-
ficação de metas pertinentes para os Contratos Internos de Ges-
tão do ano subseqüente.

3Apontamento da reunião do Colegiado Gestor Ampliado do HOB, que analisou os resultados 
do processo de implantação dos Contratos Internos de Gestão. Belo Horizonte, março de 2008. 
Não publicado.
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 No processo de implementação e acompanhamento dos Contratos In-
ternos de Gestão, o caminho escolhido foi também o da construção coletiva e 
sua realização não se confunde com processos, como de auditoria dos contratos, 
mas, sim, movimentos de construção de instrumentos, registros de ação e mu-
danças nos processos de trabalho, envolvendo sua extensa rede de sujeitos. Este 
processo todo não se pautou pela rigidez no alcance de meta de forma inflexí-
vel, mas, sim, pela pactuação de novas formas de medir o alcance das metas ou 
de sugerir novas ações e interfaces necessárias.
 Em síntese, pode-se dizer que foi um processo de aprendizado, e den-
tre os resultados, podem ser destacados:

•	 Produção	de	movimento	de	discussão	nos	espaços	de	gestão	do	
HOB, favorecendo a interface no cumprimento de metas comuns 
com outras unidades;

•	 Ampliação	dos	processos	de	 comunicação	 e	 integração,	melhor	
organização dos processos de trabalho e experimentação de um 
modo de fazer mais compartilhado da gestão das unidades, com 
ampliação da visibilidade de situações que refletem problemas e 
potencialidades;

•	 Fortalecimento	dos	colegiados	das	Unidades	de	Produção,	provo-
cando mudanças no modo de operacionalizar as ações/projetos;

•	 Aumento	das	pactuações	e	da	capacidade	de	inclusão	dos	diferen-
tes atores, garantindo melhor execução dos Planos de Ação.

 Contratos Internos de Gestão resultam de processos de formação co-
letiva de compromissos, expressando efetivamente a contração de responsabi-
lidades entre áreas/setores/unidades de produção e seus sujeitos, favorecendo o 
alcance de metas e resultados da organização como um todo.
 Contratação interna resulta de um processo de cogestão e significa que 
os agentes internos compreendem e se vêem construtores de uma trama ins-
titucional em rede, cuja interação é que permite à organização realizar suas 
ações finalísticas, de forma coesa e com eficácia. Contratos de gestão permitem 
que se visualizem com maior nitidez os nós das redes, sua dinâmica interativa e 
sua mútua independência, permitindo melhor reconhecimento de cada um dos 
setores e dos processos de trabalho, que ganham, assim, status de importância 
e relevância, dignificando o trabalho de muitos que se encontram isolados e 
subjugados à condição de secundário/de menor importância.
 A experiência do HOB aponta, neste sentido, que a produção de maior 
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grau de compromisso entre sujeitos de diferentes áreas/setores se torna pos-
sível pelo envolvimento de todos, que, assim, tomam a organização de saúde 
também como obra sua. De outra parte, nos informa sobre a indissociabilida-
de entre gestão e cuidado/atenção, pois explicita de forma inequívoca que os 
modos de gestão interferem decisivamente na organização das práticas e nos 
resultados do trabalho, e vice-e-versa.

Outros dispositivos/projetos especiais da PNH no HOB
 
Projeto Kambam: uma proposta de gestão da clínica

 No desenvolvimento do processo de efetivação de Contratos Internos 
de Gestão, bem como em discussões sobre a diretriz da Clínica Ampliada, ma-
terializada pelas Equipes de Referência e Projetos Terapêuticos, foi identifica-
da a necessidade de melhorar o gerenciamento clínico dos leitos, favorecendo 
a qualificação da atenção (redução da taxa de permanência), a ampliação do 
acesso (maior rotatividade dos leitos) e a efetivação das Equipes de Referência 
(visibilidade do trabalho em equipe e grau de responsabilização).
 Além disso, foi diagnosticado que um percentual dos problemas de 
gestão estaria relacionado aos ruídos provocados pela insuficiência da comuni-
cação intra-hospitalar, sendo necessário ampliar os processos de socialização de 
informações pertinentes aos trabalhadores e usuários do hospital, minimizando 
situações adversas vividas no seu cotidiano.
 Kambam é uma palavra japonesa que significa literalmente registro ou 
placa visível. Na administração da produção, significa um cartão de sinalização 
que controla os fluxos de produção em uma indústria. O cartão pode ser subs-
tituído por outro sistema de sinalização, como luzes, caixas vazias e até locais 
vazios demarcados. 
 O objetivo do projeto no HOB é utilizar o método de cores para si-
nalizar os tempos adequados para a permanência dos pacientes nos diversos 
setores. Sendo assim, a cor verde significará tempo de permanência dentro do 
esperado para o setor e/ou patologia; a cor amarela significará que o tempo de 
permanência está próximo ao limite esperado para aquele setor e\ou patologia 
e a cor vermelha significará que o tempo de permanência terá ultrapassado o 
limite esperado para aquele setor e/ou patologia. 
 A alimentação do programa é feita diariamente, por turno de trabalho, 
e é de responsabilidade da equipe de enfermagem do setor. Conta com com-
putadores de tela plana, disponibilizados nas Unidades de produção previstas, 
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para facilitar sua visualização e utilização, que produzirão relatórios mensais 
das médias de permanência por setor, de acordo com as cores, permanência por 
patologia, taxas de óbito e taxa de substituição de leito. Estes dados são analisa-
dos nos colegiados setoriais, servindo de base para a construção de novas metas 
para as diversas unidades do Hospital.
 O Projeto Kambam foi implantado, com apoio do Ministério da Saúde, 
em todas as unidades de internação e urgência e emergência do HOB, visando 
dar maior visibilidade e melhor dinâmica de acompanhamento dos pacien-
tes, responsabilização profissional e concretização das diretrizes clínicas ou dos 
protocolos assistenciais. Além disto, visa sistematizar ações assistenciais para 
os usuários e acompanhantes, considerando dispositivos da Clínica Ampliada, 
Equipe de Referência e Apoio Matricial, e divulgar informações sistemáticas 
de interesse dos trabalhadores e usuários, aumentando o grau de satisfação dos 
usuários, acompanhantes e visitantes, fortalecendo a missão do hospital, en-
quanto centro-colaborador da Política Nacional de Humanização.
 Este Projeto encontra-se em fase inicial de implementação, e os pai-
néis eletrônicos já instalados em locais de grande fluxo, prestando informações 
estratégicas a usuários, familiares e rede social sobre o Acolhimento com Clas-
sificação de Risco, horários das visitas aos usuários, informações voltadas para 
educação em saúde, dentre outras, tornando de domínio público informações 
que antes não estavam disponíveis.
 O Projeto vem recebendo acompanhamento avaliativo nas unidades 
de produção e, a partir de relatórios específicos gerados pelo sistema, os indica-
dores são analisados e discutidos nos colegiados de gestão, na perspectiva de se 
aperfeiçoar processos de trabalho, o que pode assegurar benefícios na gestão de 
leitos, possibilidade de ampliação do acesso e maior grau de corresponsabiliza-
ção das equipes.

Visitas técnicas de equipes de dirigentes e trabalhadores ao HOB

 O Hospital Municipal Odilon Behrens vem produzindo mudanças 
importantes nas práticas de gestão e de atenção hospitalar, constituindo-se, 
portanto, em importante referência para a implementação da Política Nacional 
de Humanização, sobretudo porque apostam um modo de fazer coletivo. Nesta 
medida, o HOB contrai um novo e estratégico lugar na rede, que é servir de re-
ferência metodológica e técnica para outras instituições que estão em processo 
de implementação da Humanização.
 Assim, desde 2007, o HOB passou a ser um centro colaborador da Po-
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lítica de Humanização e, para viabilizar este lugar institucional, foi construída 
parceria entre o HumanizaSUS/MS e o HOB para a realização de visitas téc-
nicas, considerando agenda pactuada, a partir de solicitações de consultores do 
HumanizaSUS em articulação com secretarias e serviços de saúde de várias 
regiões do País.
 As visitas técnicas já permitiram a participação de mais de 130 direto-
res de hospitais, secretários de Saúde, gerentes e trabalhadores estratégicos dos 
hospitais e das secretarias das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 
e Sul. O Ministério da Saúde, através do HumanizaSUS, tem apoiado técnica 
e financeiramente esta atividade, por considerar sua força multiplicadora no 
desenvolvimento de iniciativas em outras instituições hospitalares.
 A programação tem sido organizada para estabelecer trocas solidárias 
entre a gestão e trabalhadores do HOB e participantes da visita, sobretudo 
para a discussão dos dispositivos Acolhimento com Classificação de Risco, Co-
gestão (colegiados e Contratos Internos de Gestão), Visita Aberta e Direito 
a Acompanhante, problematizando o processo e o modo de implementação, 
considerando o método da tríplice inclusão.
 A metodologia da Visita Técnica contempla levantamento de expec-
tativas dos visitantes, leitura de cenário, exposições dialogadas, discussões em 
plenárias, subgrupos para observação participante nas unidades, mesa de traba-
lhadores do HOB, apresentação de vídeos, avaliação e registro de manifestações 
avaliativas espontâneas de participantes. A visita às unidades é sempre acompa-
nhada pela direção do hospital e não se restringe ao Pronto-socorro, passando 
por todas as Unidades de Produção do hospital. 
 A visita técnica é considerada pelos visitantes uma importante estraté-
gia para a implementação da humanização, pois o HOB tem uma experiência 
encarnada nos princípios, diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Hu-
manização, sendo uma oportunidade de ver a Política Nacional de Humaniza-
ção viva e atuante no cotidiano do hospital.
 É por esta razão que a visita técnica se transformou em dispositivo da 
Política Nacional de Humanização e as avaliações demonstram ser esta estra-
tégia uma rica troca de experiências entre trabalhadores e gestores de urgência/
emergência e consultores do HumanizaSUS, e uma oportunidade de ver, na 
prática, “o modo de fazer” da Política, através da implantação de toda uma ló-
gica que antecede e ultrapassa a simples implantação de dispositivos. 
 Os desafios apontados pelos visitantes, registrados em seus relatórios 
de atividade, apontam para a necessidade da apropriação da lógica de cogestão 
e modo de fazer pelo conjunto de trabalhadores e usuários, de forma a garantir 
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sua permanência como modo de fazer, ampliando os espaços de análise e decisão 
coletiva, pois, só isso garantirá a apropriação ética e política do modelo pelos 
trabalhadores e usuários.

Concluindo

 A gestão pública hospitalar tem realizado na “experiência susista”, mu-
danças importantes em seus conceitos e lógica organizativa, apresentando-se 
como elemento de sustentabilidade e viabilidade do SUS. Nestes últimos anos, 
o Ministério da Saúde vem incentivando esta qualificação, através de várias 
iniciativas, como a Política Nacional de Humanização.
 O Hospital Municipal Odilon Behrens tem realizado um esforço co-
letivo nesta direção, que envolve a participação de múltiplos agentes sociais e 
institucionais, incluindo o Ministério da Saúde e seus consultores, que direta 
ou indiretamente, vêm contribuindo para a qualificação dos modos de gerir e 
de cuidar, fazendo com que o HOB se constitua como referência para muitos 
hospitais e instituições de saúde do país.
 A continuidade desse processo e a ampliação das condições de sua sus-
tentabilidade decorrem na manutenção e no aperfeiçoamento do modelo de 
gestão adotado no HOB, que tem um papel de auto-proteção, face às mudanças 
políticas das equipes de governo. Isto se deve, porque o hospital deixa de ser 
uma obra de um pequeno grupo de dirigentes, para se tornar realização de um 
grande grupo, que, gradativamente, vai percebendo os benefícios e as respon-
sabilidades da gestão colegiada, preparando-se para não aceitar mudanças que 
vão de encontro aos princípios da democracia institucional e da radicalização 
ético-política, e de manter sua natureza pública, vocacionada para a produção 
do bem comum.
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