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das relações médico-usuário em cinco hospitais do Recife/PE. 2009. Tese 
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RESUMO 
 

Um relacionamento médico-usuário (RMU) adequado é fator essencial para o suces-
so da prática médica. Grande parte das dificuldades de relacionamento e do distan-
ciamento do usuário podem ser creditadas à qualidade da formação médica e à valo-
ração da comunicação interpessoal no exercício profissional. O instrumento de tra-
balho, passível de mensurar e avaliar o tipo e a qualidade da relação entre os profis-
sionais e os usuários é o prontuário médico, documento básico que permeia as ativi-
dades de assistência, pesquisa, ensino, administração e acompanhamento jurídico 
das atividades médicas, e é o elemento de comunicação entre os serviços e entre a 
instituição e os usuários. Pesquisa, realizada em Recife/PE, em 2005, envolvendo 
1.300 prontuários encontrou cerca de 94% dos mesmos classificados como ‘ruins’ e 
‘péssimos’. O presente estudo objetivou obter fundamentos para a seguinte hipóte-
se: O preenchimento dos Prontuários Médicos, reflete uma relação de autonomia 
excludente e de fragilidade ética na relação médico-usuário. O objetivo geral foi ava-
liar a relação médico-usuário e suas repercussões no preenchimento e/ou compre-
ensão dos dados dos prontuários médicos em cinco unidades da rede hospitalar. 
Metodologicamente foi desenvolvido um estudo de caso múltiplo, transversal, o que 
permitiu trabalhar com diferentes metodologias e efetivar a triangulação de informa-
ções. Levantou-se dados dos prontuários médicos através de um método de caráter 
quantitativo. Em seguida, coletou-se dados empíricos através de entrevistas e de um 
grupo focal constituído por profissionais médicos e gerentes dos hospitais em estu-
do. Os resultados mostraram elevados percentuais de prontuários com qualidade 
ruim e péssima, e os principais determinantes foram: formação inadequada, dificul-
dades de comunicação, inadequação ética da práxis médica e pouca cobrança or-
ganizacional.  
 

Palavras chaves: Registros Médicos. Ética Médica. Relações Médico-Paciente. 



 

SAMPAIO, Adriano Cavalcante. Quality of patient records as reflection of  medi-
cal user relations in five hospitals of Recife/PE. 2009. Thesis (Doctor of Public 
Health) – Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 
2010. 

 
ABSTRACT 

 

A doctor-user relationship (RMU) appropriate is key factor in the success of medical 
practice. Good part of relationship difficulties and alienation of user can be credited to 
the quality of medical training and the values of interpersonal communication in pro-
fessional practice. The work instrument, capable of measuring and evaluating the 
type and quality of the relationship between professionals and users is the medical, 
background document which permeates assistance activities, research, teaching, 
administration and monitoring of legal and medical activities, is the element of com-
munication between departments and between the institution and the users. Search 
held in Recife/PE, in 2005, involving 1,300 patient found approximately 94% of those 
classified as bad and lousy. The present study aimed at raising rationale for hypothe-
sis: filling of patient records, reflects a relative autonomy exclusionary and fragility 
ethics in medical-user relationship. The overall objective was to assess the medical-
user and repercussions on padding and/or understanding of patient data into five u-
nits of the hospital network. Methodologically was developed a multiple case study, 
transversal, enabling work with different methodologies and effectuate the triangula-
tion of information. Rose data of patient records by a method of quantitative charac-
ter. Then be empirical data collected through interviews and focus group consisting of 
medical professionals and managers of hospitals under study. The results showed 
high percentages of patient records with poor quality and lousy, and major determi-
nants were: inadequate training, communication difficulties, non ethical medical pra-
xis and little organizational recovery. 
 
 
Keywords: Medical teaching, Ethics medical, Medical records, Physician-Patient Re-

lations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A medicina é uma atividade humana milenar que lida com a arte de curar. 

No oriente a medicina Ayurveda data de 6.000 anos atrás. Na civilização ocidental o 

seu marco histórico, remonta a Hipócrates (460-377 a.C.) considerado o precursor 

do pensamento científico, sobretudo no que concerne a um modelo explicativo ino-

vador para a compreensão do processo saúde/doença, ao estabelecer, na história 

ocidental, os primeiros regulamentos e princípios éticos das ciências médicas.  

 Anteriormente a Hipócrates, e até a sua época, a medicina religiosa era mui-

to popular, as concepções mágicas das doenças e das terapêuticas eram dominan-

tes. Com Hipócrates, a racionalidade e a objetividade passam a ser utilizadas na 

explicação das doenças e é partir dele que Galeno dará importante contribuição, 

tendo suas idéias quanto ao diagnóstico e ao tratamento, tido vigência durante 14 

séculos, isto é praticamente, por toda a idade media, sem que muito de sua orienta-

ção, por exemplo, sobre como chegar a um bom diagnóstico, tenha perdido validade  

(BARROS, 2002). O juramento hipocrático, parte do qual é, formalmente, adotado, 

até hoje, torna-se o parâmetro para que os médicos avaliem suas práticas. 

O caráter sacerdotal do médico foi mantido devido à adaptação que o cristi-

anismo fez dos termos do juramento hipocrático sem alterar a estrutura do seu códi-

go ético, e segundo Guillén (1989, apud ALMEIDA, 1999, p. 20): “a ética médica se 

converteu no paradigma de toda a ética ‘sacerdotal’ [outorgando] universalidade à 

ética hipocrática, dotando-a de vigência ao largo de muitos séculos”. 

As interações entre os médicos cristãos e os pacientes, no início da Idade 

Média e até o século XII, segundo Katz (1989, apud ALMEIDA, 1999, p. 20), foram 

regidas por três crenças inter-relacionadas: “a) os pacientes devem honrar os médi-

cos, porque sua autoridade provem de Deus; b) os pacientes devem ter fé em seu 

médico e; c) devem prometer obediência”.  

A partir do século XII, a abertura das faculdades de medicina nas universi-

dades medievais, e a promulgação das primeiras leis que regulamentavam o exercí-

cio da prática médica pelos candidatos, se constituem em fatos importantes para o 

início do processo de profissionalização da medicina. Nesse sentido, Almeida (1999, 

p.21), afirma: 
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Esses estatutos legitimavam a prática médica perante a sociedade, 
pois os médicos baseavam-se num saber que somente os “iniciados” 
poderiam adquirir e, ainda, lhes garante a proteção legal pelo Estado, 
garantia do monopólio profissional.  

 
O sistema médico consolidou-se com a legitimação social da medicina aliada 

à incorporação da racionalidade científica e a mudança do paradigma da medicina 

em fins do século XIX - quando as investigações médicas começaram a identificar as 

doenças, seus sinais e sintomas, com as lesões anatômicas, instituindo a medicina 

anatomopatológica (FOUCAULT, 1994). 

A ação médica tem, ou deve ter como princípio básico relações de confiança 

e respeito entre o médico e o paciente. Para Entralgo, seriam “rigorosamente im-

prescindíveis para uma prática humana da arte de curar” (ENTRALGO, 1983, p. 20). 

O paciente confia no médico porque se convence que o mesmo dispõe dos conhe-

cimentos necessários à resolução de seu problema e o respeito do médico ao paci-

ente se fundamenta nos princípios éticos da beneficência e da não-maleficência, 

(ALMEIDA, 1999). 

Em busca da cientificidade e seguindo princípios éticos, a profissão médica 

perpetuou-se ao longo dos tempos através das faculdades de medicina, a primeira 

das quais data do século XII.   

No século XIII, foi regulamentada, pela primeira vez no Ocidente medieval, a 

titulação e o ensino de medicina por Frederico II, na Sicília. Durante os séculos XIV e 

XV ocuparam um lugar de destaque as escolas médicas italianas, principalmente as 

universidades de Bolonha e Pádua, estimulando uma superação do galenismo "ara-

bizado". Desde o início do século XIV retoma-se a dissecção de cadáveres huma-

nos, superando a proibição, por parte da Igreja Católica, dessa prática e o desenvol-

vimento da clínica e da cirurgia. Nesta mesma época, a crise da prática e da educa-

ção médica já era motivo da preocupação de Petrarca (1304-1374), que chamava 

atenção do Papa para a falta de ética de muitos médicos e para os riscos da impos-

tura em medicina, que matava impunemente ricos e pobres.  

No século XVI, Miguel Servet (1511-1553), ao demonstrar a circulação pul-

monar, representa o avanço mais destacado da Fisiologia. Neste período, a prática 

de autopsias anatomopatológicas e as sessões clínicas começam a ser difundidas 

nas escolas médicas. Em 1546 Girolamo Fracastoro escreveu De contagione et con-

tagiosis morbis et curatione), a primeira discussão médica conhecida sobre o fenô-

meno da infecção contagiosa (precursor de Pasteur e Koch).  
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Entre os séculos XVII e XVIII, considerado o período da medicina do barro-

co, foram formuladas as novas bases da fisiologia e da patologia modernas, em 

substituição ao galenismo. O método fisiológico moderno (experimentação, medição 

e indução) teve seu ponto de partida com o trabalho de William Harvey (1578-1657) 

sobre a circulação maior, publicado em seu livro De motu cordis (1628)  

Segundo Fachini (1998), o século XVIII apresenta um momento importante 

da medicina, pois:  

No início do século XVIII, pela primeira vez na história da medicina 
ocidental, a doença passa a ser encarada em sua dupla natureza, 
como problema político e como problema clínico, tornando-se o mé-
dico uma autoridade administrativa fundada na competência de seu 
saber (Foucault). O século XVIII assistiu a superação do tradicional 
enfoque preventivo individual, com a emergência de uma higiene pú-
blica proposta pelo médico alemão Johann Peter Frank (1745-1821) 
(FACHINI, 1998, P. 7).  

 

Na primeira década do século XX mudanças significativas ocorreram na for-

mação médica acarretando repercussões na prática profissional. Essa mudanças 

foram solidificando um novo paradigma calcado na hospitalização e na especializa-

ção.  

Nas últimas quatro décadas foram supervalorizadas as ciências biológicas, a 

super-especialização e os insumos tecnológicos de ordem diagnóstico-terapeutica 

trazendo como conseqüência mais visível, a “desumanização” do médico, transfor-

mando-o cada vez mais em um técnico, um especialista, profundo conhecedor de 

exames complexos, precisos e especializados, porém, em muitos casos, ignorante 

dos aspectos humanos presentes no usuário1 que assiste, desconhecendo o outro2 

como a essência do seu trabalho. Em outras palavras, perdeu-se gradativa e inten-

samente, a perspectiva holística, de valorização do “todo”, presente nas escolas de 

pensamento médico do passado, com o predomínio crescente do modelo biomédico, 

cartesiano a que vai se somar – reforçando-se mutuamente – uma lógica de merca-

                                            
1 Neste estudo adotaremos o termo usuário ao invés de paciente por considerarmos que paciente   

induz ao estigma de doença e uma relação médico-usuário (RMU) inclui os cidadãos não obriga-
toriamente doentes. Quando utilizarmos citações na íntegra, preservaremos o termo relação mé-
dico-paciente (RMP). 

2 O outro, aqui entendido como o usuário dos serviços de saúde, deve ser olhado como um ser au-
tônomo, com fragilidades, expectativas, verdades, crenças e subjetividades que devem ser res-
peitadas por quem estabelece uma relação que deve ser de troca, de escuta, afetividade e de re-
solubilidade.  
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do com objetivos lucrativos muito marcantes, empobrecendo e tornando menos im-

pactante, em termos humanos, a prática médica e dos serviços de saúde como um 

todo (BARROS, 2008) 

Outro aspecto a considerar, e não menos importante, são as transformações 

ocorridas nas condições sociais de trabalho que têm proletarizado o profissional mé-

dico, cerceando a disponibilidade de tempo deste para o contato com o usuário, as-

sim como para a reflexão e a formação mais abrangente. 

A crença na ‘verdade científica’, segundo Martins (2004), nada científica, 

como toda crença, tende a levar o médico a adotar certa onipotência diante da dita 

doença do paciente e por decorrência diante do próprio paciente. Esta relação de 

poder é mais contundente quando ocorre em serviços públicos de saúde cuja popu-

lação e usuários dos serviços são constituídos por famílias de baixa renda, excluídas 

social, cultural e politicamente da “cidadania”, com uma profunda diferença cultural 

em relação ao médico, levando-os a crer que não são dignos do respeito à sua au-

tonomia e condição humana.  

A este respeito, ainda Martins (2004, p. 25), questiona o caráter comercial da 

saúde e afirma: 

Em nome da Ciência, o médico se sente o arauto da verdade, por 
vezes mesmo em detrimento da saúde do paciente. Mas em nome 
da verdade, na realidade torna-se um instrumento de um poder que 
lucra com sua devoção à causa, e que lhe acena com a devida re-
compensa financeira – seja com salários ou ganhos importantes, seja 
com presentes, brindes e viagens, seja simplesmente com um status 
e uma imagem social elevada. 

 

Um relacionamento médico-usuário (RMU) adequado impõe qualidade e é 

fator decisivo e essencial para o sucesso da prática médica. Boa parte do descrédito 

e do distanciamento do usuário pode ser creditado à insuficiência na formação pro-

porcionada pelas escolas, que não valorizam de forma adequada a comunicação 

interpessoal no exercício profissional. A melhoria da relação entre médico e usuário 

não tem efeitos positivos apenas no tratamento da doença e na satisfação do usuá-

rio, mas influi decisivamente na qualidade do serviço. 

O código de ética médica está pautado pelos princípios hipocráticos cuja 

fonte mais importante é a Declaração de Genebra da Associação Médica Mundial – 

1948 – o documento sobre o tema, dos mais antigos e conhecidos sobre o tema, na 

era moderna - a qual apresenta um resumo do juramente hipocrático e tem sido utili-
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zada amplamente. A sua versão clássica em língua portuguesa tem a seguinte reda-

ção: 

Eu, solenemente, juro consagrar minha vida a serviço da Humanida-
de. Darei como reconhecimento a meus mestres, meu respeito e mi-
nha gratidão. Praticarei a minha profissão com consciência e digni-
dade. A saúde dos meus pacientes será a minha primeira preocupa-
ção. Respeitarei os segredos a mim confiados. Manterei, a todo cus-
to, no máximo possível a honra e a tradição da profissão médica. 
Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que concepções re-
ligiosas, nacionais, raciais, partidárias ou sociais intervenham entre 
meu dever e meus pacientes. Manterei o mais alto respeito pela vida 
humana, desde sua concepção. Mesmo sob ameaça, não usarei meu 
conhecimento médico em princípios contrários às leis da natureza. 
Faço estas promessas, solene e livremente, pela minha própria hon-
ra (NAÇÕES UNIDAS, 2010). 

 

O instrumento de trabalho, utilizado no setor saúde, passível de mensurar e 

avaliar o tipo e qualidade da relação entre os profissionais e os usuários é o prontuá-

rio médico.  

Define-se prontuário médico como um documento básico que permeia as a-

tividades de assistência, pesquisa, ensino, controle administrativo e acompanhamen-

to jurídico das atividades médicas em uma unidade sanitária. Ele é ainda o elemento 

de comunicação entre os vários setores dos serviços e entre a instituição e os usuá-

rios, além de ser o depositário de um conjunto de informações para gerar conheci-

mento sobre as intervenções realizadas e fundamentalmente acompanhar a história 

do usuário. 

O Conselho Federal de Medicina (2002), em sua resolução nº 1638, de 

10/07/2002, no Art. 1º, resolve:  

Definir prontuário médico como o documento único constituído de um 
conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a 
partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do pacien-
te e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científi-
co, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multipro-
fissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. 
 

Entendendo a importância do monitoramento e avaliação do preenchimento 

dos prontuários esta mesma resolução (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2002, p. 1), no seu Art. 3º institui a obrigatoriedade da criação das Comissões de 

Revisão de Prontuários nos estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se 

presta assistência médica. No seu Art. 5º, estabelece as competências dessas Co-

missões, especificando: 
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Art. 5º - Compete à Comissão de Revisão de Prontuários: 

 

I) Observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do pron-
tuário confeccionado em qualquer suporte, eletrônico ou papel: 

a) Identificação do paciente - nome completo, data de nascimento 
(dia, mês e ano com quatro dígitos), sexo, nome da mãe, naturalida-
de (indicando o município e o estado de nascimento), endereço com-
pleto (nome da via pública, número, complemento, bairro/distrito, 
município, estado e CEP); 

b) Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e 
seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico de-
finitivo e tratamento efetuado; 

c) Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de to-
dos os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identifica-
ção dos profissionais que os realizaram, assinados eletronicamente 
quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico; 

d) Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade 
da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a identifi-
cação dos profissionais prestadores do atendimento. São também 
obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM; 

e) Nos casos emergenciais, nos quais seja impossível a colheita de 
história clínica do paciente, deverá constar relato médico completo 
de todos os procedimentos realizados e que tenham possibilitado o 
diagnóstico e/ou a remoção para outra unidade. 

 

O preenchimento incompleto e incorreto e/ou ilegível dos prontuários médi-

cos e das fichas clínicas tem sido um dos problemas encontrados em grande parte 

dos hospitais e unidades ambulatoriais no Brasil. Esta rotina documental não deve 

nem pode ser encarada de modo displicente, como um simples cumprimento de 

norma burocrática. É preciso que se tenha noção de sua real importância e das im-

plicações decorrentes da omissão ou preenchimento incorreto. A pouca importância 

dada pelos serviços de saúde, públicos e privados deve ser preocupação de todos 

que desejam uma assistência condigna (CARVALHO, 1994; MODESTO, 1992; RE-

BELO, 1993; SCOCHI, 1994).  

No âmbito nacional, o Ministério da Saúde, organismo coordenador das polí-

ticas e normas setoriais preconiza uma série de condutas através dos chamados 

“Programas de Saúde”, alguns voltados para grupos populacionais (crianças, ado-

lescentes, mulheres e idosos) e outros destinados ao controle de doenças específi-

cas, como por exemplo: tuberculose, hanseníase, carências nutricionais, hiperten-

são, diabetes, sexualmente transmissíveis / AIDS, etc.  
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Cada um destes programas define protocolos mínimos de condutas clínicas, 

que devem gerar informações, que precisam ser registradas. As mudanças espera-

das no quadro epidemiológico das comunidades implicam, não só no atendimento 

correto aos usuários, mas no registro devido das informações para que se possa 

aquilatar o grau de eficiência e eficácia das condutas clínicas adotadas. 

Um aspecto crucial a ser considerado, pelo seu papel na indicação de hábi-

tos e condutas profissionais adequados, refere-se à formação profissional que deve 

estar calcada nos princípios da Semiologia Médica que contém os fundamentos bá-

sicos da relação médico-usuário e da prática clínica (SANTOS, 1999). 

A inobservância aos preceitos mínimos da semiologia ou propedêutica médi-

ca pode acarretar em baixa qualidade no atendimento ofertado, desinformação para 

outros profissionais e solução de continuidade no acompanhamento clínico (SAN-

TOS, 1999).  

Alguns autores têm recomendado um revigoramento das práticas de semio-

logia médica. No que diz respeito à anamnese, sugere Santos (2002), que se adote 

nos cursos de medicina:  

1) melhor estruturação e atualização do ensino teórico e prático da 
anamnese, inclusive com a utilização dos recursos modernos da mul-
timídia e de laboratório de habilidades; 

2) maior tempo destinado ao aperfeiçoamento da obtenção da histó-
ria, durante o treinamento clínico-semiológico; 

3) manutenção da continuidade de ensino e avaliação, primordial-
mente prática, da habilidade na entrevista médica e da competência 
de interação médico-paciente, durante o Internato e a Residência 
Médica; 

4) maior empenho na valorização da história clínica, na formulação 
diagnóstica e na conduta clínica, nas discussões em visitas, sessões 
clínicas e sessões anátomo-clínicas; 

5) maior interesse das escolas médicas em prover adequado número 
de professores clínicos, peritos no ensino da anamnese, dotados de 
interesse e entusiasmo naturais para ensiná-la à beira do leito; 

6) incluir a apreciação da formação semiológica, de habilidades a-
namnésicas e da capacidade de correlacionar a sintomatologia na 
construção diagnóstica, dos candidatos em concursos de seleção pa-
ra pós-graduação e, principalmente, para a docência em Medicina; 

7) encorajar a pesquisa sobre a utilidade da anamnese no diagnósti-
co, na terapêutica e na satisfação do paciente com a consulta médi-
ca. 

 
Os currículos médicos tem sido facilitadores para formações deficientes quer 
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nos aspectos teóricos, quer nos aspectos práticos além dos éticos. Essas deficiên-

cias têm levado os alunos a buscarem currículos paralelos o que torna a prática mé-

dica ainda mais deficiente sendo as questões relacionadas com geração de informa-

ções as mais penalizadas. A esse respeito, Sampaio (2003, p. 81) se refere: 

Com relação aos alunos, identifica-se que algumas respostas reve-
lam a existência de interesses utilitaristas e imediatistas, denotando, 
mais uma vez a busca do status: A maioria quer tirar uma boa nota, 
ser aprovado e se formar. (Ent. 4, p 1) 

Muitos alunos já chegam à universidade orientados por parentes ou 
amigos quanto ao que querem, ou melhor, quanto ao que devem fa-
zer, qual a melhor especialidade a seguir, ou seja, voltados para o 
mercado de trabalho e movidos por interesses econômicos. Em fun-
ção disso adotam, por conta própria, um currículo paralelo. 

 

A importância do prontuário como elemento ético norteador da relação médi-

co-usuário é demonstrada no artigo 87 do novo código de ética no seu no capítulo X, 

referente a documentos médicos (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009, p. 

64): É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente. 

O prontuário é direito do cidadão, portanto o seu uso indevido deve propiciar penali-

dades. O artigo 11 do código atual determina a responsabilidade médica passível de 

punição:  

Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a 
devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional 
de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas 
de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos 
médicos. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009, p 42): 
 

Neste particular, França (1997) em seu livro "Comentários ao Código de Éti-

ca Médica", salienta que infelizmente por razões injustificáveis (tais como falta de 

tempo ou falta de hábito), alguns médicos não se preocupam com a cuidadosa ela-

boração dos prontuários médicos.  

Em relação aos aspectos jurídicos, muito se tem debatido sobre a importân-

cia de uma boa história clínica como instrumento de auto-proteção do trabalho médi-

co. O prontuário hospitalar é a garantia do paciente e do médico no caso de ser mo-

vido um processo judicial. Documento consultado por médicos, enfermeiros, psicólo-

gos, assistentes sociais, fisioterapeutas, pessoal administrativo, alunos, pacientes e 

muitos outros profissionais, ele é o histórico de saúde do paciente e deve permane-

cer guardado, para consulta, durante, no mínimo 20 anos, a partir da data em que foi 

realizado o último atendimento (NETO, 2000) 
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Os hospitais brasileiros tem vivido enormes dificuldades quando se trata da 

aprovação das suas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). Paralelamente, 

condutas médicas incorretas têm ocorrido provocando seqüelas aos pacientes. No 

que diz respeito às questões legais e administrativas, a Assessoria Jurídica do Con-

selho Federal de Medicina (2002) entende: 

[...] que as ações penais - que visam apurar a existência de crimes - 
são pessoais, ou seja, são promovidos contra o médico; as civis - na 
qual o autor pretende receber uma indenização por danos materiais, 
morais, estéticos - podem ser propostas diretamente contra o médi-
co, contra o hospital ou contra ambos; se a ação civil for promovida 
contra o hospital, havendo condenação, este, poderá exercer o direi-
to de regresso contra o responsável pelo ato, ou seja, contra o médi-
co. Em suma, a responsabilidade final será sempre do médico. 
 

  
Considerando que o prontuário médico serve como instrumento de defesa 

legal, é fácil avaliar a importância de sua ordenada e detalhada elaboração. Deve-se 

levar em conta, ainda, que o poder judiciário pode determinar a busca e a apreensão 

do prontuário médico; portanto, ainda de acordo com a Assessoria Jurídica, "não 

preenchendo a ficha operatória imediatamente após a sua realização, o médico po-

de ser traído pela memória, deixando de relatar minúcias a respeito de situações 

importantes, prejudicando o conjunto probatório". 

Os profissionais que atuam nos serviços e na academia vem historicamente 

apontando o distanciamento entre a prática profissional e os princípios hipocráticos. 

A relação com os usuários vem se tornando mecânica e destituída de acolhimento e 

respeito aos usuários. A especialização, a tecnificação, a mercantilização são fruto e 

geradoras da fragmentação do conhecimento levando a uma compreensão e atua-

ção desprovidas de sensibilidade social. A comunicação deficiente por conta de um 

acolhimento precário tem dificultado enormemente a geração de informações sobre 

o ato médico.  
 

Dada a sua importância ética, legal e institucional, o prontuário médico tem 

sido incluído como direito do cidadão em vários instrumentos legais, entre eles o 

Código de Direito do Consumidor que é considerado super avançado no contexto de 

outros países.  

A Carta dos direitos dos usuários de saúde, editada pelo Ministério da Saúde 

em 2006, estabelece no seu segundo princípio, item III: 

É direito dos cidadãos ter atendimento resolutivo com qualidade, em 
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função da natureza do agravo, com garantia de continuidade da a-
tenção, sempre que necessário, tendo garantidos: 

[...] III. Registro em seu prontuário, entre outras, das seguintes infor-
mações, de modo legível e atualizado: a) motivo do atendimento e/ou 
internação, dados de observação clínica, evolução clínica, prescrição 
terapêutica, avaliações da equipe multiprofissional, procedimentos e 
cuidados de enfermagem e, quando for o caso, procedimentos cirúr-
gicos e anestésicos, odontológicos, resultados de exames comple-
mentares laboratoriais e radiológicos; b) registro da quantidade de 
sangue recebida e dados que permitam identificar sua origem, soro-
logias efetuadas e prazo de validade; c) identificação do responsável 
pelas anotações (BRASIL, 2006). 
 

Parece inequívoco que o tema aqui estudado requer preocupações e trata-

mento adequado na formação profissional e na organização dos serviços de saúde.  

O seu correto uso e interpretação agregam elementos necessários a uma 

atenção humana e de qualidade. 

Nos últimos anos muito se tem questionado sobre a escassez e a pouca le-

gibilidade dos dados contidos nos prontuários médicos. A experiência dos docentes 

na FCM/UPE no âmbito da graduação e pós-graduação tem detectado uma elevada 

incidência de prontuários com dados insuficientes e pouco compreensíveis (SAM-

PAIO, 2007).  

A precariedade dos registros médicos afeta as organizações de saúde, prin-

cipalmente as do setor público, problema que interfere na política de saúde do país 

como um todo.  

O Sistema Único de Saúde (SUS) vem sendo alvo de comentários críticos 

da mídia e entidades populares em todo o país. Os seus postulados vêm sendo se-

guidamente desrespeitados e desconsiderados por organizações e profissionais de 

várias categorias. Os meios de comunicação não poupam espaço nos seus veículos 

com matérias que merecem preocupação permanente daqueles que desejam uma 

sociedade mais justa.   

O Jornal do Comercio do Recife (2007), na sua edição do dia 06 de novem-

bro de 2007 (1º caderno, pg.10, editoria de opinião) comenta: 

Letra de médico. Eis uma expressão de cunho popular para caracte-
rizar uma grafia de palavras que ninguém entende, às vezes nem 
quem as escreveu. Prende-se ao fato de médicos em geral serem i-
nimigos da caligrafia. Isso merece uma pesquisa. Pode-se talvez a-
tribuí-lo a uma já superada cultura de superioridade e isolamento do 
comum dos mortais. Esses profissionais merecem a tradicional vene-
ração da sociedade a pessoas que se dedicam a curar males e sal-
var vidas. Mas a difusão da cultura, a democratização do relaciona-
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mento humano e o empenho na boa comunicação já podem levar à 
dispensa de tão estranha maneira de marcar a peculiaridade dos po-
deres dos discípulos de Esculápio, de Hipócrates. É o caso de lem-
brar o bordão de Chacrinha (o falecido comunicador Abelardo Barbo-
sa): quem não se comunica se trumbica. No caso em foco, pode fa-
zer mal a muita gente.  

 
Pesquisa realizada em Recife/PE pela Faculdade de Ciências Médicas 

(FCM) da Universidade de Pernambuco (UPE), envolvendo professores e residentes 

em saúde coletiva, levantou informações referentes a 1380 prontuários e fichas clíni-

cas nas três clínicas básicas e nos três níveis de atendimento. Utilizando dados de 

2004 e publicada em 2007, corrobora as impressões anteriores de um quadro preo-

cupante em relação ao preenchimento dos prontuários médicos. No capítulo referen-

te às conclusões, Sampaio (2007, p. 37) afirma:  

Essa diferença entre o nível terciário e os demais sugere que os ris-
cos inerentes a agravos e procedimentos mais complexos conduzem 
a uma maior preocupação com os registros. Outro fator, provavel-
mente o mais importante, seja o nível de exigência do Ministério da 
Saúde (MS) nos processos de análise das AIH’s (Autorizações de In-
ternação Hospitalar) que guardam muitas cobranças em relação a i-
tens do prontuário médico, que determinarão tipo e tempo de inter-
namento e justificarão os procedimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2006). A melhor situação de preenchimento encontrada no nível ter-
ciário para primeira consulta em relação à de alta ocorreria por conta 
dessa questão contábil.  
Mesmo considerando que os achados foram bem melhores que os 
níveis secundário e básico os percentuais de 45,1% de ‘péssimo’ e 
36,6% de ‘ruim’ são extremamente altos e preocupantes com relação 
ao tipo e qualidade dos atendimentos prestados neste nível de aten-
dimento. Ressalte-se que a primeira consulta é o momento de se co-
letar todas as informações possíveis já que se trata do primeiro con-
tato com o paciente para lidar com aquela patologia ou situação clíni-
ca.   
 

 Estes achados, as opiniões de professores e profissionais dos serviços e a 

literatura disponível nos mostram um quadro desfavorável no que diz respeito aos 

prontuários médicos. Os usuários tem direito a um tratamento diferenciado. Os pos-

tulados do SUS propugnam uma nova forma de relacionamento entre serviços e ci-

dadãos.  

A qualidade do preenchimento dos prontuários pode sofrer interferência de 

múltiplos fatores. No plano político e organizacional as relações de trabalho devem 

permitir condições adequadas de atendimento: volume de demanda compatível com 

número e tamanho das equipes; disponibilidade de prontuários em tempo hábil; salá-

rios condignos com a carga horária; prática organizacional adotando os princípios do 
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SUS; dirigentes supervisionando e cobrando posturas adequadas de seus profissio-

nais.  

Quanto aos processos de trabalho em diferentes órgãos mantenedores (pú-

blicos, privados, filantrópicos) podem existir diferenças significativas de qualidade. 

salários, processo de controle e diferenças tecnológicas como o uso de prontuários 

eletrônicos que interferem positivamente, com melhoras significativas no preenchi-

mento dos prontuários. 

No plano individual, uma formação profissional adequada, a adoção dos 

princípios éticos da profissão, e o conhecimento e o respeito às diretrizes do SUS 

são fatores decisivos para uma adequada, justa e respeitosa relação médico-usuário 

interferindo diretamente na qualidade dos prontuários médicos.   

Contudo, nesta pesquisa, parte-se do pressuposto, que os fatores acima ci-

tados podem intervir como coadjuvantes. A grande vertente propiciadora de um pre-

enchimento de má qualidade envolve, precipuamente, aspectos éticos no plano indi-

vidual e organizacional.  

No plano individual, o desrespeito ao código de ética, ou a sua não internali-

zação como práxis, vem excluindo o outro de uma relação que deve ser de troca e 

de diálogo. Uma práxis de autonomia excludente que nega a autonomia do principal 

sujeito da relação, o usuário. Confrontamo-nos com uma autonomia médica condi-

cionada por uma educação, cujo paradigma é o acolhimento biomédico, desconside-

ra a autonomia do outro e não compreende, não valoriza os aspectos biopsicossoci-

ais inerentes a qualquer cidadão. 

No âmbito das organizações a debilidade ética se situa no desvio do foco 

principal setorial que é o respeito aos princípios e diretrizes do SUS. De uma manei-

ra geral não tem sido exercitada a devida responsabilização dos profissionais no en-

frentamento do problema das relações serviços-usuário acarretando prontuários com 

má qualidade. 

A precariedade da relação médico-usuário gera e é gerada por uma tensão 

entre autonomias. O médico envolto em poderes e dependências tecnológicos, míti-

cos, culturais, organizacionais, de um lado e os usuários com seus medos, crenças, 

frustrações, desejos e tradições culturais, de outro. 

O outro precisa ser cuidado, e como nos diz Ayres (2001), cuidar de alguém 

é intervir sobre ele, é sustentar uma certa relação ao longo do tempo entre a matéria 

e o espírito, o corpo e a mente. 
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Um prontuário preenchido com dados insuficientes ou ilegíveis pode repre-

sentar uma inadequada relação médico-usuário, realizada de forma apressada e/ou 

superficial. Por outro lado, um prontuário preenchido corretamente e com legibilidade 

não traduz, necessariamente, uma boa relação médico-paciente por duas razões: a) 

os dados podem estar traduzindo um acolhimento meramente biomédico não inclu-

indo os aspectos bio-psico-sociais; e b) Pode conter dados que não traduzem clini-

camente o estado do usuário ou não representam um projeto terapêutico correto (a-

namnese mal conduzida, ausculta incorreta, diagnóstico impreciso, terapêutica ina-

dequada, etc.).  

A motivação deste estudo decorre da necessidade de aprofundar as razões 

da baixa qualidade dos prontuários encontrada na pesquisa anteriormente realizada 

e que repercutiu gerando uma série de reportagens na imprensa e reuniões no Con-

selho Regional de Medicina e Secretaria Municipal de Saúde do Recife para debater 

o tema.  

Esta série de debates estimulou e reforçou a necessidade do aprofundamen-

to requerido que na presente pesquisa de tese justifica-se por vários motivos.  

Em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal, pela necessidade de identificar 

os ‘porquês’ da situação encontrada, gerar insumos para novas pesquisas e material 

didático para aulas de graduação e pós-graduação. 

Adicionalmente e partindo da perspectiva institucional, pela potencial contri-

buição ao fortalecimento do aprendizado dos residentes em Saúde Coletiva da Fa-

culdade de Ciências Médicas, que tiveram ampla participação na pesquisa anterior e 

em todas as fases desta. 

Em relação à sociedade, justifica-se pela necessidade dos usuários recebe-

rem atendimento condizente com os postulados de integralidade, humanidade e e-

quidade, propostos pelo SUS. 

E finalmente, no que diz respeito a formação profissional, pela urgência de 

se instituir posturas cuidadoras em respeito a autonomia dos usuários, numa relação 

médico-usuário que se paute pela escuta, pelo diálogo e por um acolhimento pre-

ponderantemente biopsicossocial. 

Em decorrência do que se comentou antes surgiram algumas indagações 

que necessitaram de aprofundamento empírico, tais como: as organizações pade-

cem de uma fragilidade ética e política ao aplicar de modo incipiente os postulados 

do SUS e propiciar escassa orientação e cobranca quanto a uma digna e humaniza-
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da relação médico-usuário?; as condições de trabalho nas organizações são fatores 

propiciadores de uma relação tensa e excludente entre médicos e usuários?; a for-

mação profissional médica tem contribuído com a transformação da postura médica 

ou os currículos são mal estruturados e os professores ainda não são exemplos a 

serem seguidos?; por melhor que seja a formação médica, se conseguirá posturas 

profissionais diferentes com o mercado de trabalho mantendo as atuais característi-

cas?; prontuários médicos bem preenchidos refletem necessariamente uma relação 

médico-usuário adequada?; prontuários médicos mal preenchidos indicam, necessa-

riamente, uma relação médico-usuário inadequada?  

Fruto dessa indagações emerge nossa hipótese, ou seja: A qualidade do 

preenchimento dos Prontuários Médicos, reflete uma relação de autonomia exclu-

dente e de fragilidade ética na relação médico-usuário. 
 

Assim, no intuito do encontro de respostas aos questionamentos citados, fo-

ram delimitados os seguintes objetivos: Avaliar os condicionantes objetivos e 

subjetivos intervenientes na relação médico usuários e suas repercussões no 

preenchimento e/ou compreensão dos dados contidos nos prontuários médi-

cos em cinco unidades de saúde da rede hospitalar pública, filantrópica e pri-

vada, preenchidos de forma manual e/ou com tecnologia informatizada.   

 

Foram ainda delineados como objetivos específicos: 

  
a) Avaliar o preenchimento dos prontuários médicos e classificá-los segundo tabela 

de graus de qualidade pré estabelecidos; 

b) Identificar as diferenças de qualidade dos prontuários médicos e compará-los en-

tre os hospitais públicos, os hospitais privados e o filantrópico; 

c) Avaliar os fatores objetivos e subjetivos ligados à formação profissional médica 

que interferem nas relações médico usuários e dificultam o preenchimento dos 

prontuários médicos;   

d) Avaliar os fatores objetivos e subjetivos ligados ao processo de trabalho médico 

que interferem nas relações médico usuários e dificultam o preenchimento correto 

dos prontuários médicos;  

e) Verificar a vinculação do grau da qualidade do preenchimento com as relações 

médico-usuários;  

f) Captar, junto aos médicos e gerentes, as sugestões para enfrentar as dificuldades 
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que afetam as relações médico-pacientes e o preenchimento dos prontuários mé-

dicos;  
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2 MARCO REFERENCIAL  
 

 
O Direito à Saúde  
 
 

A Saúde se caracteriza como sendo indissociável do direito de cidadania e 

encontra-se, portanto, entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, dig-

na de receber a tutela protetora estatal, constituindo-se em um direito de todo ser 

humano e um dever do Estado, devendo estar plenamente integrada às políticas 

públicas governamentais (ORDACGY, 2010).  

No século passado, com o pós-guerra e a comoção internacional com as a-

trocidades acontecidas, os direitos humanos obtiveram sua mais moderna e impor-

tante definição a partir dos documentos declaratórios dos direitos humanos em 1948 

- Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Como decorrência, os ordenamentos jurídicos de cada país tenderiam a ga-

rantir internamente os direitos fundamentais (sem perder de vista a necessidade 

conjunta de internacionalização), sob uma perspectiva de generalização (extensão 

da titularidade desses direitos a todos os indivíduos). No seu artigo XXV, a Declara-

ção supra mencionada, assim se expressa: 

§ 1º - Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de asse-
gurar a si e sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indis-
pensáveis, e direito à segurança em casos de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência e circunstâncias fora de seu controle. 
 

No âmbito do setor saúde, dois documentos importantes pelo seu caráter u-

niversalista e democratizante foram produzidos, em dois momentos distintos:  

a) A Declaração de Alma Ata, de 12 de setembro de 1978. Estruturada sobre 

o reconhecimento da saúde como um objetivo social fundamental, a De-

claração dá uma nova direção às políticas de saúde, enfatizando a parti-

cipação comunitária, a cooperação entre os diferentes setores da socie-

dade e os cuidados primários de saúde como seus fundamentos concei-

tuais. 

b) Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde, de 21 de novembro de 

1986. Este importante documento reconheceu como pré-requisitos fun-
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damentais para a existência da saúde: a paz, a educação, a habitação, o 

poder aquisitivo, um ecossistema estável, e conservação dos recursos na-

turais e a equidade.  

No Brasil, a história das políticas públicas de saúde guarda estreita correla-

ção com as conjunturas econômica e política. Até o advento do SUS todas as tenta-

tivas anteriores estavam atreladas a circunstancias do processo produtivo e apre-

sentavam características amplamente excludentes.   

Para Acurcio, esse processo histórico pode ser transformado de modo que: 

Construir o novo significa buscar estratégias viabilizadoras de políti-
cas públicas includentes, tendentes à universalização, direcionadas à 
construção de uma sociedade mais equânime e menos desigual, en-
frentando as tendências, e não subordinando-se a elas (ACURCIO, 
2006, p. 6). 

 
Cita ainda em relação ao SUS: 

O processo de construção do Sistema Único de Saúde é resultante 
de um conjunto de embates políticos e ideológicos, travados por dife-
rentes atores sociais ao longo dos anos. Decorrente de concepções 
diferenciadas, as políticas de saúde e as formas como se organizam 
os serviços não são fruto apenas do momento atual, ao contrário, 
têm uma longa trajetória de formulações e de lutas (ACURCIO, 2006, 
p. 7). 
 

Essa longa trajetória, pós constituição de 1988, que definiu saúde de forma 

tão abrangente, desaguou na política atual de saúde. Esta política implica em deve-

res sociais tais como: acessibilidade a todo cidadão, independente de sua capacida-

de financeira ou de sua forma (ou possibilidade) de inserção no mercado de traba-

lho; capacidade de responder às exigências postas pela transformação do quadro 

demográfico e do perfil epidemiológico, garantindo a adequação das ações às de-

mandas postas pelos diferentes perfis sanitários, nas diversas regiões do país; obje-

tivar a construção e a preservação da saúde e não apenas a cura da doença; atuar 

de modo articulado, viabilizando a integralidade dos cuidados com saúde e ofere-

cendo serviços de boa qualidade. 

O direito à saúde requer atenção de boa qualidade o que implica em atenção 

universal, integral, humana, com acolhimento, acolhimento significando diálogo, res-

peito, escuta. 
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2.2 A Medicina e a Formação Médica 
 

 

Nos Estados Unidos, no início do século XX, William Osler (1849-1919), 

considerado uma das mais importantes personagens mundiais da medicina interna, 

Mestre da semiologia e professor da Johns Hopkins University destacou-se no ensi-

no da medicina, chamando a atenção para a importância da história clínica e da se-

miologia no raciocínio clínico alertando para que “escutassem os pacientes”. 

No entanto, desde 1910, com o advento do relatório Flexner3, a estrutura 

curricular dos cursos de medicina seguiu a fragmentação da especialização tornando 

difícil uma atenção e compreensão integral dos usuários. 

O avanço tecnológico introduziu novos elementos para o ato diagnóstico in-

terferindo na anamnese. Quanto a esse aspecto, Fachini (2008, p. 4), afirma: 

Paralelo às mudanças na morbi-mortalidade e dominando a prática 
médica contemporânea, observa-se um rápido crescimento da tecno-
logização do diagnóstico. Este processo passa a desafiar as pautas 
de operação mental do clínico e a utilização da semiologia clínica. O 
conteúdo semiológico deixa de ser estruturado a partir de uma cui-
dadosa anamnese realizada com tempo e maestria clínica. Entretan-
to, a máquina ajuda o médico, mas não pode substituí-lo. Quando o 
exercício clínico transforma o médico em um técnico, dois riscos po-
dem ser antevistos: para os pacientes, a iatrogenia, e para os médi-
cos, sua incapacitação para entender a singularidade do paciente e 
do adoecimento. 

  

As conseqüências da incorporação tecnológica sobre a formação e sobre a 

relação médico-paciente segundo Feuerwerker (2002), agindo como elemento es-

sencial da fase diagnóstica reduziu a importância da história clínica e do exame 

físico e, portanto, do contato do médico com o paciente e do interesse por sua 

fala. 

Estudo realizado por Grosseman Patrício (2004), mostra que vários tipos de 

limitações existem na formação, destacando-se entre eles: 

                                            
3 O paradigma flexeneriano consolida-se pelas recomendações do famoso Relatório Flexner, publi-

cado em 1910, pela Fundação Carnegie e cujas principais conclusões contribuíram para institu-
cionalizar os seguintes elementos para o ensino médico: o mecanismo, o biologismo, o individua-
lismo, a especialização, a tecnificação e o curativismo. Os aspectos curativos foram prestigiados 
porque prestigiar diagnóstico e terapêutica é, no plano do conhecimento, prestigiar o processo fi-
siopatológico em detrimento da causa e, à medida que este conhecimento for o preponderante, 
ele impregna a prática em todos os seus níveis, provocando um fenômeno de desdeterminação 
e, ao inverso, de fisiopatologisação (MENDES,1996, p. 239). 
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[...] o aprendizado centrado no diagnóstico e tratamento de doenças, 
principalmente em sala de aula e no contexto hospitalar; oportunida-
des insuficientes de interagir com a comunidade para compreender 
sua cultura e seus determinantes saúde-doença; a não valorização 
de atitudes voltadas às necessidades do ser humano, no processo 
de ensinar-aprender a interação médico paciente (GROSSEMAN; 
PATRÍCIO, 2004, p. 101). 

 

Nos últimos anos muito se tem discutido sobre os currículos das Faculdades 

de Medicina no Brasil. Em Pernambuco, a Universidade de Pernambuco (UPE), ao 

longo de dez anos encetou um longo processo na tentativa de reformular o currículo 

da Faculdade de Ciências Médicas. Com relação a esta situação, Sampaio (2003), 

em sua dissertação de mestrado, afirma: 

[...] o mais grave no que diz respeito a um processo de reforma, refe-
re-se à manutenção da mesma postura de ausência e distanciamen-
to da maioria dos professores e alunos do NUDEM4 hoje transforma-
do em Comissão de Reforma Curricular, e das reuniões para discus-
são do novo modelo. Não se tem conseguido discutir com a amplitu-
de necessária e desejável, mudanças de postura pedagógica. Corre-
se o risco de implantar mudanças burocráticas que pouca influência 
possam ter na desejável mudança de postura dos profissionais, pe-
rante seus futuros pacientes (SAMPAIO, 2003, p.106). 

 

Passados 5 anos desta afirmativa, persistem evidencias de que as mudan-

ças precisam ser reavaliadas. O tema prontuário médico é discutido apenas nas du-

as primeiras unidades de ensino. O livro texto básico adotado apresenta o tema em 

apenas 10 parágrafos e ao longo do curso o tema só é retomado no internato.  

Esse contexto, eivado de dificuldades e limitações levou o governo federal, 

através do Ministério da Educação – Câmara de Educação Superior (CES) - e do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) a Instituir a Rresolução CNE/CES Nº 4, de 7 

de novembro de 2001.  

Através da mesma, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

graduação Médica. Nelas são estabelecidas, no Art. 3º. , uma série de normas e re-

comendações entre elas o perfil do formando egresso: 

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 
egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, 
no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, 

                                            
4 NUDEM (Núcleo de desenvolvimento do ensino médico), criado para coordenar o processo de 

mudança do ensino médico na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade de Per-
nambuco (UPE). 
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com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à 
saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como pro-
motor da saúde integral do ser humano (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2001, p.1) 

 

No seu artigo 4º., item I, recomenda princípios éticos e de responsabilidade 

na prática profissional: 

Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 
padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em 
conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra 
com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, 
tanto em nível individual como coletivo (CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO, 2001, p.1) 

 

Quanto às competências e habilidade profissionais, delineia no Art. 5º. , itens 

I VI, as seguintes:  

– promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades 
tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atu-
ando como agente de transformação social;  

– dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsi-
cossocio-ambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crí-
tico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos 
problemas da prática médica e na sua resolução (CONSELHO NA-
CIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001, p. 2) 

  

Em outro artigo, o 12, reitera a importância dos aspectos éticos e humanísti-

cos e da integração das dimensões biológicas, psíquicas e sociais na estrutura do 

Curso de Graduação, devendo: 

III - incluir dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno 
atitudes e valores orientados para a cidadania (CONSELHO NACIO-
NAL DE EDUCAÇÃO, 2001, p. 5) 

IV - promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência 
com o eixo de desenvolvimento curricular, buscando integrar as di-
mensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais (CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001, p. 5) 

 

No âmbito da formação, devem-se debater essas diretrizes curriculares e ve-

rificar sua efetiva aplicação além de ampliar a discussão do tema prontuário e rela-

ção médico-usuário em todas as unidades pedagógicas. A organização dos serviços 

não deve se omitir eticamente de cobrar posturas mais condizentes com os direitos 

dos cidadãos. E os profissionais não podem nem devem desconsiderar sua função 
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precípua que é proteger e respeitar o outro, dialogando, ouvindo e incorporando sua 

verdade.  

 

 

2.3 Ética e Sociedade 
 

 

O olhar para o outro parece inerente ou obrigatório no exercício de uma pro-

fissão que não existe sem uma relação a dois, no mínimo. Uma relação que deve ser 

pautada pelos princípios éticos da beneficência e da não-maleficência.  

Morin (2005) entende que a ética é uma religação com a comunidade e com 

um outro de modo que: 

Todo olhar sobre a ética deve perceber que o ato moral é um ato in-
dividual de religação; religação com um outro, religação com uma 
comunidade, religação com uma sociedade e, no limite, religação 
com a espécie humana (MORIN, 2005, p. 21) 
 

Pesquisa realizada por Grosseman; Patrício (2001), levantou informações 

sobre as relações do médico com o outro. O discurso dos estudantes, quando já ini-

ciados no curso médico, dá conta de razões como o desejo de ajudar aos outros; de 

trabalhar com demandas humanas; de salvar vidas; e de acolher e mitigar o sofri-

mento das pessoas.  

Analisando dados da pesquisa referida, Grosseman; Patrício (2004), acres-

centam em relação aos estudantes de medicina: 

Muitos deles pensavam que a promoção do bem estar de outros se-
res humanos lhes proporcionaria a realização profissional e pessoal, 
pois, como veiculado por desejos coletivos e transmitido pela socie-
dade, o exercício adequado da medicina acarretaria reconhecimento 
social e financeiro, e boa qualidade de vida (GROSSEMAN; PATRÍ-
CIO, 2004, p.99), 
 

 A existência de múltiplas expectativas, muitas vezes desconectadas da rea-

lidade setorial e organizacional, pode gerar, por conseguinte, múltiplas frustrações 

de expectativas, de desejos e sonhos que ao atingir o imaginário podem contribuir 

para alterar posturas éticas em relação à sociedade, ora como acomodação, ora 

como reação desfavorável ao usuário colocando-o como responsável. Neste aspecto 

Coelho Filho (2007), considera:  

O conjunto de frustrações de expectativas, desejos e sonhos acaba 
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por conformar um profissional cético quanto à possibilidade (e ne-
cessidade) de uma prática médica humanizada. Um profissional que 
vai se permitindo, pelas condições impostas, a desenfatizar, cada 
vez mais, os pressupostos de uma RMP centrada no paciente e sua 
experiência da doença e do sofrimento. O que resta ao homem de-
pois que seus sonhos (ou parte deles) vão embora? O que fazer de 
verdadeiramente humano quando os sonhos são dissolutos? (COE-
LHO FILHO, 2007, p. 632) 

 
 
A sociedade, tal como conhecemos hoje, é complexa comportando diversas 

compreensões. Para Mariotti (2000), complexo é um fato da vida e não um conceito 

teórico. Corresponde à contínua interação, à multiplicidade e ao entrelaçamento da 

infinidade de sistemas e fenômenos que compõem o mundo natural. Para melhor 

conviver com eles é preciso, tanto quanto possível, entendê-los.  

A complexidade implica em flexibilidade e aleatoriedade e sua compreensão 

é entendida por Mariotti (2000) como:  

A complexidade só pode ser entendida por um sistema de pensa-
mento aberto, abrangente e flexível - o pensamento complexo. Este 
configura uma nova visão de mundo, que aceita e procura compre-
ender as mudanças constantes do real e não pretende negar a multi-
plicidade, a aleatoriedade e a incerteza, e sim conviver com elas. 

 
O convívio social ético e solidário implica em limites individuais e coletivos. 

Porém numa sociedade complexa adquire caráter diferenciado. Nesse sentido Morin 

(2005, p. 148), afirma: “Quanto mais uma sociedade é complexa, menos são rígidos 

ou coercitivos os limites que pesam sobre os indivíduos e os grupos [...]”. 

Particularmente na atenção à saúde, praticamente inexistem limites éticos. 

Os profissionais tem atuado em claro desrespeito aos interesses dos usuários. Essa 

falta ou escassez de limites é traduzida por Morin (2005), como decorrência da com-

plexidade. Desta forma, entende que:   

[...] o excesso de complexidade destrói os limites, flexibiliza o laço 
social e, no extremo, a própria complexidade dilui-se na desordem. 
Nessas condições, a única proteção de alta complexidade está na 
solidariedade vivida, interiorizada em cada um dos membros da soci-
edade. Uma sociedade de alta complexidade deveria garantir a sua 
coesão não somente por meio de "leis justas", mas também pela 
responsabilidade/solidariedade, inteligência, iniciativa, consciência 
dos seus cidadãos. Quanto mais a sociedade se complexificar, mais 
ela necessitará de auto-ética (MORIN, 2005, p. 149-149). 
 

Para atender as necessidades das sociedades que se tornam cada vez mais  

complexas os Estados se organizam em setores e o setor saúde é um dos mais 
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complexos. 

 
 

2.4 A Saúde Pública: complexidade e autonomia 
 

 

A saúde é considerada, independentemente de qual das conceituações se 

utilize, um sistema complexo. Complexo por sua difícil caracterização, tendo em vis-

ta a diversidade de conceitos com que buscam defini-la; pelas múltiplas causas que 

atuam sobre o seu objeto – a saúde -, envolvendo fatores como pobreza, desespe-

rança no futuro, cultura hedonista, interesses econômicos diversos e processos ge-

renciais inadequados, hegemonia do modelo assistencial médico-privatista; e a tra-

dição científica positivista, entre outros. 

Dessa forma, a saúde pública seria definida como complexa em termos do 

seu objeto de trabalho; pela dimensão coletiva em que é inscrito esse objeto, seja 

em termos de produção do conhecimento seja em termos de intervenções; e pela 

complexidade dos fenômenos que se propõe a abordar, seja no nível do biológico, 

seja em termos de dimensões outras que interagem e os produzem. 

A atualidade e o futuro da saúde pública requerem uma reflexão epistemoló-

gica. Uma nova demarcação do conhecimento científico, o entendimento do nível de 

complexidade das ciências sociais, as implicações da administração pública e os 

riscos do “cientificismo” precisam ser levados em conta (TARRIDE, 1998). 

É, talvez, por ser um campo complexo, mas tratado segundo o instrumental 

teórico da ciência clássica que a saúde pública é também um campo em crise. Crise 

que não apenas se manifesta no campo de suas práticas e dos resultados espera-

dos, mas que tem um de seus pontos de emergência no modelo de abordagem do 

processo saúde-doença no campo da produção do conhecimento. 

A tradição científica – que tem dominado a saúde pública desde o 
Modelo Médico Hegemônico, tanto na prática como na pesquisa – 
tem virtudes e também defeitos que levam, atualmente, a falar de cri-
se. Os problemas que a ciência enfrenta em seus aspectos teóricos e 
práticos devem ser considerados ao discutir a crise da saúde pública 
(TARRIDE, 1998, p. 35). 
 

Dada sua importância social é obrigatório identificar, caracterizar e compre-

ender o papel, quer do cientista, quer do médico assistente na saúde pública, os 

graus de autonomia possíveis e os seus limites e possibilidades de poder de trans-
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formação em um contexto tão mutante e tão perpassado por interesses os mais va-

riados. 

A autonomia estaria inexoravelmente inscrita nas formas de aprender e de 

conhecer, a partir da idéia de auto-organização. No entanto, estando o fazer ciência 

incluído enquanto atividade de seres humanos, a própria idéia de auto-organização, 

neste caso, inclui interações recorrentes no interior de uma sociedade complexa, 

cujos componentes operariam conferindo-lhe determinadas formas e sendo pelas 

mesmas determinadas. 

O ato de conhecer, portanto, não seria determinado de forma absoluta por 

seus agentes, mas estaria limitado pelo modo como se têm construído o diálogo en-

tre os seus diversos interlocutores. 

Para o médico, refletir sobre a dimensão individual da autonomia – especifi-

camente no campo da saúde coletiva - é possibilitar não apenas uma relação distinta 

com o ato do conhecer nesse campo do conhecimento, em que a transdisciplinari-

dade busca estabelecer-se, em que novos conteúdos são introduzidos e antigos rea-

tualizados (promoção da saúde, p. ex.); é também compreender-se enquanto parte 

de um mundo em que a autonomia do outro é reconhecida, seja em termos de usuá-

rio dos serviços, seja como beneficiário do conhecimento e das práticas dele deriva-

das. 

Cabe aqui uma reflexão sobre o papel das organizações na nossa socieda-

de. Alguns responsabilizam as organizações como “más” ou “boas” alguns a culpam 

de algo, muitas vezes servindo como justificativa para as fraquezas dos profissio-

nais. Para Tarride (1998), a ética pertence aos homens, não à ciência. Os homens é 

que praticam a ciência, não podem esconder-se atrás de procedimentos ou técnicas, 

não podem despojar-se de suas responsabilidades. 

A consciência da relação autonomia/dependência/possessão/possuidor é 

para Morin (2007), a verdadeira consciência da liberdade, baseada na vontade de 

pensar autonomamente apesar das proscrições e dos perigos. 

A relação autonomia/dependência, segundo o mesmo autor, deve ser consi-

derada como fator preponderante na postura dos profissionais, não como fator restri-

tivo, mas como desafio a uma práxis instituinte. A crença nos postulados científicos 

pode manter engessadas as práticas e as possibilidades de transformações verda-

deiras.   

A autonomia apresenta uma relevância ética e uma complexidade que dizem 
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respeito a dois pontos de vista diferentes e antagônicos: o pessoal e o impessoal. 

Neste sentido, Schramm (1998), assinala: 

O ponto de vista pessoal (ou do eu) afirma as motivações individua-
listas, ao passo que o ponto de vista impessoal (ou do outro) identifi-
ca-se com a exigência de imparcialidade e ou eqüidade, e é nessa 
tensão - fonte de conflitos e dilemas morais - que se constitui a sub-
jetividade do indivíduo, quer dizer, o projeto de sua humanitude, que 
é simultaneamente individual e coletiva (SCHRAMM, 1998, p. 3) 

 

A humanitude, assim colocada, dos nossos profissionais deve “transcender” 

os projetos pessoais, e/ou organizacionais e adquirir um caráter individual/coletivo 

que satisfaça não só suas necessidades narcísicas, mas que forneça, municie à so-

ciedade, um instrumental transformador conseqüente. 

No contexto de busca de uma nova saúde pública, a autonomia surge como 

possibilidade: 

- no resgate do indivíduo, enquanto objeto da teoria e da prática na saúde, 

situando aí a discussão entre necessidades individuais e do coletivo, a interlocução 

entre serviços de saúde e sociedade para a construção de sua prática. Em relação a 

este aspecto, Almeida Filho (2006, p. 6) refere-se ao fato de que a Epidemiologia, ao 

abordar o coletivo – entendido como agregado de indivíduos -, “ignora a dimensão 

singular de cada ser na constituição de seu objeto”. Em busca da comparabilidade, 

padroniza os indivíduos e anula a “alteridade com a qual se constrói a identidade 

dos sujeitos”, que passam a ser vistos como depositários de atributos, portadores, 

isto é, alguém que carrega algo que não lhe pertence.. 

- no exercício da criatividade no espaço institucional5, a autonomia e a subje-

tividade como dimensões da mudança e da permanência institucional no âmbito dos 

serviços de saúde 

- no percurso que a ciência e os cientistas buscam fazer com vistas a se re-

lacionar com a realidade, buscando superar brechas estabelecidas pelo racionalis-

                                            
5  Institucional no sentido sociológico - No plano formal, uma sociedade é um tecido de instituições 

que se interpenetram e se articulam entre si para regular a produção e a reprodução da vida hu-
mana e a relação entre os homens. Sob tal perspectiva, as instituições são entidades abstratas, 
por mais que possam estar presentes, registradas em escritos ou tradições. Este caráter abstrato 
da instituição é problemático pois ela é um objeto�virtual, produzida pela análise que a elabora e, 
ao mesmo tempo, a interpreta. A instituição é imaterial. Ela não é jamais acessível diretamente. 
Podemos apreendê-la somente através da materialidade das coisas da organização.�
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mo, através da religação entre saberes, construindo um pensamento, uma teoria e 

uma produção que reflita a complexidade do mundo. A autonomia como exercício do 

desejo de quem conhece, que vem a ser expressão de necessidades subjetivas, 

mas que operam na criação de novas abordagens, narrativas e diálogos entre sabe-

res. 

É reconhecer na autonomia a possibilidade da saúde pública e seu instru-

mental gerarem novos modelos teóricos e práticas capazes de incorporar diferentes 

– e necessárias – perspectivas e olhares sobre a saúde e as redes do seu acontecer 

na vida dos homens. É entender as necessidades especificas que requerem serviços 

de saúde adaptáveis às distintas realidades. 

 

 

2.5 Autonomia e práxis médica 
 

 
Adaptar os serviços de saúde às distintas realidades requer, entre outros 

aspectos, conhecer os principais atores partícipes desses serviços. Atores que atu-

am em diferentes campos do conhecimento em uma convivência multidisciplinar 

complexa e geradora de muitos conflitos e contradições. A medicina, entre outras 

categorias profissionais atuantes no setor, apresenta particularidades tecnológicas, 

políticas, históricas e culturais que a coloca em uma posição hegemônica em relação 

as demais categorias profissionais. 

No caso da medicina, é importante dimensionar as especificidades e os 

graus de autonomia, para entender os aspectos éticos que envolvem a profissão 

médica. Neste sentido, Machado (2000), coloca alguns pontos a serem considera-

dos:  

Primeiro, a medicina é uma profissão que detém algumas caracterís-
ticas sociais que a tornam paradigmática: tem autonomia, acumula 
poder e decisão sobre suas ações, possui prerrogativas monopolis-
tas, possui autoridade não só profissional como cultural sobre sua 
clientela e é auto-regulada. Além disso, os médicos operam num 
mercado altamente especializado a partir de um conhecimento con-
siderado científico, o que os torna pessoas especiais na divulgação, 
disseminação e aplicação da ciência no mundo leigo. Por outro lado, 
só é possível obter esse conhecimento adquirido em escolas profis-
sionais, credenciadas e licenciadas pelo Estado. Da mesma forma, 
esse conhecimento é, de fato, o instrumento de trabalho do médico, 
que o faz um profissional diferenciado, uma vez que este instrumento 
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é autocontrolado, ou seja, não há, na realidade, mecanismos buro-
cráticos e gerenciais que dão conta de controlar eficaz e efetivamen-
te as atividades profissionais dos médicos oriundas desta aplicação 
do conhecimento à realidade imediata (MACHADO, 2000, p.70) 

 

A prática médica, na estrutura de produção capitalista e no modelo de saúde 

hegemônico vigente, se centra em uma relação profissional liberal-cliente e/ou em 

uma relação serviço de saúde-usuário. Essas relações podem produzir atitudes de 

inclusão ou de exclusão do sujeito atendido no ato médico. Este sujeito (o outro), 

parte fundamental do atendimento, deve ser necessariamente incluído para que se 

consiga o acolhimento, o diálogo. 

O outro é, ou melhor, deveria e deve ser, o ponto focal do ato médico que 

embasado nos princípios hipocráticos, do ponto de vista filosófico, e nos preceitos do 

código de ética médica, sob a égide jurídica, vem sendo tratado de modo inadequa-

do com pouco diálogo e excluído da construção do processo terapêutico.  

A esse respeito, Morin (2005), aborda a exclusão sob a ótica do egoísmo, do 

sacrifício, da estranheza e antagonicamente fala da inclusão da família que é ao 

mesmo tempo complementar:  

O princípio de exclusão é a fonte do egoísmo, capaz de exigir o sa-
crifício de tudo, da honra, da pátria e da família. Mas o sujeito com-
porta também, de maneira antagônica e complementar, um princípio 
de inclusão que lhe permite incluir o seu Eu num Nós (casal, família, 
pátria, partido) e, conseqüentemente, incluir em si esse Nós, incluin-
do o Nós no centro do seu mundo.  

O fechamento egocêntrico faz com que o outro nos seja estranho; a 
abertura altruísta o torna fraterno.  

Alguns indivíduos são mais egoístas, outros mais altruístas e, geral-
mente, cada um oscila, em graus diferentes, entre o egoísmo e o al-
truísmo (MORIN 2005, p. 20). 

 

A alteridade e a aceitação do outro estão fundamentadas na emoção do a-

mor e no processo de estabelecimento de um linguajar, um conversar. “Para Matu-

rana, o fenômeno do social, assim como o humano, está fundamentado em uma 

emoção sem a qual não existiria: o amor, entendido como a aceitação do outro na 

convivência” (TARRIDE, 1998, p.60).  

Wagner (2007) considera que o trabalho clínico precisa alterar o seu objeto e 

seu objetivo buscando a dimensão social do sujeito de modos que:   

Essa alteração do "objeto" e do "objetivo" do trabalho clínico exigirá 
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mudança nos meios de intervenção, sejam eles diagnósticos ou tera-
pêuticos. Lidar com pessoas, com sua dimensão social e subjetiva e 
não somente biológica; esse é um desafio para a saúde em geral, in-
clusive para a clínica 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 con-
texto específico; para esse fim, além de utilizar a semiologia tradicio-
nal, será necessário agregar elementos da história de vida de cada 
pessoa, identificando fatores de risco e de proteção (WAGNER,2007, 
p. 852). 

 

A autonomia deve incorporar o social, deve considerar a existência do outro, 

principalmente considerando-se o objeto da ação que é o indivíduo e o coletivo. Este 

pensar e esta práxis complexos exigem, para Morin (1986 apud TARRIDE, 1998, p. 

78) “um novo modo de agir que organize, não ordene, que não manipule, mas co-

munique; que não dirija, mas anime”. 

Ampliar as oportunidades dos indivíduos significa promover autonomia, as-

sim como, compreender como o poder está socialmente distribuído entre os grupos 

para redimensionar o seu fluxo (SOARES, 2007). 

Em determinado momento histórico a autonomia passa ser descrita como 

um exercício da “vontade boa”, por um ser dotado de razão, cujo fundamento para 

tais escolhas é a moralidade. “A moralidade é, pois, a relação das ações com a au-

tonomia da vontade, isto é, com a legislação universal possível por meio de suas 

máximas. A ação que possa concordar com a autonomia da vontade é permitida; a 

que com ela não concorde é proibida. A vontade, cujas máximas concordem neces-

sariamente com as leis da autonomia, é uma vontade santa, absolutamente boa” 

(KANT, 1960 apud BATISTA ; SCHRAMM, 2008, p. 215). 

Ainda que colocada em causa enquanto exercício possível de uma vontade 

livre, a autonomia – junto com a justiça - permanece como norteadora da construção 

da cidadania no século passado, no contexto das sociedades laicas e plurais con-

temporâneas (BATISTA; SCHRAMM, 2008, p. 215). 

Outro ponto da discussão sobre os paradoxos do conceito de autonomia -  a 

relação entre autonomia entendida como liberdade e as necessidades do coletivo - 

está relacionado ao equilíbrio entre autonomia e justiça. Por um lado, passa pela 

resolução da ‘intrincada composição entre o respeito à liberdade individual e à igual-

dade’, debate que inclui a legitimação das diferenças como salvaguarda da liberdade 

- sendo expressão da existência de seres autônomos - e o individualismo, como ex-
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pressões de autonomia (BATISTA ; SCHRAMM, 2008, p. 216). 

As contradições inerentes a essas concepções remetem, por um lado, ao 

significado de desamparo que a autonomia pode adquirir em um contexto em que as 

desigualdades são traduzidas nas diversas formas de exclusão e, por outro, ao iso-

lamento e solidão do ser humano como tradução de uma ilusão de empoderamento 

(BATISTA ; SCHRAMM, 2008, p. 216). 

No entanto, a idéia de um coletivo que se sobrepõe aos interesses individu-

ais não parece ter sido capaz de trazer uma resposta definitiva ao debate – particu-

larmente acirrado no decorrer do século XX – sobre “como compor, sem fundamen-

talismos e extremismos, autonomia e justiça, de modo a que os sujeitos possam de-

sempenhar sua (possível) autodeterminação no sentido de atingir genuínas escolhas 

para sua própria vida” (BATISTA ; SCHRAMM, 2008, p. 217). 

A autonomia aqui surge como fruto de uma contínua tensão entre forças 

que, em sua relação, plasmam as escolhas do indivíduo. Dessa forma, o sentido do 

governar-se a si próprio deixa de perseguir com tanta obsessão o ideal de um sujeito 

dotado de uma liberdade absoluta, despido de condicionamentos, regido apenas por 

uma vontade pura. A esse ideal, Castoriadis (1982) contrapõe uma relação em que a 

liberdade se constrói na contínua (re) apropriação pelo sujeito consciente, daquilo 

que não reconhece como seu, mas que nesse movimento de afirmar ou negar esse 

conteúdo, constrói e afirma sua autonomia 

Nas relações intersubjetivas, da mesma forma, o exercício da autonomia se 

constrói pela elaboração do discurso do outro, e não por sua eliminação e a concep-

ção de sujeito é a de uma instância não apenas do ‘eu penso’. É ativo e, em sua re-

lação com o outro e com o mundo, “não é simples atividade em direção ao mundo, é 

também esse mundo”.  

O sentido individual da autonomia, ao remeter continuamente ao outro, im-

possibilita a existência de uma “verdade própria” do sujeito em termos absolutos, e a 

define como “uma verdade que o ultrapassa, que se enraíza finalmente na socieda-

de e na história, mesmo quando o sujeito realiza sua autonomia” (CASTORÍADIS, 

1982, p. 129). 

Assim, a autonomia remete duplamente à dimensão social, seja por se fazer 

na relação com o outro, caracterizando-se como uma relação social, seja porque 

essa relação intersubjetiva se dá em um conjunto mais amplo, o social. Contém os 

entrelaçamentos intersubjetivos, mas não é construído apenas a partir de sua adi-
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ção, contendo uma dimensão histórica e surgindo como o “coletivo anônimo, o hu-

mano-impessoal, que preenche toda formação social dada e a engloba”. [...] é por 

um lado, estruturas dadas, instituições e obras “materializadas”, sejam elas materiais 

ou não; e por outro lado, o que estrutura, institui, materializa (CASTORÍADIS, 1982, 

p. 131). 

O conceito de autonomia em Maturana e Varela baseia-se na formulação do 

conceito de ‘autopoiesis’ utilizado para caracterizar a capacidade dos seres vivos se 

auto-organizarem, poderem ‘se produzir’ constantemente (TARRIDE, 1998).  

No caso dos seres humanos, o desenvolvimento da linguagem demarcaria 

não apenas o desenvolvimento de um modo de comunicação, mas o desenvolvimen-

to de condutas lingüísticas e, com estas, “a reflexão e a consciência: em conseqüên-

cia, o humano” (TARRIDE, 1998).  

A relação humana, em um ato de convivência, teria um sentido ético que 

Tarride (1998) considera que: 

Toda ação humana tem lugar na linguagem. Todo ato na linguagem 
expõe facilmente um mundo, criado conjuntamente com outros em 
um ato de convivência, que dá origem ao humano; por isso qualquer 
ação humana tem um sentido ético. Esta ligação do humano ao hu-
mano é o fundamento de toda ética como reflexão sobre a legitimi-
dade da presença do outro” (MATURANA; VARELA, 1986 apud 
TARRIDE, 1998, p. 60). 

 

Até aqui foi feita uma aproximação ao conceito de autonomia com base em 

perspectivas oriundas de diferentes campos do conhecimento. Foram abordadas as 

idéias que se debruçam sobre a questão da existência ou não de uma autodetermi-

nação absoluta possível; a discussão sobre a autonomia em termos de sua constitu-

ição no espaço da subjetividade e do social e as contribuições da teoria da comple-

xidade e da biologia do conhecimento. 

Em todas as concepções de que fizemos uso aqui se detecta a busca de 

uma explicação para os caminhos através dos quais se constitui a autonomia, sua 

efetiva possibilidade no ser e no estar no mundo, e sua necessidade e legitimidade, 

seja na perpetuação da vida em qualquer de suas expressões, desde a sobrevivên-

cia no sentido biológico até a da consecução de pautas de convivência e de justiça e 

eqüidade no âmbito da sociedade. 

Desta forma a reflexão sobre autonomia no campo da saúde pública nos re-

mete a um campo complexo, em crise, para o qual podem ser trazidas algumas refe-
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rências do campo da complexidade. Priorizamos o enfoque centrado no sujeito, não 

apenas pelo caráter de aproximação inicial deste texto, como por considerar que, 

segundo Morin, é ele o ‘grande esquecido’ no campo da produção do conhecimento 

(MORIN, 2005, p. 29).  

Assim, além de nos referirmos aos processos cognitivos, buscamos refletir 

sobre a questão de em que medida a autonomia do sujeito que conhece, é importan-

te e de que forma pode contribuir para as mudanças necessárias no campo do co-

nhecimento e no da saúde pública, configurando a possibilidade de construção cria-

tiva de uma nova práxis setorial. 

Essa nova práxis se pauta no reconhecimento de que o usuário (o outro), a-

lém de se sentir vulnerável na relação com o serviço e equipe de saúde por várias 

razões (emocionais, culturais, econômicas, cognitivas), convive com dificuldades de 

acessibilidade de vários tipos (geográficas, organizacionais, do processo de traba-

lho). Esses fatores se agravam por uma postura egocêntrica que está presente em 

boa parte dos convívios entre equipes e usuários.  

Morin (2005), afirma que tanto o egocentrismo quanto o potencial altruísmo 

devem ser reconhecidos ao se olhar sobre a ética. 

Já Dussault (1992, p. 14), enfoca sob outro ângulo colocando a relação pro-

fissional versus organização como centro da discussão e diz: (...) Tipicamente, os 

profissionais são leais. Primeiro, à sua profissão; depois, à sua organização.     

A relação entre as organizações e seus membros tem sido exaustivamente 

estudada e nos coloca sempre a dificuldade que os gestores vivenciam ao tentar 

transformar uma postura individual em uma atitude que esteja voltada para o coleti-

vo, para o social, que no caso da saúde pública significa seu objetivo maior. Nesse 

particular, Dussault (1992) afirma: 

[...] Um problema maior de gestão consiste, justamente, em suscitar 
a adesão dos profissionais aos objetivos organizacionais, sabendo 
que controlar demais e privá-los da sua autonomia só vai impedir a 
prestação de serviços de boa qualidade. Há um outro problema liga-
do a essa questão do controle e da autonomia: como assegurar, ao 
mesmo tempo, a autonomia e a discrição profissional e prevenir a fal-
ta de consciência profissional e a incompetência? (DUSSAULT , 
1992, p. 14). 

 

O egocentrismo representa para Morin (2005), o estimulador do egoísmo 

nos indivíduos e a sociedade convive com rivalidades, competições e lutas entre e-
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goísmos, de modo que, até mesmo interesses egoístas podem ocupar os governos.   

A burocracia e a compartimentalização dos conhecimentos gera exclusões e 

atendimentos inadequados que segundo Morin (2005): 

Em todos os campos, o desenvolvimento das especializações e dos 
compartimentos burocráticos tende a encerrar os indivíduos num 
domínio de competência parcial e fechado, de onde deriva a frag-
mentação e a diluição da responsabilidade e da solidariedade [...] 
(MORIN, 2005, p. 25). 

 

As organizações de saúde, principalmente as públicas, ainda apresentam 

estruturas piramidais, segmentadas e fragmentadas. A filosofia administrativa adota-

da está mais vinculada aos princípio de uma administração patrimonialista, sem fle-

xibilidade e visão estratégica. As relações dos serviços e das equipes com os usuá-

rios não tem se pautado pelos preceitos da integralidade e da responsabilização 

com os seus territórios. Estas condutas tendem a gerar, no cotidiano das relações, 

atendimentos excludentes e inadequados. 

 

 

2.6 A relação médico- usuário (RMU) – autonomias em tensão 
 

 

As atitudes excludentes e/ou comportamentos inadequados podem se origi-

nar no processo de formação médica e se exteriorizar nos serviços. Pesquisa reali-

zada em Santa Catarina (2001), por Grosseman e Patrício (2004, p. 102) junto a sa-

nitaristas e 25 médicos das clínicas básicas, gerou artigos que levantam aspectos 

que remetem ao tratamento da subjetividade na formação profissional: 

[...] durante a formação acadêmica, os profissionais aprenderam a 
buscar o objeto "doença" nas pessoas e sentiram falta de aborda-
gens que estimulassem seu potencial de se relacionar com o outro. 
Além das limitações que apontaram no processo ensino-
aprendizagem no que se refere à subjetividade do outro, também ex-
pressaram o aprendizado da negação da própria subjetividade, em 
especial a expressão de seus sentimentos. 
 

A formação médica se exterioriza, se corporifica nos serviços de saúde. No 

âmbito da formação ou do exercício profissional valores inerentes à instituição médi-

ca, que por vezes são seculares, permeiam e conduzem a postura profissional, Cla-

vreul (1983 apud FERNANDES, 1993, p. 23), assim se refere:  
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Esta instituição tem suas leis e seu estatuto predefinidos, bem como 
seus mecanismos de controle e fiscalização, e é esta ordem que de-
ve ser apresentada e reafirmada ao paciente. Deste ponto de vista, a 
RMP torna-se, na realidade, a relação entre a instituição médica e a 
doença, não existindo espaço para a presença subjetiva, isto é, para 
o sujeito do médico e o sujeito do paciente. 

 

Essa relação instituição - doença tem gerado insatisfações pelo caráter im-

pessoal e pouco afetivo. As críticas da sociedade têm ecoado com freqüência, e se-

gundo Dunning (apud GROSSEMAN ; PATRÍCIO, 2004, p. 102):  

[...] um dos fatores que têm contribuído para isto é que, hoje, uma 
população mais bem informada requisita maior consideração e trans-
parência dos profissionais médicos, além de modelos profissionais 
seguros.  
 

A necessidade de o médico se esforçar para compreender o paciente é enfa-

tizada por Zimerman (1992), pois "não há nada pior no ato médico do que o 'diálogo 

de surdos' da incomunicação, razão por que é da máxima importância que o médico 

possa traduzir a linguagem do paciente, quando ela vem trazida sob signos primiti-

vos".  

Uma visão diferenciada, que toma por referencia a situação de classe social 

nos é apresentada por Fernandes (1993), evidenciando a diversidade de interesses 

e posturas políticas na RMU: 

Não aparece como positiva, na consulta médica, a relação deste sin-
toma com as condições de vida desta pessoa, ou se ela está desem-
pregada, ou se está infeliz, ou se trabalha muito. Não há espaço, 
desta forma, para a emergência de conteúdos políticos contra-
hegemônicos na consulta médica, isto é, dos aspectos subjetivos que 
compõem a cidadania, e, em nome da neutralidade científica, o mé-
dico atua politicamente, conformando o paciente à ordem social em 
vigor. 

A RMP pode ser entendida, neste sentido, como uma relação de do-
minação da ordem médica sobre a sociedade, e de dominação do 
estado sobre as classes não-hegemônicas. Um dos instrumentos que 
exemplificam esta dupla dominação é a linguagem utilizada pelos 
médicos. Boltanski (1989) descreve a existência de uma barreira lin-
güística que separa o médico do doente pertencente às classes po-
pulares, barreira que se deve tanto à utilização de um vocabulário 
médico especializado quanto às diferenças que separam a língua 
das classes cultas daquela das classes populares (FERNANDES, 
1993, p. 23) 

 

A relação médico-usuário, para Entralgo (1983 apud GROSSEMAN; PATRÍ-

CIO, 2004), é uma forma singular de amizade ser humano/ser humano, que deve 
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abranger a benevolência (querer o bem do outro); a benedicência (falar bem do ou-

tro, na medida em que pode fazê-lo sem mentir); a beneficência (aceitar lealmente o 

que o outro é, ajudando-o delicadamente a que seja o que deve ser); e a benefidecên-

cia, que é a efusão — expansão de afeto — em direção ao outro, para compartilhar com 

ele algo que lhe pertence intimamente, que se dá em confidencia. 

Fatores, os mais variados, interferem nas RMU dificultando a compreensão 

do outro, empanando o afeto, travando o diálogo. Causas externas à relação são 

comentadas por Fernandes (1993, p. 24): 

Existe, deste modo, uma série de situações subjacentes à RMP que 
determinam a sua existência com as características que conhece-
mos. Isto significa que pouco adianta recorrer a um discurso doutri-
nário que incentive a humanização do atendimento médico caso não 
sejam visualizadas e modificadas as causalidades envolvidas no es-
tabelecimento desta relação. 

Em outras palavras, o raciocínio anatomo-clínico é freqüentemente 
insuficiente para dar conta do sofrimento apresentado ao médico, cu-
jas causalidades predominantes, na maioria das vezes, encontram-
se em outros campos da vida, isto é, nos campos social, emocional, 
ambiental, etc.  

 

Um dos produtos da RMU, o prontuário médico, deve se transformar num re-

lato vivo da história de vida do usuário, ao contrário de mero instrumento burocráti-

co/contábil, encontrado em algumas unidades hospitalares. Os achados no exame 

clínico, as hipóteses diagnósticas, as condutas e recomendações devem ser docu-

mentadas, registradas para o futuro da relação. Um futuro que implica em responsa-

bilidades, continuidade envolvimento das equipes com os cidadãos dos seus territó-

rios de atuação. Entende-se que quanto mais frutífera e respeitosa seja a relação 

com o outro mais informações deverão estar guardadas nos serviços de saúde. 

 

 

2.7 O Cuidado e o usuário 
 

 

A preocupação com o outro, a intenção de uma relação respeitosa pode ge-

rar descaminhos ou destratos por desconhecimento do que seja humano e não hu-

mano. A compaixão e a piedade são questionadas por Fuganti (2009) 

Não seria a compaixão a pior forma de crueldade? Não seria então 
cada vez mais urgente desconstruir os modos compassivos de ser 
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em nós? Não seria esse o cuidado maior para com as forças consti-
tuintes de uma outra humanidade em nós? (FUGANTI, 2009, p. 4). 

Na medida mesma da limitação de nossa capacidade de existir, nos 
apressamos em exercer piedosamente uma espécie de redução de 
danos em relação às “perturbações” que atravessam as zonas des-
conhecidas do humano e em promover um cuidado excessivamente 
apressado, isto é, destratá-las! Pois aqui haveria um destratamento, 
um desumanismo em relação às forças não humanas do homem. 
(FUGANTI, 2009, p. 4). 

 
O cuidado é uma atenção voltada para personalidades, alguns acreditam ser 

um bem universalizável, incondicional. Além do bom trato, Fuganti (2009) nos alerta 

sobre outros valores de grande importancia e sobre a qualidade do cuidado: 

Outra coisa, complementar e paralela a essa maneira depreciativa de 
se relacionar com o estranho, seria servirmo-nos de uma visão e de 
um gosto humanistas para dizer: toda vida merece cuidado, toda vida 
merece bom trato. Novamente caímos numa arapuca: a arapuca da 
universalidade dos valores. É como se cuidar fosse um verbo que 
participasse incondicionalmente do bem universal, que gozasse da 
universalidade dos valores mais caros ao homem. Temos ainda ou-
tros valores que nos são especialmente caros expressos em verbos 
como integralizar, atender, acessar, humanizar. (FUGANTI, 2009, p. 
5). 

O verdadeiro problema não está no dilema cuidar ou não cuidar, cui-
dado mínimo ou cuidado máximo, máximo de tutela estatal para um 
cuidado público e geral, mínimo de estado para um cuidado privado e 
particular. O verdadeiro problema diz respeito a natureza ou qualida-
de do cuidado. Sob seu aspecto crítico, essa questão não remete a 
uma forma universal do cuidado, a ser entregue a forças públicas do 
estado ou privadas do mercado, mas a qualidade das forças que 
constituem essa forma que se repete e, por efeito de repetição da 
qualidade da relação das forças, torna-se um simulacro de forma u-
niversal. (FUGANTI, 2009, p. 10). 

 

Para Fuganti (2009, p.14) o poder da fala se constitui em um dos meios de 

cuidar, não significando que as formas sejam o mais importante. O poder de pensar 

se antecipando à fala  

O cuidado com a palavra é importante, mas ela não se reduz a uma 
forma, nem a uma substância, é veículo de sentido. Ela é uma maté-
ria esculpida pelo pensamento, pela potência de pensar que não é de 
um eu, de uma consciência, de um sujeito, nem de um coletivo. 

 

Mais uma vez a intencionalidade é tocada, desta feita Feurwerker (2009), si-

naliza para o sentido da construção de vínculos na responsabilidade de oferecer o 

que necessita o usuário. 
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O trabalho vivo em saúde materializa-se no processo de produ-
ção de relações entre os cuidadores e o usuário final que, com su-
as necessidades particulares de saúde, dá aos profissionais a opor-
tunidade de tornar públicas suas distintas intencionalidades no 
cuidado da saúde, tornando-se responsáveis pelos resultados da 
ação cuidadora. Todos os trabalhadores de saúde de alguma ma-
neira são cuidadores e desenvolvem essa tecnologia de construção 
de vínculos, de oferecer ao usuário em alguma medida os cuida-
dos e a atenção de que ele necessita (FEUERWERKER, 2002, p. 
41). 

 

A essencia do cuidado tem em Gadamer (2006), visões muito próprias, com 

uma compreensão de que a sensibilidade é fundamental, que ultrapassa a tecnolo-

gia, que o progresso da ciência tem contribuido com um retrocesso no cuidar 

Em "tratamento" se escuta, literalmente, a mão, a mão sábia e 
exercitada que reconhece o tecido apalpando-o. Tratamento 
ultrapassa a progressividade das técnicas modernas. Nele há não 
somente a mão, mas também o ouvido sensível que escuta a palavra 
certa e o olho observador do médico que procura dissimular a si 
mesmo com um olhar cuidadoso. Existem muitas coisas que se 
tornam essenciais para o paciente no momento do tratamento 
(GADAMER, 2006, p. 106). 

[...] Infelizmente, temos de admitir para nós mesmos que o que se 
seguiu ao progresso da ciência foi o enorme retrocesso no cuidado 
geral com a saúde e na prevenção de doenças (GADAMER, 2006, p. 
111). 

 

Enquanto discute-se a ciencia como instrumento de cura, Gadamer (2009) 

nos acena com a cura como arte em um movimento permanente entre corpo, 

cuidado, sensiblidade, contradições, diálogo não concorrentes mas numa 

dimensão dialógica. Pertence a arte de curar, no entanto, não somente o combate 

efetivo contra a doença, mas também a reconvalescença e, por fim, o cuidado com a 

saúde (GADAMER, 2006, p. 114). 

"Tratar" significa palpare, quer dizer, tocar o corpo do doente com a 
mão (apalpa) cuidadosa e sensivelmente para, com isso, perceber 
tensões e contrações que talvez confirmem ou corrijam o diagnóstico 
subjetivo do paciente, o qual se designa dor. A função da dor na vida é a 
de que a sensação subjetiva aponta para uma perturbação na estrutura 
de equilíbrio do movimento da vida que constitui a saúde (GADAMER, 
2006, p. 114). 

Dizemos que tratamos alguém com cuidado, que se deve ter cuidado 
ao tratar dessa pessoa. Nesse sentido, todo paciente é, pois, um caso 
assim, com o qual temos sempre de proceder cautelosamente. Isso 
se deve ao seu estado de necessidade e, ao mesmo tempo, à sua 
desproteção. Perante a presença de tal distância, há necessidade de 
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que médico e paciente encontrem um solo comum, no qual possam 
se entender, e essa base é o diálogo, o único elemento que pode 
cumprir aquela função (GADAMER, 2006, p. 132). 

 

A prática da arte de curar requer cuidados e entregas, respeito às identida-

des e responsabilização dos indivíduos, das organizações e da sociedade pelos que 

necessitam de apoio e neste particular Ayres (2004) afirma:   

Ora, esse tomar para si o próprio ser, “abandonando-se” a uma pos-
sibilidade sua suscitada por e diante de um outro, remete a dois as-
pectos mutuamente implicados, que assumem no Cuidado, como ati-
vidade da saúde, um lugar destacado: responsabilidade e identidade. 
[...] A responsabilidade assume relevância para o Cuidado em saúde 
em diversos níveis, já desde aquele de construção de vínculos servi-
ço-usuário, de garantia do controle social das políticas públicas e da 
gestão dos serviços, até este plano em que se localiza aqui a discus-
são [...] [...] Esta conclusão é relativamente intuitiva, pois se pergun-
tar acerca de por que, como e quanto se é responsável por algo é 
como se perguntar quem se é, que lugar se ocupa diante do outro. 
Essa reconstrução contínua de identidades no e pelo Cuidado, tanto 
do ponto de vista existencial como do ponto de vista das práticas de 
saúde, é outro aspecto a que se deve estar atento quando se trata de 
humanizar a atenção à saúde (AYRES, 2004, p. 24). 

 

O cuidador também requer cuidados, suas insegurançcas e crises de identi-

dade podem levar a posturas inadequadas ao lidar com a dor do outro. Sobre este 

tema, Pimentel (2005) adverte: 

O cuidador também tem suas carências afetivas que podem incluir 
crises de identidade, dúvidas profissionais, solidão, sensação de es-
vaziamento existencial e não raro, depressões que se revelam de 
forma mascarada escamoteando a angústia que é reduzida cuidando 
da dor do outro, muitas vezes trabalhando de uma forma inadequa-
da, narcísica, onipotente e autoritária (PIMENTEL, 2005, p. 37). 

Os objetivos do cuidar são: aliviar, confortar, ajudar,favorecer, pro-
mover, restabelecer, restaurar, dar, fazer, etc. O cuidado auxilia no 
processo de cura. Mas estes atos podem levar à cura ou à morte 
(PIMENTEL, 2005, p. 63). 

 

A disposição para o cuidado significa abertura, solidariedade, reconhecimen-

to de que o sofrimento e fragilidade do outro podem estar espelhando sua propria 

insuficiencia, segundo Sá (2009): 

A cooperação, a solidariedade e o cuidado dependem da disposição 
do sujeito para se “abrir” ao outro, para buscar no outro o que ele não 
sabe ou o que lhe falta. Do mesmo modo, não podemos esperar 
comportamentos solidários de sujeitos que não conseguem enxergar, 
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no sofrimento e fragilidade do outro, a sua própria precariedade e in-
suficiência (SÁ, 2009, p. 654). 

 

O contraponto entre o bem e o mal pode estar presente ao mesmo tempo no 

ato de cuidar. Sá (2009) alerta para a conjunção entre as histórias do cuidador e sua 

conexão com as organizações como propiciadoras da qualidade da atenção 

Retenho, como essência do trabalho em saúde, a sua característica 
relacional intersubjetiva e de intervenção de um sujeito sobre outro 
porque acredito que seja esse o espaço (da ordem do singular), por 
excelência, da possibilidade de exercício da solidariedade, da coope-
ração e do cuidado com a vida, mas também, paradoxalmente, o es-
paço privilegiado para o exercício de comportamentos perversos, pa-
ra o descuido, enfim, para a produção do mal nos serviços de saúde. 
(SÁ, 2009, p. 656). 

Acredito que o modo como os sujeitos responderão às exigências de 
trabalho psíquico impostas pelo trabalho em saúde depende da arti-
culação de suas histórias individuais com as do conjunto intersubjeti-
vo - do coletivo de trabalho ou das organizações - onde se inserem, 
condicionando favorável ou desfavoravelmente a produção do cuida-
do. (SÁ, 2009, p. 657) 

 

Já Mori (2009), vê na humanização uma via ético/política de transformação 

das relações de trabalho gerando uma verdadeira produção de saúde.   

Por isso, a aposta na humanização como um paradigma “ético, esté-
tico e político” para transformar as relações de trabalho e de cuidado 
com o ‘outro legítimo’ para a real produção de saúde (MORI, 2009, p. 
720). 

 
A ética aplicada à saúde tem na alteridade seu critério fundamental para que 

os pacientes assumam papel crítico e os profissionais revejam seus papéis. Essa 

consideração é desta forma expressa por Sadala (1999):  

Neste sentido, pensar a alteridade como critério fundamental da ética 
aplicada às situações da saúde responde às exigências atuais de se 
atribuir aos pacientes a competência moral e a sua posição de sujeito 
do próprio cuidado, consciente de si mesmo e usuário crítico dos 
serviços de saúde. Ao mesmo tempo, coloca os profissionais da área 
em posição de rever suas relações profissionais com clientes e de-
mais categorias. Mas sobretudo, a inclusão da alteridade como crité-
rio ético confirma os valores humanos como referência para os com-
portamentos profissionais (SADALA, 1999, p. 356). 

 

Toda a argumentação aqui delineada está voltada essencialmente para o ca-

ráter subjetivo da relação médico usuário. Contudo, o terreno nas quais se situam os 
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momentos de fala, encontros/desencontros, processos terapeuticos estão permea-

dos por condições objetivas do processo saúde-doença envolvendo distintas variá-

veis entre as quais destacam-se: as condições sociais, culturais e econômicas nas 

quais vivem os usuários dos serviços de saúde; o diferencial cultural entre os usuá-

rios e os médicos e suas decorrentes dificuldades lingüísticas; as diferentes relações 

de poder que se estabelecem entre quem necessita de serviços e quem os presta; e 

as diferentes histórias, culturas, complexidades e compromissos sociais que as insti-

tuições de saúde apresentam na suas práticas cotidianas.  

Os objetivos deste estudo foram galgados através da aplicação de questões 

que auscultaram os aspectos subjetivos e particularmente os objetivos que envolvem 

as relações médico usuários.  
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

De acordo com os objetivos e quadro referencial adotados na pesquisa, efe-

tuamos um estudo de caso, transversal, com distintas fontes de evidencias. Inicial-

mente aplicamos um estudo quantitativo, seguido de uma abordagem qualitativa. 

A combinação da pesquisa qualitativa com a quantitativa foi necessária para 

agregar o controle de vieses e para compreender a perspectiva dos atores envolvi-

dos nos casos. Para Navarrete (2006), a pesquisa qualitativa tem como intenção o 

conhecimento em profundidade da complexidade do fato social através da investiga-

ção, com poucos casos, produzindo compreensão da realidade através de dados 

narrativos. Na quantitativa, buscamos a elucidação causal do evento e a validação 

estatísticas dos resultados para um universo maior, verificando suas dimensões e o 

estabelecimento de relações causais.   

Nesta seção fizemos a descrição dos procedimentos metodológicos, abran-

gendo: desenho do estudo, local do estudo, definição dos casos, combinação dos 

métodos, abordagem quantitativa e abordagem qualitativa. 

 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 

 

Como citado anteriormente, utilizou-se as abordagens qualitativa e quantita-

tiva, combinando métodos distintos o que permitiu ama triangulação dos mesmos, e 

conseqüentemente uma melhor qualificação dos dados.  

O estudo de caso é um método de análise de dados sociais para o qual exis-

tem  as mais diversificadas definições. Refere-se a uma análise intensiva de uma 

situação específica. Trata-se de uma investigação empírica averiguando um fenô-

meno contemporâneo em um contexto da vida real quando a fronteira entre o fenô-

meno e o contexto não é claramente evidente. Permite a utilização de dados qualita-

tivos e quantitativos.  

Segundo Yin (2001), o estudo de caso representa uma investigação empíri-

ca e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e 

da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único quanto de múltiplos, 
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assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. 

A triangulação é um mecanismo de rigor metodológico, considerado instru-

mento de controle de qualidade potente que consiste em contrastar e verificar os 

resultados a partir de diferentes fontes e perspectivas. 

Autores como Denzin (1989), classificou a triangulação em quatro tipos: tri-

angulação de dados, triangulação do investigador, triangulação teórica, e triangula-

ção metodológica. Denzin afirmava que, devido às “fraquezas” e as “virtudes” de ca-

da método, a “triangulação” ao colocar métodos em confronto, maximizaria sua vali-

dade (interna e externa). Além disso, o principal objetivo da integração de métodos 

seria a convergência de resultados de investigação. No que diz respeito à validação, 

idéia contestada, não consensual e considerada clássica, foi posteriormente admiti-

da como tal pelo mesmo autor (DENZIN 1989 apud DUARTE, 2009). 

No presente estudo, utilizou-se duas distintas abordagens metodológicas 

(quantitativa e qualitativa), em três momentos, cada um com uma técnica específica: 

 

� no primeiro, a aplicação de formulários de coleta de dados secundários 

junto aos arquivos médicos dos hospitais; 

� no segundo, a coleta de dados empíricos, através da aplicação de en-

trevistas individuais junto aos diretores médicos dos hospitais;  

� e, no terceiro, a utilização de grupo focal com seis médicos dos hospi-

tais.  

 

 

3.2 Local do Estudo 

 
 

Este estudo foi desenvolvido no município do Recife, pólo importante de ser-

viços para o Estado e para a região nordeste, principalmente no setor saúde. Histori-

camente, foi considerado pólo econômico e cultural, fato que concentrou uma massa 

de migrantes e gerou sérias distorções urbanísticas, sanitárias, econômicas e soci-

ais. Nesta seção estamos discorrendo sobre: os seus aspectos geosanitários, a sua 

estrutura populacional, os aspectos sócio econômicos e os principais problemas epi-

demiológicos utilizando informações constantes do Plano Municipal de Saúde do 

Recife – Plurianual 2006/200.  
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3.2.1 Aspectos geográficos e sanitários 
 
  

O município escolhido, Recife, capital do Estado de Pernambuco é uma das 

três maiores aglomerações urbanas da Região Nordeste. Ocupa uma posição cen-

tral, a uma distancia em torno de 800 km das outras metrópoles, Salvador e Fortale-

za, disputando com elas o espaço estratégico de influência na Região. 

O Recife representa o núcleo da Região Metropolitana, mantendo uma es-

treita relação com o espaço desta Região, a qual se expressa na sua dinâmica inter-

na e externa. E, ainda, sob qualquer aspecto que se queira destacar (demográfico, 

cultural, econômico, político-institucional, ambiental, patrimônio histórico, dentre ou-

tros), o Recife é a síntese mais significativa desse contexto (RECIFE, 2006). 

Sua área territorial é de 219.493 km2 e sua densidade demográfica é de 

64,78 hab./ha. Seu clima é quente e úmido, apresenta uma temperatura média anual 

de 25,2º C e está situada a uma altitude de 4 m do nível do mar. Seu relevo é varia-

do contando com 67,43% do território em morros. 

Desde 1988, o território do Recife é subdividido, em 94 bairros. Para efeito 

de planejamento e gestão, está dividido, espacialmente, em 6 Regiões Político-

Administrativas (RPA), sendo cada uma destas subdividida em três Microrregiões 

(MR), que agregam bairros com maiores semelhanças territoriais. No que respeita à 

saúde cada RPA corresponde a um Distrito Sanitário (DS). 

A proporção de domicílios ligados à rede geral de abastecimento de água é 

de 87,96% e a de domicílios ligados à rede geral de esgotamento sanitário é de 

43,00%, considerada muito baixa. Cerca de 96,22 % dos domicílios conta com coleta 

domiciliar de lixo.  

 
 

3.2.2 Estrutura Populacional 

 

 
A população residente no município do Recife, segundo projeções para 2005 

era de 1.501.010 pessoas, distribuídas em um espaço exclusivamente urbano, sen-

do 661.690 (46,5%) do sexo masculino e 761.215 (53,5%) do sexo feminino. Cor-

responde a 18% da população do Estado, e a 44% da RMR.  

A pirâmide etária populacional do Recife (Figura I), apresenta uma predomi-
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nância das faixas etárias mais jovens. As faixas etárias de 10 a 29 anos apresentam 

as maiores concentrações, ultrapassando 38% do total, enquanto a população com 

idade acima de 60 anos representa 9,4% dos habitantes. 

 �

 
Figura I - População Residente por Faixa Etária e Sexo, Recife, 2005 
Fonte: Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife, 2008 

 

 
3.2.3 Aspectos socioeconômicos 

 

 
No Recife nenhum morador de renda alta ou média mora a mais de 1.050m 

de uma comunidade de baixa renda. Esta distância máxima é atingida no Bairro dos 

Aflitos e Jaqueira. Ou seja, de maneira  geral o território do Recife é marcado por 

profundas desigualdades, também no interior dos bairros, salvo algumas exceções 

onde a pobreza é mais generalizada, conformando um amplo aglomerado popular 

mais homogêneo (RECIFE, 2006). 

O marco histórico do desenvolvimento econômico do Recife iniciou-se pelo 

setor terciário, quando a cidade se destacava como intermediadora comercial com 

Portugal, através da exportação do açúcar. Atualmente, as atividades comerciais e 

de prestação de serviços são predominantes e atinge 95% de todo o valor da rique-

za gerada. Fazem parte deste contingente as atividades ligadas ao terciário moder-

no, de comércio e de serviços, tais como os shoppings e grandes supermercados, 

serviços médicos, de informática e de engenharia, consultoria empresarial, ensino e 
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pesquisa, atividades ligadas ao turismo, entre outras. 

O Recife representa ainda, um destacado centro de ensino e de produção do 

conhecimento, e atrai pessoas que chegam seduzidas pelos saberes de ponta nas 

diversas áreas e setores. Alguns pólos foram montados e tem se notabilizado como 

os de tecnologia da informação, o de medicina, o de serviços técnicos especializa-

dos (nas áreas de consultoria, marketing, propaganda, advocacia, engenharia e 

prestação de serviços educacionais), entre outros. 

Estão instaladas na cidade quatro universidades importantes, além de facul-

dades especializadas e diversificados empreendimentos privados de ensino de 3º 

grau, que contam com profissionais qualificados em pesquisa e geração de tecnolo-

gias. Além disso, se constitui como lócus de cursos de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu. 

Em que pese o desempenho da economia formal, em um contexto econômi-

co moderno, o município do Recife ainda está intimamente ligado à considerada e-

conomia informal. Perpetua-se uma significativa trama de atividades ligadas ao co-

mércio e serviços informais que utiliza  importante parcela da população, produzindo 

riqueza e aferindo uma especificidade ao município. No setor informal encontra-se 

grande quantidade de micro e pequenas empresas prestadoras de serviços que tem 

um papel inegável na economia da cidade, em especial como utilizadoras de mão-

de-obra.  

O valor do rendimento nominal mediano mensal dos responsáveis por domi-

cílios é de R$ 350,00 para a cidade como um todo e ainda menor em bairros de me-

nor poder aquisitivo. A taxa de alfabetização da população de 5 anos e mais é de 

86,61%, a proporção de crianças alfabetizadas na faixa de 5 a 9 anos é de 55,70% e 

a proporção de crianças alfabetizadas na faixa de 10 a 14 anos é de 92,47%.  

Outra forte característica do Recife, e que está associada à tradição referen-

ciada, é o seu poder de organização, de reivindicação e de negociação, atribuindo 

marca emblemática à cidade. O Recife possui grande número de organizações e 

movimentos populares que se fazem presentes nas várias instâncias de poder, pro-

curando influenciar na concepção, formulação, implementação, monitoração e con-

trole das políticas públicas (RECIFE, 2006). 

Portanto, a tradição do Recife é de um povo que se envolve nas lutas pela 

liberdade e pelo direito à vida, pela democracia, pelo desenvolvimento sem exclu-
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são. o que revela um forte compromisso com as causas coletivas e assegura o apoio 

à gestão que tem por base a participação e o controle social. (PCR, 2006). 

 

 

3.2.4 Principais problemas epidemiológicos 
 

 

O quadro de pobreza e desigualdade se reflete diretamente nas condições 

de saúde da população. Portanto, o conhecimento do perfil epidemiológico é funda-

mental, tanto no processo de diagnóstico das necessidades e definição de priorida-

des, como na avaliação dos resultados das ações implantadas. 

Neste sentido, o perfil epidemiológico tem o objetivo de fornecer informações 

referentes à natalidade, mortalidade, doenças e agravos de notificação compulsória 

e outros eventos de interesse à saúde, visando auxiliar no planejamento, na tomada 

de decisão e na adoção de medidas pelo poder público para melhoria das condições 

de saúde e qualidade de vida da população do Recife. 

De modo geral, o Recife apresenta perfis de nascimento e de mortalidade 

semelhante às outras metrópoles brasileiras, salvo algumas particularidades regio-

nais e locais que serão apresentadas mais adiante. 

Neste documento, optou-se por fazer uma descrição de temas considerados 

de maior relevância na atual conjuntura municipal. Estes foram selecionados não só 

a partir de outros estudos mais detalhados, mas também em virtude da experiência 

acumulada no processo, além de considerar os avanços obtidos na gestão anterior à 

frente da Prefeitura do Recife e da consciência do que ainda falta para que a popu-

lação recifense tenha uma vida melhor. 

Neste sentido, foram selecionados como problemas prioritários para o plane-

jamento de ações e serviços de saúde que constam no Plano Municipal, os seguin-

tes agravos epidemiológicos: 

 

 
a) Endemias de maior relevância para a Cidade: 
 

��

• Tuberculose e hanseníase - O período analisado 2001 a 2004  apresenta 

tendência crescente de ocorrência destas doenças. 
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• Filariose - No período de 2001 a 2003, observou-se uma tendência cres-

cente dos Coeficientes de Detecção: 12,50 por 100.000 hab., em 2001, 

para 61,14 por 100.000 hab., em 2003, representando elevação de 

389,12%.) 

• Dengue - entre 2001 e 2002 houve elevação de 1.072,54% no coeficiente 

da Dengue clássica; em 2003 houve redução acentuada no número de 

casos e em 2004 o coeficiente de detecção continuou em declínio. Nos úl-

timos anos a tendência tem sido de ascensão.  

• Doenças sexualmente transmissíveis  
�

A sífilis (não especificada) apresentou, entre os anos de 2001 e 2004, 

uma tendência crescente do coeficiente de detecção com elevação de 

45,23%, variando de 13,09 em 2001 a 19,34 em 2003. Contudo, vale res-

saltar que existe uma subnotificação dos casos, sendo possivelmente 

maior o número de casos no município.  

Quanto à AIDS, na série histórica ampliada (1984-2003), observa-se uma 

tendência de crescimento na ocorrência de casos no município, porém, de 

forma menos acelerada que no começo da epidemia. A faixa etária mais 

atingida é a de 20 a 39 anos, indicando que a infecção pelo HIV na ado-

lescência e início da fase adulta, provavelmente, se deve a práticas com-

portamentais de risco, como relações sexuais desprotegidas.  

 
 

b) Outros agravos relevantes:  

 

 
1) Mortalidade infantil; Entre 2000 e 2004, verificou-se uma redução da mor-

talidade infantil no componente neonatal precoce de 27,50% e de 17,86% 

no neonatal tardio, enquanto no grupo pós-neonatal a queda foi de 3,52% 

no período. Embora apresente uma tendência de redução, a mortalidade 

infantil, que atualmente se situa na faixa de 15 óbitos por 1000 nascidos 

vivos ainda pode ser reduzida significativamente. Haja visto que no Reci-

fe ainda ocorrem mortes de crianças por causas consideradas evitáveis 

por ações de saúde. 
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2) Determinantes da Saúde da mulher e da criança – a Figura II, mostra a 

situação dos determinantes da saúde da criança, por bairro, no município 

do Recife entre 2002 e 2004. Observa-se que entre 2002 e 2004, dos 94 

bairros existentes no Recife, em apenas 24 a situação da Saúde da Mu-

lher e da criança era considerada boa, sendo que em 49 era considerada 

muito ruim e ruim.  

 
 

 

 
Figura II - Bairros em situação “muito ruim quanto aos determinantes da situação 
de saúde da mulher e da criança. 
Fonte: Recife (2008). 
Nota - Dados sujeitos a revisão 

 
 
 

c) Rede de unidades de saúde 
 

 

No Recife existe uma grande rede hospitalar com 8.037 leitos , sendo 6.245, 

utilizados pelo SUS e os demais de uso privado. A maioria das unidades e leitos pú-

blicos localizados no território municipal está sob gestão estadual. 

O pólo médico privado instalado é um dos mais conceituados do Brasil e 

dispõe da segunda maior rede hospitalar pública do país. Conta com três escolas 

médicas (Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, Curso 
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de Medicina da Universidade Federal e Faculdade Boa Viagem-IMIP de caráter pri-

vada), formando por ano cerca de 490 novos profissionais. 

Foi em Pernambuco que surgiu a primeira Santa Casa de Misericórdia no 

Brasil. A Santa Casa de Misericórdia da Vila de Olinda nasceu em 1540 e funcionou 

onde hoje está instalada a Academia de Santa Gertrudes, no Alto da Sé. Em Recife 

a Santa Casa iniciou suas atividades em 1858. O hospital Pedro II, administrado por 

aquela congregação, é um marco histórico da medicina pernambucana, foi fundado 

em 1861 e funcionou como escola médica entre 1946 e 1981. A primeira escola mé-

dica pernambucana data de 1920, sendo a nona a ser instalada no Brasil. 

 

3.3 Definição dos Casos 
 
 

Optou-se, neste trabalho, pela utilização de unidades hospitalares como ca-

sos de estudo, devido a sua maior complexidade enquanto oferta de serviços, por 

apresentarem tipologias diferenciadas de modo a ampliar a sua abrangência de aná-

lise e por permitirem conhecer a realidade dos prontuários e das RMU tanto em ser-

viços de caráter assistencial puro quanto em serviços que atuam como locais de en-

sino e pesquisa.  

 

3.3.1 Critérios de escolha 
 

 

A definição dos hospitais pesquisados levou em conta alguns aspectos que 

deveriam estar contemplados. Em primeiro lugar deveriam ser de grande ou médio 

porte e ofertar serviços de internação em clínicas básicas (clínica médica e clínica 

pediátrica). O porte justifica-se pela demanda maior de internações, maior diversida-

de de serviços e equipes mais complexas. As clínicas escolhidas são as de maior 

abrangência e caracterizadas como básicas pelo Ministério da Saúde por estarem 

presentes em todos os níveis de complexidade da rede de serviços. 

Além disso, deveriam ser de diferentes esferas de gestão (Privada, Estadu-

al, etc.) e de naturezas distintas (Beneficentes, Fundação Pública, Empresa priva-

da) de modo que se pudessem contemplar as diferentes formas de relação junto ao 

sistema de saúde e aos usuários (Quadro I). Este critério tomou por base o fato de 

que de acordo com a esfera e/ou a natureza o processo de controle e monitoramen-
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to administrativo, de gestão de pessoas, o tipo de clientela e de tratamento ao usuá-

rio se manifesta de modo distinto quanto à qualidade do atendimento e à relação 

econômica. 

Outro critério importante foi a presença de atividades de residência médica, 

que para muitos significa um diferencial importante na qualidade do atendimento.  

A existência de sistema informatizado de atendimento em todos os setores 

foi um critério adotado pelo caráter de exclusividade que se apresenta na cidade do 

Recife com apenas um hospital apresentando esta peculiaridade. 

Como critério final, adotou-se o grau de importância e abrangência que os 

hospitais apresentavam junto aos usuários e ao mundo acadêmico em função dos 

serviços prestados, além da aquiescência das suas diretorias na utilização de seus 

arquivos médicos. 

No quadro abaixo estão detalhadas a tipologia, a esfera e a natureza dos 

hospitais com seus respectivos quantitativos de leitos. 

  

NOME TIPO ESFERA NATUREZA 
LEITOS 

SUS Ñ SUS 

PB1 Geral Estadual Fundação pública 347 � 

PB2 Geral Estadual Fundação pública 568 � 

PR1 Especializado Privada Empresa privada � 207 

PR2 Geral Privada Beneficente sem fins lucrativos 121 241 

F1 Geral Privada Beneficente sem fins lucrativos 905 13 
Quadro 1 – Classificação dos hospitais por tipo, esfera, natureza e numero de leitos 

Fonte: (BRASIL, 2009). 
 
 

3.3.2 Caracterização 
 

 

A seguir, apresentamos um perfil histórico, estrutural e funcional dos cinco 

hospitais definidos como participes da pesquisa. Os seus diretores médicos legitima-

ram esta pesquisa assinando o TCLE e participando como entrevistados na primeira 

fase de levantamento. 
 

Hospital PB1 – Hospital geral mantido pela Secretaria Estadual de Saúde 

de Pernambuco. Dispõe de 347 leitos, sendo que destes, 54 são destinados a clínica 
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geral e 67 a clínica pediátrica. Dispõe de comissão de Ética e de Comissão de Revi-

são de Prontuários.  

Fundado há 51 anos, quando existia uma carência de hospitais públicos de 

grande porte, foi considerada uma instituição inovadora que se destacou, entre ou-

tras ações, pela instalação da primeira UTI e residência médica em um hospital do 

estado. 

É referência em atendimento à gestante de alto risco e em terapia renal 

substitutiva, como também em distribuição de bolsas para colostomizados e urosto-

mizados. 

A instituição detém o título de "Amigo da Criança" concedido pelo Unicef, a-

lém de ser uma unidade de alta complexidade em oncologia. Além dos 347 leitos em 

várias áreas possui 33 consultórios em diversas especialidades. No ano passado, o 

hospital ganhou um tomógrafo computadorizado de última geração e novas máqui-

nas de hemodiálise, além de inaugurar novos ambulatórios de clínica médica e en-

docrinologia. Possui Residência Médica nas seguintes especialidades: Clínica Médi-

ca; Cirurgia Geral; Obstetrícia/Ginecologia; Pediatria; Radiologia e Imagenologia; 

Cirurgia Vascular; Coloproctologia; Mastologia; Medicina Intensiva; Neonatologia;  

 
Hospital PB2 - Hospital geral de ensino mantido pela Universidade de Per-

nambuco (UPE). Dispõe de 568 leitos, sendo 23 leitos em clínica geral e 32 em clíni-

ca pediátrica. Dispõe de comissão de Ética e de Comissão de Revisão de Prontuá-

rios. 

Sua data de fundação é 23 de novembro de 1884, e sua missão era o aten-

dimento dos pacientes portadores de varíola e de outras doenças contagiosas da 

cidade do Recife. Em 18 de outubro de 1925 passou a denominar-se HUOC, com-

pondo o sistema hospitalar do Estado de Pernambuco. Situado no campus de Santo 

Amaro, adaptou-se à realidade de Hospital Escola, a partir de 1964, voltado para o 

ensino e pesquisa e local de residência para as Faculdades: de Ciências Médicas de 

Pernambuco - FCM, de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - FENSG, Instituto 

de Ciências Biológicas - ICB e da Escola Superior de Educação Física - ESEF. A 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco - FOP, embora situada fora do campus, 

desenvolve, também, atividades de ensino e estágio no âmbito do HUOC. 
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Hospital F1 – Hospital geral filantrópico mantido por fundação privada. Fun-

dado em 1960, é centro de referência em diversas especialidades na área de saúde. 

É credenciado pelo Ministério da Saúde como Centro Nacional de Referência para 

Programas de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança, Centro Colabo-

rador em Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica e como Centro Colaborador 

para Qualidade da Gestão e Assistência Hospitalar, sendo a única instituição em 

Pernambuco a fazer parte da Rede GeAH, rede colaborativa para Desenvolvimento 

de Tecnologia e Educação Permanente em Gestão e Assistência Hospitalar, iniciati-

va apoiada pelo Ministério da Saúde em parceria com a OPAS. Dispõe de 905 leitos, 

sendo 25 destes destinados a clínica geral e 372 destinados a clínica pediátrica. 

Conta com comissão de Ética e de Revisão de Prontuários. 

Fundado em 1960 por um grupo de médicos, é uma entidade de natureza 

pública, não estadual, sem fins lucrativos, que atua nas áreas de assistência médico-

social, ensino, pesquisa e extensão comunitária. Voltado para o atendimento da po-

pulação carente pernambucana, o Complexo Hospitalar do F1 é reconhecido como 

uma das estruturas hospitalares mais importantes do País, sendo centro de referên-

cia assistencial em diversas especialidades médicas. 

O F1 também, é certificado como Hospital Colaborador da Rede Sentinela, in-

tegrando a Rede Nacional de Monitoramento da Resistência Microbiana em Serviços 

de Saúde - GIPEA/ANVISA, sendo o único Centro de Pesquisa Clínica do Ministério 

da Ciência e Tecnologia credenciado em Pernambuco. É ainda certificado como 

Hospital de Ensino, conjuntamente pelo Ministério da Educação e Ministério da Saú-

de. Foi o primeiro hospital do Brasil a receber o título de "Hospital Amigo da Crian-

ça", concedido pela Organização Mundial de Saúde/UNICEF/Ministério da Saúde. 

Atua em quatro áreas: Assistência Médico-Social de alta e média complexi-

dade; Ensino, no campo da saúde, em graduação e pós-graduação (Doutorado e 

Mestrado Materno Infantil, Residências Médicas, de Enfermagem, Nutrição, Saúde 

da Família e Psicologia, estágios e cursos de especialização); Pesquisa, através de 

sua Diretoria de Pesquisa que tem como finalidade, estimular, coordenar, orientar, 

intercambiar e propiciar apoio ético, científico, material e financeiro às atividades de 

investigação científica nos campos da medicina, nutrição, biologia e ciências sociais 

e humanas, assim como promover publicação materno-infantil, semestral, de revista 

científica indexada; e Extensão Comunitária, através da coordenação de 12 unida-
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des físicas de saúde, 19 equipes do Programa de Saúde da Família - PSF, em oito 

comunidades de baixa renda (favelas), localizadas na periferia da cidade de Recife, 

beneficiando cerca de 70.000 habitantes. 

Referência na implantação de serviços, o F1 executa pesquisas e treinamen-

to técnico em recursos humanos da área de saúde para organismos nacionais e in-

ternacionais, governamentais e não governamentais. 

Em 2004, o F1 ampliou a assistência médica para as clínicas médicas e ci-

rúrgicas voltadas para tratamento de adultos, com a ocupação do prédio do Hospital 

Oscar Coutinho. Enfermarias de neurocirurgia, cirurgia cardíaca, oncologia, ortope-

dia, nefrologia e transplante renal fazem parte desta oferta. 

As clínicas médicas são compostas pelas especialidades de dermatologia, 

endocrinologia, proctologia, endoscopia, vascular e urologia, sendo que esta última 

desenvolve programa de fertilidade e vasectomia. Fuciona também, uma clínica de 

desintoxicação. 

          O Complexo Hospitalar do F1 é um conjunto de dez prédios, incluindo o Hos-

pital Pedro II, distribuídos em uma área de 53 mil metros quadrados que deve ofere-

cer ao SUS mais consultórios especializados para crianças, mulheres e homens, 

com centro de diagnóstico e medicina intervencionista próprios, hospital-dia, emer-

gências e salas para realização de diferentes terapias.  

 
Hospital PR2 – Hospital geral privado de caráter beneficente6, dispõe de 

362 leitos sendo que 121 são destinados ao SUS. Conta com 52 leitos de clínica 

geral e 22 de pediatria. Dispõe de comissão de Ética e de Revisão de Prontuários. 

Em 1855, entrava em funcionamento o PR2. O dia 16 de setembro foi esco-

lhido para a solenidade de instalação do Hospital, data de grande gala para Portu-

gal, na qual se festejava a subida ao trono de D. Pedro V, filho da brasileira D. Maria 

II. 

A Instituição atendeu a 62 enfermos, acometidos pela cólera, nos primeiros 

meses de 1856, tendo a direção da Casa recebido agradecimento do Presidente da 

Província de Pernambuco, José Bento da Cunha, pelos serviços prestados à popu-

lação indigente da capital, sem distinção de cor ou nacionalidade. 

                                            
6 Aqui considerado, para fins de análise, privado com fins lucrativos devido a sua prática 

preponderantemente comercial e pela sua difícil disponibilidade de leitos SUS. 



 

 
 

66

Por alvará datado de 02 de julho de 1856, visando externar o apoio da nação 

lusitana à Instituição, o Rei de Portugal coloca sob sua Real Proteção o Hospital re-

cifense, honraria confirmada em 1862. Posteriormente, Alvará de 07 de novembro de 

1907, concedido por D. Carlos I, confere o título de REAL, ao Hospital PR2, hoje 

maior complexo hospitalar do Norte-Nordeste. 

Em março de 2008, o PR2 conquistou o certificado de Acreditação Hospita-

lar, conferido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), tornando-se o pri-

meiro hospital em Pernambuco acreditado. E, entre os certificados no Brasil, o PR2 

é o maior do país em números de leitos e de especialidades. A Instituição atendeu 

aos requisitos fundamentais de segurança para o cliente nas ações assistenciais e 

procedimentos médico-sanitários, sendo auditado pelo Instituto Qualisa de Gestão 

(IQG). 

Desde abril de 2005, o PR2 possui o certificado ISO 9001/2000 de Qualida-

de, conferido pela certificadora DQS. O Sistema de Gestão da Qualidade foi implan-

tado em todo o hospital, incluindo as clínicas Real Cor e Real Imagem, o laboratório 

Real Lab e a Unidade Avançada de Boa Viagem. 

  

Hospital PR1 – Hospital geral privado, fundado em 2005, não conta com lei-

tos para o SUS. É o único hospital em Pernambuco com prontuários 100% informati-

zados. Oferece 207 leitos, sendo 20 em clínica geral e 10 em pediatria. Não conta 

com comissão de Ética nem de Revisão de Prontuários. 

 
 

3.4 Abordagem Quantitativa 
 

 

3.4.1 Desenho Amostral 
 

 

A seleção da amostra pretendeu dar conta dos objetivos desta tese que são: 

avaliar o preenchimento dos prontuários médicos e classificá-los segundo tabela de 

graus de qualidade pré-estabelecidos categorizando-os como hospitais públicos, 

privados e o filantrópico além de respeitar os critérios estatísticos de representativi-

dade das internações dos hospitais.  
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Como foram observadas diferenças significativas no número de internações 

entre os hospitais optou-se por uma técnica amostral que respeitasse a proporciona-

lidade entre os montantes a serem incluídos no estudo.  

Para tanto, adotou-se a técnica da Amostra Estratificada Simples (RI-

CHARDSON, 1999, p. 171), que nos permite estabelecer a proporção de cada estra-

to na amostra total (proporção entre as internações dos hospitais selecionados).  

A amostra estratificada simples, apresenta-se com a seguinte fórmula: 

 

n = s2.p.q. N 
E2. (N-1) + s2 .p.q 

 
Sendo que: n = Tamanho da amostra, s2 = nível de confiança (número de 

desvios), p = Proporção característica pesquisada no universo, q = 100 - p (em per-

centagem), N = Tamanho da população, E2 = Erro de estimação permitido 

O nível de confiança estipulado foi de 95% (dois desvios padrão), o p adota-

do foi 50% pois não havia diferenças esperadas entre os prontuários, e o erro de 

estimação permitido foi de 5% (grau de sensibilidade) para mais ou para menos.  

Para aplicação da fórmula estatística foi utilizada, como população, o mon-

tante de internações realizadas em cada hospital, e em cada clínica, no período de 

um mês no ano de 2007, escolhido tendo em vista a conclusão do exercício da pro-

dução de internações. 

 Para a definição do mês a ser trabalhado adotou-se os seguintes parâme-

tros: a) exclusão dos meses atípicos, por apresentarem baixo numero de internação 

(janeiro, fevereiro, julho e dezembro); b) sorteio do mês a ser pesquisado. 

Definido o mês de coleta, solicitou-se, a cada hospital, a listagem das inter-

nações ocorridas naquele mês, a partir da qual aplicou-se a fórmula de cálculo. 

De posse da listagem e da amostra calculada, estabeleceu-se uma amostra 

sistemática através da divisão do universo amostral de cada hospital pela amostra 

calculada. De posse do numero intervalar, sorteou-se o primeiro prontuário para en-

cabeçar a lista e a partir deste foram sendo escolhidos em função do numero inter-

valar.  
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Quadro 2 – Demonstrativo da produção de internações e amostras por hospital e clí-

nica com respectivos % em relação ao total. - 2007 
Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

De posse dos resultados, realizou-se o teste do qui-quadrado para a compa-

ração de freqüências. As diferenças foram consideradas estatisticamente significan-

tes quando o valor de p foi menor do que 0,05.  
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3.4.2 Período, instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados 

 

 

Os dados foram coletados no período de setembro de 2008 a abril de 2009 

utilizando-se um formulário de coleta comum às duas clínicas definidas (clínica mé-

dica e clínica pediátrica), cujas variáveis (divididas em 9 itens para a primeira consul-

ta e 7 para a ultima ,estão demonstradas abaixo (Quadro III e IIIa).  

No caso da primeira consulta, cujo grau de exigência é maior, foram pesqui-

sados: a) Dados cadastrais do paciente traçando o perfil social, além dos hábitos e 

modos de vida que podem interferir nas condições de saúde; b) queixa principal e 

duração, com o relato de doenças agudas e/ou crônicas; c) história da doença atual, 

discriminando inicio, evolução e situação de momento; d) antecedentes fisiológicos e 

doenças anteriores; e) doenças anteriores na família; f) exame físico detalhando os 

procedimentos efetuados; g) as hipóteses diagnósticas levantadas; h) as condutas 

preconizadas; i) dados de identificação do médico que atendeu. 

Com relação à ultima consulta, ou alta hospitalar, foram definidas as seguin-

tes variáveis: a)  Queixas e hipóteses diagnósticas; b) Evolução do quadro clínico; c) 

principal doença e evidencias; d) Achados no exame físico; e) Prescrições e/ou ori-

entações efetivadas; f) Condições da alta; g) Dados de identificação do médico que 

atendeu. 

O preenchimento foi realizado através de observação direta dos prontuários, 

nos arquivos médicos dos hospitais, por nove residentes em saúde coletiva da Fa-

culdade de Ciências Médicas (FCM/UPE), devidamente treinados através de um es-

tudo piloto em 2008, e de uma simulação de entrevista em 2009 para garantir a pa-

dronização de procedimentos e adequação dos formulários de coleta. 

Para definição das variáveis (ITENS) constantes do formulário de coleta to-

mou-se por base os protocolos definidos pela Faculdade de Ciências Médicas nos 

seus Departamento de Medicina Clinica e Materno-Infantil (UNIVERSIDADE DE 

PERNAMBUCO, 2003) (Anexos A e B).  



 

 
 

70

 
Quadro 3 – Formulário de coleta dos dados quantitativos – 1ª Consulta 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
 

 
 

 
Quadro 3 a – Formulário de coleta dos dados quantitativos – Ultima Consulta 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

1ª Consulta - Internação 
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Os residentes, que participaram do levantamento de dados, foram orienta-

dos a observar, no processo de coleta, acuidade máxima ao verificar o preenchimen-

to dos itens constantes do prontuário, de modo a considerar e aproveitar, toda infor-

mações, e/ou registros possíveis ou não de interpretação. Os levantamento foi reali-

zado em duplas, de tal forma que fosse possível aquilatar, com profundidade, a legi-

bilidade, ou não, do dado. Isto por entender-se que a avaliação de legibilidade é sub-

jetiva. Cada item pesquisado só foi considerado ilegível, quando não compreendido 

por nenhum dos 2 pesquisadores que compunham cada equipe de coleta de dados. 

 
 

3.4.2.1. Codificação e pontuação das variáveis 

 
 

As condições de preenchimento e seus respectivos códigos foram previa-

mente definidos, gerando três alternativas: 1 para dados existentes e legíveis; 2 para 

dados existentes, porém não legíveis e 9 para dados inexistentes.  

Para efeito de pontuação e atribuição de nota, o item que recebeu o código 1 

obteve a pontuação 1 e o item que recebeu o código 2 recebeu a pontuação 0,5.  

Cada item constante dos formulários de coleta da primeira e da ultima con-

sulta foram devidamente totalizados. O somatório dos itens estabeleceu uma nota 

para o primeira e para a ultima consulta. Dessa forma obtiveram-se pontuações por 

clínica e por tipo de registro. 

 

 

3.4.3 Processamento, qualificação e Análise dos Dados 

 

 

Os formulários de coleta, pós levantamento de dados, foram submetidos à 

uma verificação e análise do preenchimento através de listagem do banco de dados, 

na qual foram verificadas as possíveis incoerências, as duplicidades e as inconsis-

tências. Com auxílio do software Epi Info foram gerados relatórios com listagens de 

freqüência simples, por hospital, clínica e tipo de consulta. Em continuidade, os re-

sultados foram comparados e classificados em um dos quatro graus de qualidade 

em função dos scores previamente estabelecidos (Quadro 5).  

Em um segundo momento, foram comparados os resultados, e avaliados, 
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para cada hospital e para cada clínica em função da sua tipologia (público ou priva-

do) e comparado com os demais. 

 

 

3.4.3.1 Definição e categorização de escores 

 

 

Para definição dos scores o pesquisador trabalhou com todas as variáveis 

gerando um quadro comparativo entre os itens e os subitens para cada tipo de clíni-

ca e para cada tipo de registro (1ª ou ultima consulta) (Quadro 4).  

A separação entre graus de qualidade não obedeceu à divisão em quartis e 

sim a valoração da presença ou ausência de cada item, para cada clínica em cada 

tipo de consulta. Desta forma, estabeleceram-se quatro níveis para cada clínica e 

para cada tipo de consulta: bom, razoável, ruim e péssimo (Quadro 5).  

Optou-se por trabalhar com pontos de corte arbitrados para definir esses ní-

veis, entendendo que dessa forma haveria uma maior sensibilidade na escolha de 

itens por clínica.  A utilização de quartis levaria a uma valorização semelhante de 

cada item e subitem em cada clínica e, a forma como se trabalhou foi analisando a 

importância de cada item e de seu correspondente subitem. Assim, a situação vaci-

nal incluída em antecedentes pessoais de crianças poderia ser mais valorizada que 

o mesmo item em clinica médica. Assim como, valorizou-se diferentemente a pre-

sença e a ausência da aferição da pressão arterial em adultos e em crianças.  

Identificou-se em cada situação o número de itens que precisariam estar 

preenchidos e legíveis para o adequado desenvolvimento da consulta, este foi o 

ponto de corte para bom. A seguir foram definidos os demais pontos de corte sem-

pre considerando a importância do dado segundo o tipo de clinica, e se de primeira 

ou de ultima consulta. Desta forma, foi a seguinte a seqüência de eventos: 

 

1. Confecção de tabela para listagem de itens e escolha de subitens a serem 

considerados para cada nível de qualidade.  

2. Análise da importância da presença/ausência de cada sub-item no prontuá-

rio em função de cada clínica. 

3. Definição da quantidade máxima de sub-itens por cada item e estabeleci-
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mento da pontuação (nível bom) 

4.  Definição das quantidades intermediárias e mínima de sub-itens por cada 

item e estabelecimento da pontuação (níveis regular, ruim e péssimo) 

5. Totalização das pontuações e definição dos intervalos 

 

 
Quadro 4 – Critérios para contagem das pontuações e estabelecimento dos scores  

- 1ª Consulta -  
Fonte : elaborado pelo próprio autor 
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Quadro 4a – Critérios para contagem das pontuações e estabelecimento dos scores  

- Ultima Consulta -  
Fonte : elaborado pelo próprio autor 

 
 

 
 

Quadro 5 – Scores por Grau de Qualidade, Clínica e Tipo de Consulta 
Fonte : elaborado pelo próprio autor 
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3.5 Abordagem Qualitativa. 
 

 

A abordagem qualitativa tem um significado central neste estudo, visto que, 

direciona-se ao atendimento de quatro dos seis objetivos propostos (a, b, e e f). 

Tarefa de complexidade significativa demandou a participação de atores en-

volvidos com o processo gerencial, com a assistência e com a formação profissional. 

 

 

3.5.1 Seleção dos Sujeitos da pesquisa 

 
 

Devido à sua complexidade, adotou-se duas técnicas distintas para a coleta 

de dados primários (entrevista individual e grupo focal) em três momentos diferentes 

(entrevista aos diretores médicos, grupo focal e entrevista individual pós grupo fo-

cal). Em todos eles foram escolhidos informantes chaves, ou seja, não selecionados 

aleatoriamente. No caso do grupo focal, os participantes foram escolhidos por aten-

derem critérios de: experiência com o tema, conhecimento teórico, reconhecimento 

da competência profissional pela categoria profissional, interesse em participar e 

disponibilidade de tempo.  

Para o primeiro momento, foram convidados os diretores médicos dos cinco 

hospitais selecionados. 

Para o grupo focal, segundo momento da pesquisa, foram contactados 16 

médicos (clínicos e pediatras), assistentes e/ou professores para que se pudesse 

garantir, além da especificidade do conhecimento teórico e da vivencia, o número 

mínimo de seis e o máximo de dez entrevistados, conforme preconizado (NAVAR-

RETE, 2006, p. 69).  

Para o momento da saturação do grupo focal, foi convidado um médico as-

sistente de cada hospital, independentemente da clínica, para aprofundar questões 

oriundas do grupo focal. 
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3.5.2 Técnicas de coleta  

 
 
Para o levantamento de dados empíricos qualitativos, utilizou-se três técni-

cas de coleta distintas e complementares. De início, foi adotada a técnica de entre-

vistas com atores chaves utilizando-se roteiro com 03 perguntas semi estruturadas: 

(a) como vê a qualidade de preenchimento dos prontuários médicos (incompletude 

e/ou ilegibilidade)? e quais os possíveis fatores intervenientes?; b) A qualidade do 

preenchimento dos prontuários médicos decorre, ou se relaciona às formas de rela-

ção médico-usuário?, porque?; c) Que medidas e/ou sugestões o Sr.(a) apontaria 

para aperfeiçoar as relações médico-usuário e o preenchimento dos prontuários mé-

dicos? (Apêndice B). 

A técnica de entrevistas consiste em uma conversação, uma interação face 

a face, cujo principal objetivo é a obtenção de informações sob o ângulo de visão do 

entrevistado, não existindo a priori, respostas nem certas nem erradas, nem boas 

nem ruins. Para Navarrete (2006), a entrevista “busca compreender as perspectivas 

que tem os entrevistados sobre suas idéias, valores, situações que viveram, etc.” 

A inclusão de entrevistas na pesquisa em saúde, e em particular neste estu-

do, se adequa sobre modo, pelo fato de se buscar percepções, valores, opiniões e 

condutas de distintos profissionais nos seus processos de trabalho. Para Minayo 

(2004),  

O que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de infor-
mações para as ciências sociais é a possibilidade de a fala ser reve-
ladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 
símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a ma-
gia de transmitir, através de um porta voz, as representações de gru-
pos determinados, em condições históricas, sócio-econômicas e cul-
turais específicas (MINAYO, 2004, p. 109-110). 

 

A opção pela entrevista semi estruturada deveu-se ao entendimento de que 

a mesma permite um nível de liberdade ao entrevistado, sem tolher a possibilidade 

de monitoramento do entrevistador para evitar desvios do tema básico.   

De acordo com Triviños (1987): “Entrevista semi-estruturada é aquela que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que inte-

ressam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 

junto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do 
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informante. Desta maneira o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investi-

gador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa”. 

Em seguida, adotou-se o grupo focal que permitiu, através de um amplo de-

bate, levantar informações objetivas e subjetivas dos atores envolvidos com o objeto 

da pesquisa. Segundo Morgan e Krueger (1993 apud GATTI, 2005), a utilização de 

grupos focais possibilita:   

[...] captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, senti-
mentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um modo que 
não seria possível com outros métodos, como, por exemplo, a obser-
vação, a entrevista ou questionário (MORGAN; KRUEGER, 1993 a-
pud GATTI, 2005, P. 9) 
 

Para a aplicação desta técnica foram convidados informantes chaves, inten-

cionalmente escolhidos: médicos assistentes e professores atuantes nas clínicas 

médica e pediátrica dos hospitais pesquisados, com devida experiência e fluência no 

tema estudado.  

Finalmente, concluindo os momentos da sondagem empírica, no intuito de 

efetivar-se a saturação das informações do grupo focal, utilizou-se novamente um 

roteiro semi estruturado com o acréscimo das respostas mais significativas origina-

das no grupo focal e aplicou-se a cinco médicos assistentes dos mesmos hospitais 

(Apêndice C).  

Segundo Fontanella (2008, p. 17), a amostragem por saturação é utilizada 

para constituir o tamanho final de uma amostra, cessando a busca de novos compo-

nentes. Ainda segundo o autor, 
 

O fechamento amostral por saturação teórica é operacionalmente de-
finido como a suspensão de inclusão de novos participantes quando 
os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, 
uma certa redundância ou repetição, não sendo considerado relevan-
te persistir na coleta de dados. Noutras palavras, as informações for-
necidas pelos novos participantes da pesquisa pouco acrescentariam 
ao material já obtido, não mais contribuindo significativamente para o 
aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada nos dados que 
estão sendo coletados. 

 
O numero ideal de grupos, e de reuniões por grupo, varia de acordo com ca-

da autor. Embora alguns afirmem a necessidade de mais de um grupo e no mínimo 

duas reuniões para cada grupo, Gondim (2003, p.154), afirma: 
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O número total de grupos também deve ser pensado à luz dos objeti-
vos da investigação, mas em se tratando de abordagem qualitativa, 
ainda que se faça uma previsão inicial, o indicador deve ser a satura-
ção das alternativas de resposta. Dito de outro modo, quando os 
grupos não são capazes de produzir novidades nas suas discussões 
é sinal de que se conseguiu mapear o tema para os quais a pesquisa 
foi dirigida (GONDIM, 2003, p. 154). 

 

Já Kind (2004, p.128), segue uma linha de pensamento também flexível, 
 

Em geral, a combinação de objetivos de pesquisa claros, a constru-
ção de um temário adequado, e uma equipe de moderador e obser-
vador capacitados dispensa mais de um encontro por grupo. Caso o 
tema não tenha sido suficientemente debatido, pode-se marcar novo 
encontro para complementar os dados necessários. (KIND, 2004, p. 
128) 

 

As especificidades das respostas dos profissionais entrevistados no grupo 

focal e nas cinco entrevistas subseqüentes mostraram-se suficientes para atingir as 

informações necessárias aos objetivos da pesquisa. 

 

 

3.5.3 Período e procedimentos de Coleta de Dados 

 
 
Previamente agendadas, com explicitação dos seus objetivos, as entrevistas 

com os diretores médicos foram realizadas nos seus locais de trabalho, no período 

compreendido entre 11 e 18 de setembro de 2008. A receptividade foi total, sem ne-

nhuma ocorrência que prejudicasse o andamento das mesmas. 

A sessão do grupo focal foi realizada na Sala da Congregação da Faculdade 

de Ciências Médicas (FCM) no dia 13 de novembro de 2008 contando com a partici-

pação de seis médicos, sendo 4 docentes e 2 assistentes de 4 hospitais. O debate 

transcorreu em absoluta cordialidade, com uma duração e uma hora e vinte minutos 

e as opiniões fluíram com simplicidade e clareza tornando a reunião bastante positi-

va e esclarecedora.  

As entrevistas pós grupo focal foram também pré agendadas e realizadas no 

período de 27 de março a 02 de abril de 2009. Delas participaram 05 médicos assis-

tentes, sendo um de cada hospital e foram realizadas, com gravação de som, nos 

seus locais de trabalho. Os entrevistados se posicionaram com clareza e objetivida-
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de. Apenas uma entrevista transcorreu em um tempo muito exíguo por conta de 

compromissos de emergência que surgiram para o entrevistado durante a entrevista. 

Os três procedimentos de coleta foram realizados pelo autor desta tese, que 

submeteu e colheu a assinatura dos respectivos termos de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE).  

A duração total foi de 2 horas e trinta e seis minutos, com uma média de 

10,43 minutos por entrevista. 

 

 

3.5.4 Processamento, qualificação e Análise dos dados 

 
 
 
Todos os procedimentos de transcrição foram realizados pelo próprio pes-

quisador. Foi dado às transcrições um “estilo literal”, reproduzindo-se os vícios de 

linguajem e os silêncios com o objetivo de dar às palavras escritas o mesmo sentido 

que o expresso no discurso ouvido.  

Para processamento e análise dos dados empíricos qualitativos utilizou-se a 

técnica de análise narrativa de conteúdo, proposta por Bardin (1977), e empregou-se 

como marco teórico referencial a Teoria da Complexidade de Edgar Morin. 

A análise de conteúdo, no seu esforço de interpretação, oscila entre os dois 

pólos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade, envolvendo o in-

vestigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de 

inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem. 

Através do rigor, asseguram-se a possibilidade de ultrapassar as “aparên-

cias”, os níveis mais superficiais do texto. Nesse processo de descoberta emerge a 

desconfiança em relação aos planos subjetivo e ideológico, considerados elementos 

de deturpação da técnica (ROCHA, 2005, p.309). 

Essa necessidade de desvendamento do oculto, do subjacente, tem suas li-

mitações com a utilização da análise de conteúdo que centra sua atenção nos as-

pecto objetivos da narrativa. O risco que se corre é de uma representação pré-

construída da realidade.  

No caso deste estudo, diferentes narrativas e opiniões, muitas vezes podem 

estar incorrendo nos mecanismos de racionalização, encobrindo as falas não ditas. 
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Para Rocha (2005, p. 310), a análise de conteúdo detém algumas pretensões de 

desvendamento, 

Na verdade, a principal pretensão da Análise de Conteúdo é vislum-
brada na possibilidade de fornecer técnicas precisas e objetivas que 
sejam suficientes para garantir a descoberta do verdadeiro significa-
do. Nesse sentido, é importante reafirmar aqui a certeza de que ha-
veria um sentido a ser resgatado em algum lugar, e de que o texto 
seria seu esconderijo. Ao analista, encaminhado pela ciência, caberia 
descobri-lo. 

 

No mesmo enfoque instrumental, das técnicas, Bardin (1997) aborda as ca-

racterísticas de amplitude do campo de ação do método  

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das co-
municações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou com maior rigor, será um único instrumento, mas 
marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 
campo de aplicação muito vasto: as comunicações (BARDIN, 1997, 
p. 31). 

 

Esses enfoques dão conta das delicadezas que envolvem o processamento 

e análise de informações tão complexas levando a adotar par e passo um processo 

sistemático e ordenado obedecendo a um plano prévio.     

O desenvolvimento do plano seguiu os passos preconizados por Navarrete 

(2006), 

• Leitura sistemática e repetida dos dados para compreensão, identificação 

ordenada, redução do conjunto de dados e seleção dos temas relevantes; 

• Identificação de padrões e definição das categorias de análise; 

• Através de comparações constantes identificação das sub-categorias; 

• Descrição dos resultados buscando semelhanças, diferenças ou contradi-

ções; 

• No estabelecimento de relações e no desenvolvimento de explicações ou 

hipóteses, o passo final, a Interpretação. 

 

O objeto de nosso estudo apresenta conotações distintas, opiniões divergen-

tes, às vezes complementares, argumentações técnicas e políticas, postura às vezes 

díspares, ao se confrontarem o contexto organizacional, o interesse do cidadão e o 

posicionamento dos profissionais.  

Com este contexto, a análise temática dos dados qualitativos, originados dos 
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grupos requereu um método de análise que abordasse os aspectos ora controversos 

ora complementares, por vezes objetivos, em muitos casos subjetivos. A presença 

de opiniões conflituosas presentes nas respostas reforçou a opção pela teoria da 

complexidade que segundo Morin (2001), está calcada em três princípios básicos: 
 

a) O princípio dialógico que permite-nos manter a dualidade no seio da 

unidade. Associa dois termos ao mesmo tempo complementares e 

antagônicos. 

b) O segundo princípio é o da recursão organizacional. Os indivíduos, são 

produtos de um processo de reprodução que é anterior a eles. Mas uma 

vez que são produzidos, tornam-se os produtores do processo que vai 

continuar. Esta ideia á válida também sociologicamente. A sociedade é 

produzida pelas interacções entre indivíduos, mas a sociedade, uma vez 

produzida, retroage sobre os indivíduos e os produz, ou seja os 

indivíduos produzem a sociedade que produz os indivíduos. 

c) O terceiro princípio é o princípio hologramático. Num holograma físico, 
o menor ponto da imagem do holograma contém a quase-totalidade da 
informação do objecto representado. Não apenas a parte está no todo, 
mas o todo está na parte. 

 
Se optamos por um modo mais amplo de análise, a ideia hologramática 

está ligada à ideia recursiva, que por sua vez está em parte ligada à ideia dialógica. 

Incluso no campo dos fenômenos sociais, este estudo, realizado tendo como 

referencial uma abordagem analítica, considerou aspectos na esfera da política, da 

cultura organizacional e da ética profissional, envolveu opiniões de atores sociais 

requerendo, portanto, uma metodologia específica.  

No intuito de preservar as identidades dos sujeitos envolvidos neste estudo, 

as informações, apresentadas na forma de parágrafos, originadas nas três técnicas 

de coleta foram codificadas como: EntDR – para as respostas dos dirigentes; EntGF 

– para os resultados do grupo focal e EntPG – para as informações originadas do 

pós grupo focal. 
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3.6 Aspectos Éticos 

 

Este estudo seguiu as normas da resolução 196/96 da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS) e foi submetido ao parecer do Comitê de 

Ética do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, que analisou os termos de consen-

timento livre e esclarecido dos entrevistados e dos membros do grupo focal, e as 

cartas de anuência dos hospitais envolvidos no mesmo, tendo sido aprovado através 

do parecer nº 061/2008. O mesmo está registrado no CAEE sob o nº 

0057.0.095.000-08 

Em nenhum momento trabalhou-se com a identificação de pacientes e/ou 

profissionais contidos nos prontuários, bem como dos participantes dos grupos fo-

cais. Seus dados foram agregados e mantidos em total sigilo em relação ás pesso-

as.  

 

 

3.7 Dificuldades Metodológicas 

 

 

Durante a realização desta pesquisa foram surgindo alguns problemas me-

todológicos decorrentes principalmente da diversidade dos serviços e dos sujeitos 

envolvidos. Os mais significativos foram:  

 

a) Dificuldade em programar as entrevistas e a participação no grupo fo-

cal em razão das complexas agendas dos médicos.  

b) Os dados da clínica pediátrica levantados no Hospital PR1 se referiram 

a clínica pediátrica de urgência já que o mesmo não trabalhava com 

pediatria clínica de rotina. 

c) O hospital PR2 não apresentou, no mês estudado, dados de internação 

em pediatria, não sendo, por conseguinte, incluídos na pesquisa. 

d) Para efeito de análise, nesse estudo, o PR2 está sendo considerado 

hospital privado com fins lucrativos pelas suas características de orga-

nização eminentemente comercial e por atender majoritariamente paci-

entes não SUS.  
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e) A amostra referente ao F1, para a clínica pediátrica, foi reduzida em 60 

unidades por conta do extravio de prontuários, fato que se encontra 

devidamente documentado através de ofício encaminhado á coordena-

ção desta pesquisa. 

f) A montagem do grupo focal constituiu-se em um processo extrema-

mente trabalhoso e complexo pelo fato de estarmos lidando com pro-

fissionais médicos que apresentavam múltiplas atividades e enormes 

dificuldades de tempo pra destinar uma hora em suas agendas para o 

debate. Desenvolveu-se uma planilha (Anexo IV), no intuito de captar 

as possibilidades dos possíveis participantes. Ao final do laborioso pro-

cesso conseguimos a coincidência de horários e a confirmação de par-

ticipação para sete médicos dos cinco hospitais.  

g) A composição do grupo focal, por conta da dificuldade em arregimentar 

profissionais com tempo disponível, apresentou 4 professores (geral-

mente os mais interessados em mudanças) e dois clínicos o que pode 

ter gerado um viés acadêmico nas respostas. 

h) Para a realização da saturação do grupo focal, requisito metodológico 

indispensável ao mesmo, utilizou-se a técnica de entrevistas com apli-

cação de roteiro semi estruturado com indicativos de temas oriundos 

do grupo focal. Optamos por esta técnica pela enorme dificuldade de 

conseguir disponibilidade dos médicos para uma outra reunião.  
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4  RESULTADOS   
 

 

4.1 Levantamento de dados dos prontuários 

 

 

Esse estudo, que teve origem em um levantamento quantitativo de prontuá-

rios médicos, teve continuidade com a aplicação de métodos qualitativos para expli-

cação dos resultados estatísticos prévios.   

Os resultados aqui detalhados foram obtidos mediante a adoção de metodo-

logia específica para o processamento dos dados. Segundo a metodologia adotada, 

a coleta de dados se deu através da utilização de procedimento amostral probabilís-

tico dos prontuários das clínicas médica e pediátrica, especificamente para a primei-

ra e a ultima consulta, de cinco unidades hospitalares no Recife, no período de janei-

ro a dezembro de 2008 e se referiam ao ano de 2007.  

Nas Tabelas 1 e 2, estão registrados os resultados da análise da qualidade 

de preenchimento dos prontuários e estão negritados aqueles catalogados como 

“ruins” e “péssimos” que serviram como base para as nossas análise e estão apre-

sentados de forma agregada. 

Para cada clínica estudada e em relação ao total encontrado, descrevemos 

os resultados comparando os hospitais públicos com os privados e com os filantrópi-

cos.   

 

 Estão apresentados na Tabela 1, os dados referentes à 1ª consulta, que 

requer um grau de detalhamento de preenchimento mais amplo, por ser o momento 

da caracterização do perfil do usuário e do desvendamento das motivações da inter-

nação, evidenciaram os seguintes percentuais comparativamente por clínica: 

  

A análise efetuada para a clínica médica mostrou que os prontuários classi-

ficados como ruins e péssimos apresentaram percentuais de 60,0%, nos hospitais 

públicos, 68,5% nos hospitais privados e 59,5% no hospital filantrópico. A diferença 

entre as proporções dos hospitais privados e do hospital filantrópico não foi estatisti-

camente significante conforme o teste de qui-quadrado (x2).  
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No que se refere à clínica pediátrica, os prontuários com a mesma classifi-

cação atingiram nos hospitais públicos 73,4%, nos hospitais privados o elevado per-

centual de 100% e no hospital filantrópico 31,9%, sendo as diferenças de propor-

ções estatisticamente significante conforme o teste do (x2).   

No somatório das duas clínicas, os prontuários com as piores classifica-

ções atingiram nos hospitais públicos 68,1%, nos hospitais privados 72,9% e 36,1% 

no hospital filantrópico. Nas três situações a diferença de proporções foi estatistica-

mente significante conforme o teste do (x2).   

Observou-se pelos dados apresentados que a qualidade de preenchimento 

dos prontuários dos hospitais públicos, embora precária, apresentou-se melhor que 

dos hospitais privados escolhidos para o presente estudo. 

Pode-se afirmar que o hospital filantrópico escolhido para este estudo a-

presentou prontuários na clínica pediátrica e no total das duas clínicas com pro-

porções muito melhores que as dos hospitais públicos e privados, enquanto que na 

clínica médica o mesmo mostrou resultados insatisfatórios, semelhantes aos priva-

dos e aos públicos. Ressalte-se que embora tenha apresentado melhores percentu-

ais de prontuários considerados de má qualidade na pediatria, a taxa de 31% de 

ruins e péssimos não é recomendável para nenhum hospital.  

Os resultados alcançados pela clínica pediátrica do hospital filantrópico 

são justificáveis pelos 50 anos de atuação na área com atividades de ensino e pes-

quisa, presença permanente de médicos residentes e apoio integral da Secretaria 

Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde que o considera hospital de referencia 

regional e nacional para a pediatria. 

 

Os dados contidos na Tabela 2, relacionados à última consulta, que reque-

rem um grau menos complexo de detalhamento no preenchimento dos prontuários, 

apresentaram os seguintes percentuais comparativos entre as clínicas: 

  

No que diz respeito à clínica médica, 70,0% dos prontuários nos hospitais 

públicos, 70,1% nos hospitais privados e 78,4% no hospital filantrópico obtiveram 

preenchimentos classificados como ruins e péssimos. A diferença de proporções foi 

estatisticamente significante entre os hospitais públicos e privados e não foi estatisti-

camente significante entre o hospital filantrópico e os públicos e privados, conforme 

o teste do (x2).    
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Os prontuários da clínica pediátrica, tipificados na classificação ruins e 

péssimos alcançaram nos hospitais públicos 61,9%, nos privados 76,7% e no filan-

trópico 38,2%. A diferença entre as proporções foi estatisticamente significante con-

forme o teste do (x2). 

Quanto ao somatório das duas clínicas, observou-se que os prontuários 

do tipo ruins e péssimos atingiram nos hospitais públicos 65,1%, nos privados 71,0% 

e 44,4% no filantrópico. A diferença entre as proporções foi estatisticamente signifi-

cante conforme o teste de significância do (x2). 

 

A comparação dos dados na clínica médica evidenciou que os públicos, os 

privados e o filantrópico apresentaram resultados semelhantes, já na clínica pedi-

átrica e no somatório das clínicas o filantrópico obteve percentuais bem mais favo-

ráveis com percentuais de ruins e péssimos acentuadamente menores. As justificati-

vas para diferenciais tão marcantes encontram-se na tradição de 50 anos de quali-

dade em pediatria da unidade filantrópica e do antigo apoio recebido pelo Ministério 

da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, além da presença de residência 

médica na especialidade. 

 

 



 

 

Tabela 1 - Distribuição dos percentuais de prontuários pesquisados por clínica, qualidade e hospitais – 
 

Nota: p1= valor do qui quadrado para comparação público x privado; p2= valor do qui quadrado para comparação público x f
p3= valor do qui quadrado para comparação privado x filantrópico.  

Fonte: elaborado pelo próprio autor.



 

 

Tabela 2 - Distribuição dos percentuais de prontuários pesquisados por clínica, qualidade e hospitais – 
 

Nota: p1= valor do qui quadrado para comparação público x privado; p2= valor do qui quadrado para comparação público x f
p3= valor do qui quadrado para comparação privado x filantrópico.  

Fonte: elaborado pelo próprio autor.
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No intuito de qualificar, aprofundar e explicar os determinantes dos dados o-

riginados dos prontuários, realizamos entrevistas semi-estruturadas com dirigentes e 

assistentes com atuação nas unidades investigadas e realizamos sessão com um 

grupo focal integrado por médicos assistentes e professores de ensino médico que  

atendessem aos pré-requisitos de: receptividade, anuência e atuação específica nas 

clínicas médica e pediátrica. 

No que se refere à entrevista dos dirigentes definimos que os diretores mé-

dicos dos 5 hospitais seriam os entrevistados. Para as entrevistas pós grupo focal 

escolhemos os médicos assistentes dos cinco hospitais atuantes nas clínicas cita-

das.  

Devido à enorme dificuldade em convocar e conseguir o aceite dos partici-

pantes não foi realizado o grupo focal de saturação sendo substituído pelas entrevis-

tas individuais com cinco assistentes médicos.  

Os entrevistados e membros do grupo focal informaram desempenhar suas 

atividades tanto em serviços públicos quanto em serviços privados de saúde. O e-

xercício da profissão em consultório particular foi uma característica comum a todos. 

Os clínicos, dos hospitais privados, não exerciam funções de ensino. Dos 16 envol-

vidos com a pesquisa, quatro mulheres estiveram presentes sendo uma no grupo 

dos dirigentes, uma no grupo focal, e duas no grupo pós focal.  

As diferentes vivências propiciaram um debate aprofundado e abrangente 

com questionamentos esclarecedores tornando as opiniões mais complementares 

que antagônicas. 

As entrevistas foram realizadas segundo um roteiro com três tópicos bási-

cos, em atendimento aos objetivos da pesquisa: a) qualidade de preenchimento dos 

prontuários médicos e suas causas; b) fatores ou condições que contribuem para os 

resultados e sua vinculação com a relação médico-usuário; c) medidas ou sugestões 

para aperfeiçoar o preenchimento dos prontuários médicos. 

O processamento dos dados a partir de uma leitura em profundidade dos 

depoimentos dos entrevistados permitiu a seleção de unidades temáticas que se 

constituíram em unidades de análise à luz de nosso quadro teórico. Procedimento 

semelhante foi adotado em relação à análise dos dados do grupo focal, tendo em 

vista a complementaridade que buscávamos.   

Seguindo os passos preconizados por Navarrete (2006), adotamos um proce-

dimento basicamente interativo, de modo a chegar o mais próximo possível da reali-
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dade, vivenciando uma experiência bastante dinâmica. Além de facilitar a comunica-

ção entre as pessoas entrevistadas, e durante a sessão do grupo focal, podemos 

dizer que ficou assegurado também o entrosamento das equipes nas clínicas obser-

vadas. Após cada entrevista era realizada, a transcrição e, não raro, se estabelecia 

um novo diálogo, facilitando a pré-análise dos dados coletados.  

A contribuição do grupo focal foi bastante significativa no sentido de reduzir 

ao máximo a subjetividade e obter informações complementares, oferecendo subsí-

dios para o resgate da realidade social e institucional e suas relações com o objeto 

de estudo. Com essa estratégia, visamos realizar a triangulação necessária que nos 

permitisse explicar a situação com objetividade, como lembra Minayo (2004). 

A seguir, detalharemos os resultados obtidos segundo as unidades de análi-

se, levando em conta os componentes usados pelos sujeitos da pesquisa e sua re-

lação com os objetivos do estudo. 

 

 

4.2 Determinantes da qualidade de preenchimento dos prontuários médicos 

 

 

 Esta unidade de análise representa uma complexa convergência de vários 

temas e está apresentada em três subitens procurando desvendar as causas dos 

problemas encontrados nos prontuários médicos que interferem na sua qualidade. 

Procuramos agrupar temáticas inter-relacionadas de modo a compreender as suas 

contradições e complementaridades. 

 

Comunicação e Cultura Médica 

 

As opiniões dos entrevistados explicitaram as dificuldades que os médicos e 

os usuários enfrentam nas suas vivencias. As condições sociais envolvem uma 

complexidade de relações que ocorrem em ambiente permeado pela diversidade das 

representações de interesses e em campos sociais de diferentes conotações, quais 

sejam, a social, a cultural e a tecnológica.  

A social surge quando determinados aspectos - família, educação, ocupação 

e rendimento, modos de falar, maneiras de se portar etc. - distinguem um indivíduo 

como representante de determinado grupo ou classe social, sendo portador de de-
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terminado conceito. A cultural é representada pelo modo de relacionamento humano 

com seu real, ou ainda como o conjunto dos elementos erigidos pelos indivíduos no 

seu convívio (palavras, conceitos, técnicas, regras, linguagens) pelos quais dão sen-

tido, produzem e reproduzem sua vida material e simbólica (MARTELETO, 1995). 

A tecnológica está situada no âmbito do desenvolvimento, o qual não existe 

sem inclusão social. A tecnologia convencional é voltada para as necessidades de 

mercado e nem sempre serve para solucionar as dificuldades e os problemas de 

territórios com populações de baixa renda ou com nível de pobreza extrema. Boa 

parte da população brasileira vive e sobrevive na informalidade e possui conheci-

mentos práticos, eficazes, às vezes passados de geração em geração, que salvam 

milhares, senão milhões de pessoas no Brasil.   

As afirmativas dos entrevistados nesta categoria versaram, na sua maioria, 

sobre as diferenças de posição social, de nível cultural e intelectual, que operam 

como entraves a um correto diálogo entre os atores envolvidos e como obstáculo a 

um adequado preenchimento de prontuários.  

Parte dos entrevistados opinou que o baixo nível social dos usuários estaria 

dificultando até o entendimento dos nomes. O nível intelectual, a postura rude, ao 

criar obstáculos ao diálogo e ao relacionamento traria conseqüentes perdas na histó-

ria clínica.     

 
[...] quando você pega um paciente, um usuário com nível social mui-
to baixo em que mal sabe dizer o seu nome fica difícil você contem-
plar o prontuário, aprofundar de perguntas com pessoas rudes com 
nível de entendimento intelectual difícil, você pode fazer um preen-
chimento mais na parte física, de exame físico, mas um levantamen-
to de uma história clínica com o doente é difícil, se relaciona muito 
pouco (EntDR, p. 02, §07). 
 

Em outros depoimentos, o diferencial de educação, e de nível sócio econô-

mico entre médicos e pacientes gerava uma linguagem de incompreensões mútuas 

entre os atores envolvidos na relação. 

 
[...] muitas vezes o médico tem uma postura de perguntas tão técni-
cas e o nível sócio educacional da nossa população é tão baixo ain-
da, que não consegue entender o que está sendo perguntado e mui-
tas vezes, por conta da dificuldade do nível sócio-econômico do mé-
dico, ele também não consegue interpretar o que, a queixa que o pa-
ciente está referindo (EntDR, p. 23, §122). 
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Por outro lado, foi observado que o surgimento de pacientes de classes so-

ciais diferenciadas tem gerado níveis maiores de exigência quanto à qualidade do 

atendimento médico.  

 
[...] cada vez mais a gente tem tido o aporte de pacientes de classes 
sociais mais elevadas, isso está refletindo no nível de exigência mai-
or da qualidade do atendimento médico [...] (EntDR, p. 24, §127).    
 

Alguns membros do grupo focal observaram que a postura dos médicos a-

presentava flutuações, ou seja, estava condicionada ao nível de exigência, da classe 

social do usuário, da pressão externa que poderia ser exercida, ou não. 

[...] quando o usuário é mais exigente, as vezes é um pouquinho 
mais diferenciado, você até faz um resumozinho melhorzinho saben-
do que ele vai ler aquilo ali vai dar uma olhadinha e vai levar para ou-
tro colega [...] (EntGF, p. 12, §74). 
 
[...] sem pressão externa, quer dizer, da própria sociedade em si, não 
é, que é como é nos Estados Unidos, as pessoas lá sabem dos direi-
tos delas [...] (EntGF, p. 15, §90). 

 

Em outra afirmativa, também no grupo focal, majoritariamente formado por 

professores, os pediatras teriam, por formação, uma preocupação social com o des-

tino das crianças.  

 
[...] de uma forma geral do médico pediatra com o usuário, no caso a 
criança e a família, eu acho que na formação da gente, pelo menos 
assim, eu estou falando da minha formação e da maioria dos colegas 
que trabalham comigo ali na diária, a gente tem uma preocupação 
social muito grande, uma preocupação com o que vai acontecer com 
a criança [...] (EntGF, p. 07, §43). 
 

A legibilidade dos escritos médicos é um dos problemas mais discutidos e 

questionados na relação médico usuário e tem sido considerado de difícil solução. 

Duas posições foram apresentadas. Um dirigente afirmou que o médico talvez fosse 

quem teria a pior qualidade na escrita, generalizando o problema.    

 
[...] coisas aparentemente simples tipo, por exemplo, uma boa escrita 
uma escrita que seja legível para todas as pessoas, de onde surge 
aquela questão, que não é um mito, porque na verdade, continua que 
na realidade que o médico talvez seja a pessoa que pior escreve em 
termos de qualidade, e isto realmente então compromete a qualidade 
do instrumento de um forma bastante severa [...] (EntDR, p. 10, §49). 
 

No debate, o grupo focal considerou, porém, que este seria um problema de 

ordem pessoal, e, portanto, pontual, particularizado.   
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[...] a questão da legibilidade isso é muito pessoal, é de cada médico, 
né.., e.., eu acho que é um problema relativamente pontual (EntGF, 
p. 01, §02). 
 

Além dos questionamentos sobre a legibilidade, a clareza, surgiram depoi-

mentos dando conta da falta de objetividade dos relatos contidos nos prontuários. 

 
[...] agora a qualidade do prontuário médico é que é o grande pro-
blema, então, por exemplo, falta objetividade, é.., você lê um prontu-
ário médico e ao final do prontuário médico você não tem a idéia do 
que exatamente aconteceu com, com aquele paciente, você não tem 
a idéia evolutiva, prognóstica, você não tem a idéia do que é que o 
médico está raciocinando, está pensando em relação aquele pacien-
te [...] (EntGF, p. 06, §32). 
 

Foi questionada a responsabilidade da escola médica quanto à caligrafia, a-

firmando que a orientação e a exigência deveriam haver. Os estudantes precisam 

ser orientados, cobrados, com relação a uma escrita correta e legível. 

 

[...] a questão da letra ilegível, é porque, de alguma maneira, talvez 
nas próprias escolas de formação e isso eu não colocaria só o pro-
blema na faculdade, porque em princípio, caligrafia, é aquela coisa, a 
gente aprende na escola primária e se não houve, nesse momento, 
uma boa orientação ou uma boa exigência, né, (EntDR, p. 10, §52). 
 
 

Houve quem enfocasse ainda o problema da prescrição médica como crítica, 

particularmente na pediatria, comprometendo de modo severo a qualidade do pre-

enchimento dos prontuários.  

 
[...] entre as outras coisas que às vezes comprometem a qualidade 
do preenchimento do prontuário, eh, e o comprometem de uma ma-
neira bastante severa, é a questão da prescrição (EntDR, p. 12, §65). 
Os erros da prescrição, eh, nós trabalhamos com crianças, né, então 
muitas vezes em crianças é fundamental que você faça por exemplo 
o cálculo por, pelo peso da criança[...] (EntDR, p. 12, §66). 
 

Para os entrevistados o médico, ao olhar o paciente como mais um usuário, 

não consegue entender, perceber a linguagem simples e ao utilizar o seu linguajar 

técnico atua como mal comunicador, interferindo na qualidade dos prontuários. 

 
[...] a gente precisa ver o paciente mais como ser humano, e não 
como um número a mais, um usuário a mais do sistema, a gente 
perde muita coisa quando a gente não consegue avaliar o doente 
como um todo, muitas vezes o doente não fala por palavras, ele con-
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segue exprimir pelo corpo, pela forma de sentar de falar, a gesticula-
ção dele [...]  
[...] em função da gente não ter conseguido perceber o que é que o 
paciente ou entender mesmo o que é que o paciente quer nos mos-
trar, quer nos dizer através daquelas palavras tão simples ali no lin-
guajar próprio dele, porque também a gente se acostuma tanto ao 
linguajar técnico e que muitas vezes o paciente usa termos do cotidi-
ano pra exprimir sintomas, sinais que a gente infelizmente na facul-
dade a gente não consegue entender [...] a gente só entende consti-
pação intestinal, a palavra, a gente não consegue entender o lingua-
jar do paciente. (EntDR, p. 25, §139/140). 
 

Durante a discussão, o grupo focal acenou com o uso da informática como 

possível recurso a ser generalizado na prática, confirmando a idéia da importância 

de prontuários legíveis no atendimento médico. Por um lado, auxiliando na legibili-

dade dos prontuários atuando como facilitador, embora dependente de uma boa en-

trada de dados, ou como dificultador da relação médico usuário, reconhecendo que 

a máquina poderia interferir no processo comunicacional entre o médico e usuário, 

comprometendo ainda mais o processo.  

 
[...] a questão de informática acho que ela pode resolver to.. comple-
tamente a parte da, da você conseguir ler o prontuário né, da legibili-
dade do, do prontuário mas também se não houver uma colocação 
de dados, é.., bem colocados você vai continuar no mesmo proble-
ma, de ser um prontuário em que você lê e não e não capta muita in-
formação desse prontuário. (EntGF, p. 04, §21). 
 
Vários trabalhos mostrando que há uma reticência muito grande do 
médico é..,é.., usar a informática, ate porque as vezes computador, 
as vezes, até o computador na frente do paciente atrapalha a relação 
médico-paciente, entende, e isso leva muitos colegas a não quere-
rem colocar o computador [...] (EntGF, p. 05, §30). 
 
 

As intervenções dos entrevistados confirmam a importância do diálogo na re-

lação médico/usuário. Na busca de explicações, entretanto, tentam desvincular as 

falhas apontadas da relação médico-usuário, mas enfatizam as conseqüências da 

“relação formal” que se estabelece no hospital ao reconhecer as dificuldades enfren-

tadas no atendimento a um paciente sem informações prévias no prontuário: 

 
[...] A questão da letra, é um problema, da legibilidade, sabe, do 
prontuário, é um problema sério que não tem nada a ver com a rela-
ção médico-usuário, eu tenho isso no hospital privado eu tenho exce-
lentes pessoas sendo fantásticas na relação com o paciente, na rela-
ção difícil com família, diferenciada, que vem pressionar, essa coisa 
toda, é um gigante e.., ele escreve pouco e absolutamente ilegível, 
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até, nem ele as vezes consegue ver o que escreveu, ele mesmo re-
conhece o problema [...] (EntGF, p. 11, §66). 

 
[...] Não há um desrespeito maior pra com o colega, profissional que 
ta com aquele paciente, do que atender o doente sem nenhuma in-
formação [...] (EntGF, p. 17, §106). 
 

Ainda no grupo focal, foi valorizado o diálogo, a comunicação médi-

co/usuário, verificado o consenso de que uma boa conversação geraria um prontuá-

rio bem preenchido, mas, infelizmente, os médicos são maus comunicadores. 

 
[...] um prontuário bem preenchido é porque ele foi realmente produto 
de uma boa conversação, né.., de uma boa comunicação, né.., e re-
conhecendo quando estou com esta questão da comunicação que o 
profissional de saúde, ele é um mal comunicador, ele se comunica 
mal, ele emite mal e recebe mal as mensagens [...] (EntDR, p. 20, 
§95). 

 

A comunicação mostrou-se, assim, como um dos pontos de consenso no 

grupo focal, menos pelos seus determinantes do que pelas conseqüências identifi-

cadas no cotidiano profissional, podendo causar risco de vida  

 
Estou cansado de pegar receitas em que os doentes vêm para mim 
para tentar decifrar. Isso é uma atitude criminosa do ponto de vista 
do código de ética médica porque causa risco de vida ao paciente 
[...] (EntGF, p. 05, §27). 

 

O destaque conferido à cultura médica e à comunicação reafirmam  sua im-

portância  como insumos importantes e decisivos na atuação profissional do medico, 

chamando a atenção para o desenvolvimento de valores, habilidades e atitudes na 

sua formação profissional, outro fator relevante identificado durante a pesquisa. 

 

Formação do Profissional Médico 

  

A formação profissional médica representa uma unidade temática de grande 

peso neste estudo. Em todos os momentos da pesquisa ela é apontada como rela-

cionada às questões que envolvem o preenchimento dos prontuários médicos. 

Nesta unidade os depoimentos trouxeram uma conotação majoritariamente 

crítica apontando déficits na formação científica, dificuldades de redação, hiatos na 

relação teoria prática, baixa cobrança dos preceptores e ao mesmo tempo levantou 
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perspectivas positivas ao considerar que a existência da humanização funcionava 

como instrumento de aproximação do aluno com o paciente.  

Embora existam esforços de professores de diferentes cadeiras, reiterando a 

importância do prontuário, a prática nos hospitais universitários apresenta uma reali-

dade distinta, gerando uma indagação a cerca dos fatores geradores de tal distor-

ção. 

 
[...] tá lá o professor da cadeira de semiologia nos mostrando a im-
portância, tá lá a cadeira de deontologia e de ética médica nos mos-
trando a importância do preenchimento, no entanto, quando a gente 
vai para o campo de prática dentro dos hospitais universitários a gen-
te vê uma realidade completamente diferente (EntDR, p. 24, §133). 
 

Escrever pouco é entendido como algo inerente à atividade universitária, um 

costume e ao mesmo tempo decorrente de uma disjunção entre a teoria e a prática 

profissional.   

 
[...] por natureza nós nos habituamos na universidade a não escrever 
muito, apesar da insistência da cadeira de semiologia de, da impor-
tância da história clínica e do exame físico, nós médicos não nos 
conscientizamos de dentro da faculdade, até porque também tem, a 
uma dissociação da prática para a teoria, [...] (EntDR, p. 24, §132). 
 

Por outro lado, percebem que a faculdade está melhorando, que os alunos 

estão mais perto dos doentes, que há uma maior sensibilização para a humaniza-

ção. 

 
[...] é ensinar, a faculdade ta ensinando, com essa humanização os 
alunos tão chegando mais perto dos doentes tão tendo mais raciocí-
nio clínico apesar de que a gente teve uma reunião aqui e eu colo-
quei que a gente tem uns pontos cegos na parte básica, entende, 
mas os meninos estão mais desenvoltos em relação a isso, estão 
mais sensibilizados [...] (EntGF, p. 18, §110). 
 

De qualquer modo, na universidade é gerado o habito de escrever pouco, 

por conta de uma dissociação teoria/prática. Apesar da insistência da cadeira de 

semiologia, existiria uma tendência tecnicista. 

 
[...] a gente sente que os preceptores, eles também não cobram mui-
to isso, alguns, uns sim outros mais, outros menos, então o que a-
contece é que nem todos os pacientes tem essa ficha completa e na 
evolução, embora também a gente sempre cobre, né.., que a evolu-
ção seja bem acadêmica [...] (EntGF, p. 2, §08). 
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Esta unidade temática agregou um conjunto de opiniões que colocam na  

formação profissional a responsabilidade de estimular, dar ênfase ao tempo 

dedicado ao prontuário, de diminuir a insegurança no exercício profissional. Admite-

se que, em decorrência da formação profissional  os profissionais se tornam 

distantes, frios em relação aos pacientes. Nessa ótica, ”como a medicina é muito 

difícil e complexa”, a formação do médico deve congregar ciência e humanismo, 

deve também ser mais rígida na exigência do compromisso com a saúde do 

paciente, diz uma pediatra.  

A formação profissional está essencialmente relacionada à qualidade da 

atuação do médico que passaria a valorizar mais, não só o preenchimento dos 

prontuários, mas qualquer atividade envolvendo o  paciente. 

 
A qualidade do preenchimento reflete que ,na verdade, a gente tem 
um déficit de formação muito grande dentro da universidade, a gente 
é muito tecnicista, a gente não consegue, o médico, eu até entendo 
que no inicio dos primeiros anos de vida a gente tem umas certas di-
ficuldades, porque medicina é uma coisa muito difícil, [...] (EntDR, p. 
24, §135). 
 

 Os depoimentos coletados  dão visibilidade, porém, ao conflito com as 

metas de produtividade e de eficiência perseguidas pelas unidades hospitalares, 

públicas e privadas. Na avaliação emerge a questão do tempo dedicado às tarefas 

diárias, prioritariamente dedicado ao registro da evolução do estado de saúde do 

paciente e não ao preenchimento do prontuário, exigindo cada vez mais o 

atendimento às urgências determinadas  pela exiguidade de carga horária e o 

excesso das demandas. Racionalmente, porém, a questão é repassada mais uma 

vez, à qualidade da formação profissional do médico:    

 
[...] a pressa, não é.., é o que mais importa, mas eu acho que isso 
aqui ta muito menos relacionado com o preenchimento do que o pro-
cesso de formação, eu acho que se o aluno é formado pra preencher 
ele vai dedicar mais tempo ao prontuário dele o prontuário médico, 
não é.., ah.. do que, do que se ele não tem essa formação (EntPG, p. 
08 , §31). 

 
Faz parte desse questionamento a preocupação com os aspectos técnico e 

humanístico da relação médico/usuário e sua dimensão ética, trazendo à discussão 

a insegurança dos profissionais e os mecanismos de racionalização empregados  

como auto-defesa no trato com o paciente. 
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[...] a gente não consegue dar uma resposta convincente ao doente 
tecnicamente ou humanamente a gente não quer desenvolver e a 
gente se torna muito frio, um paredão, a gente mantém uma certa 
distancia para que o doente não consiga, ver, perceber a nossa inse-
gurança [...]  (EntDR, p. 25, §146). 

 
Na fala de entrevistados sobressaem as referencias à importância do preen-

chimento dos prontuários e possíveis explicações para as dificuldades enfrentadas 

pelo médico para seu preenchimento, mas a situação é relativizada diante da cons-

tatação de que o problema ainda estaria na órbita da criminalidade, ou seja, não es-

tariam acontecendo aberrações a ponto de gerar falsificação ou manipulação de in-

formações para satisfazer processos burocráticos ou de outra natureza: 

 
[...] então imagino em princípio que nós não chegamos a esse ponto 
de deturpação da nossa formação, como pode acontecer eventual-
mente em outros lugares em que a gente sabe definitivamente que 
as pessoas preenchem com dados falsos diferentes formulários para 
poder satisfazer determinado tipo de fiscalização [...] (EntDR, p. 20, 
§94). 

 
A questão ética é reduzida à obrigação moral de “não fazer o mal” e, ao 

mesmo tempo, racionalizada, transferindo a responsabilidade à formação profissio-

nal a fim de evitar cobranças durante o exercício profissional. E até certo ponto, exi-

mindo o medico de uma responsabilidade, somente efetiva se transmitida pelo curso: 

 
[...] o fator causal provavelmente é a questão de não darem a ênfase 
na formação do profissional desde os seus primórdios, né.., desde os 
primeiros anos nas faculdades formadoras, para que não seja neces-
sário, depois dele já formado, quando ele já estiver na prática assis-
tencial, ter que estar cobrando algumas coisas para as quais ele já 
deveria ter vindo pronto [...] (EntDR, p. 14, §76). 
 

Na base desse posicionamento está o próprio conceito de prontuário, tam-

bém definido como um recurso burocrático, reiterando desse modo a noção de auto-

nomia, tão cara aos médicos, como parte do ethos profissional, como revela a fala 

de um coordenador entrevistado:  

 
[...] Em relação ao preenchimento do prontuário, bom, aí depende 
também do exemplo que nós formadores de opinião damos, né.., eu 
posso falar isso bem a caráter pra mim, eu não vou elogiar ninguém 
mas eu posso falar, se existe uma coisa que eu não morro de amo-
res é o prontuário né, então você se coloca naquela qualidade de 
chefe, de coordenador e de tudo mais, a ultima coisa que eu vejo é o 
tal do prontuário [...] (EntGF, p. 21, § 123). 
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A ênfase conferida à relação ciência/humanismo na medicina serve também 

como referência para definição do prontuário como recurso subsidiário. Desse ponto 

de vista muito mais importante é a relação humanizada médico/usuário, mas nem 

sempre analisada como relação consciente, crítica e responsável, e de reciprocidade 

com o usuário.  

 
[...] eu conheço médicos que tem uma relação médico paciente fan-
tástica entendeu, são pessoas que, né.., tome vidro ralado a pessoas 
vai lá e toma, né.., então acho que a medicina é uma mistura de ci-
ência com, com o humano, né.., então você ensinar só a ciência e 
você esquecer a humanização da ciência certamente você não esta-
rá formando um cidadão, é.., um profissional completo [...] (EntGF, p. 
18, §112). 
 
 

Os dados confirmam uma relação entre a formação medica e a prática dos 

seus profissionais, não só do ponto de vista do saber, mas também da formação de 

atitudes e valores, destacando a inserção da prática numa organização social, com 

suas instituições e sua dinâmica. Equivale a dizer que a formação não é condição 

suficiente, mas necessária ao exercício profissional que, por sua vez, está sujeito 

não apenas ao conhecimento obtido no período de formação, mas está sujeito a 

condições objetivas ditadas pelas necessidades e interesses do mercado de traba-

lho, por exemplo, e pelas condições subjetivas do profissional, em relação com ou-

tros profissionais, com a organização em que atua e com o meio em que vive. 

 
 

Mercantilização da Prática Médica 

 

Nos relatos que geraram as afirmações classificadas nesta unidade temáti-

ca, encontrou-se uma gama variada de condições propiciadoras de dificuldades no 

preenchimento dos prontuários (comissões inoperantes, pressa, falta de compromis-

so, preguiça, falta de fiscalização, etc.) 

Houve quem afirmasse existir uma transferência dos defeitos de formação 

para os residentes quanto à importância do prontuário médico. É imputada à forma-

ção profissional a existência de vários empregos, o corre corre, o pouco tempo para 

lidar com os pacientes. 

 
Nós estamos transferindo esse defeito de formação, nós não esta-
mos conseguindo passar para os nossos residentes e futuros profis-
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sionais, da importância da descrição de um prontuário médico [...] 
(EntDR, p. 24, §130). 
[...] isso aí é um defeito da nossa formação, o médico além de ter 
que ter, por conta de baixos salários, ter que ter vários empregos, e 
isso acarreta, que ele, um corre corre, ele entra num ambulatório já 
com um tempo muito exíguo para dar atenção ao paciente [...] (Ent-
DR, p. 24, §131). 
 
[...] a gente vê muito essa questão do médico ter que ir em vários lu-
gares refletindo já na baixa qualidade, no baixo salário, a gente tem 
também a questão do déficit de formação científica, as nossas facul-
dades formam, mas entre o formar e a execução do médico há uma 
distancia muito grande. [...] (EntDR, p. 23, §123). 

 

Entre os dirigentes surgiu uma crítica centrada nas comissões de prontuá-

rios, que no entendimento de alguns não funcionavam. Para outros atuavam com 

função didática, não punitiva. 

 
[...] Então, as comissões de prontuário médico é uma coisa extre-
mamente importante dentro da unidade, que a gente vê que na nos-
sa rede elas não funcionam (EntDR, p. 04, §18). 
 
[...] se encontram problemas ou defeitos e eles são apontados, né.., 
e nós fazemos apresentações periódicas, nós fazemos relatórios, en-
tão o colega tem que sentir que tudo isto tem uma finalidade educati-
va, uma finalidade didática, e assim também nós temos orientado 
nossa comissão de revisão de prontuários, nós até agora nunca to-
mamos nenhuma medida punitiva [...] (EntDR, p. 23, §117). 
 

Houve quem afirmasse que o mau preenchimento dos prontuários era fato 

comum, próprio de locais onde existissem médicos. Relatou-se episódio de prontuá-

rio de paciente classe “A” com tão pouca informação que era como se não existisse 

prontuário. A pressa, a vida corrida estaria gerando uma falta de compromisso, en-

tretanto, o mesmo entrevistado acrescentou que remuneração não seria motivo para 

um procedimento inadequado em relação aos prontuários. 

 
[...] eu acho que realmente existe problema tanto em hospital público 
quanto hospital privado, eu acho que isso é comum de onde tem mé-
dico, né.., não é de um tipo de hospital ou outro, [...] (EntGF, p. 03, 
§15). 
 
[...] já peguei prontuário, de ambulatório de paciente classe A, em 
hospital privado, que eu fui obrigado a atender um paciente de um 
colega porque ele estava fora, ôche, peguei um prontuário que tinha 
escrito assim: HS, hipertensão e embaixo a pressão, mais nada, era 
como se não existisse prontuário [...] (EntGF, p. 07, §41). 
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[...] a pressa, seria, teria como conseqüência toda essa, essa falta de 
compromisso, na..., preenchimento do formulário [...] [...] a falta de 
remuneração adequada não é o motivo pra esse tipo de procedimen-
to [...] (EntPG, p. 01, §02). 

 

Argumentações foram apresentadas mostrando que os prontuários dos hos-

pitais com residentes médicos apresentariam uma qualidade melhor no preenchi-

mento devido ao maior tempo dedicado ao paciente, enquanto naqueles sem resi-

dentes escrevia-se pouco por conta da pressa e da preguiça dos profissionais 

 
[...] Atualmente os nossos profissionais vivem com uma vida muito 
corrida é e o preenchimento disso com qualidade fica mais com os 
estudantes que tem mais tempo, que ficam no hospital durante oito 
horas, e cada um com seu doente, então esse preenchimento fica 
muito com o residente, com o doutorando [...] Num hospital em que 
não há esse tipo de profissionais o médico escreve muito pouco por 
duas razões: tem preguiça e tem pressa [...] (EntDR, p. 01, § 02/03). 
 

Foi discutida a importância, a oportunidade da utilização da tecnologia, do 

prontuário eletrônico, melhorando o registro dos prontuários, permitindo mais tempo 

de contato com o usuário e mais rapidez no preenchimento. Em contraposição, o 

uso da tecnologia poderia diminuir o tempo vivido com o paciente. 

 
[...] o prontuário eletrônico evitou evidentemente certas coisas, por-
que ele tem que entrar no computador, fazer toda prescrição, fazer 
toda a anamnese do paciente, etc. e tal, já com esse computador, is-
so melhorou bastante o nosso tempo de preenchimento de prontuário 
(EntDR, p. 26, §154). 
 
[...] nós temos que reconhecer que o uso excessivo de tecnologia 
tende a diminuir o tempo que você passa com o seu paciente, [...] 
(EntDR, p. 20, §97).  
 
 

 A fiscalização foi citada como instrumento necessário para melhoria dos 

prontuários bem como foram comentadas as diferentes formas de adoção nos hospi-

tais públicos e privados.   

 
[...] é fundamental pra que a gente tenha prontuários malfeitos, é.., é 
a falta de fiscalização mesmo entendeu, é a falta de alguém chegar e 
dizer: olhe, este prontuário, a semelhança do que acontece no priva-
do, que a pessoa só recebe o honorário por.., quando ele prova que 
fez tudo aquilo com o doente, evoluiu e etc. e tal (EntGF, p. 06, §38). 
 

Uma afirmativa contundente alegou que uma necessidade mercantilista esta-

ria levando à busca de doentes como fonte de arrecadação e esta quantidade de 



102 

 

 

doentes estaria diminuindo a tranqüilidade do médico independente da sua compe-

tência.  

 
[...] é..., tem-se feito da medicina uma coisa meio mercantilista, se 
precisa de, de.., muito dinheiro, muito dinheiro, ou muito doente pra 
ter dinheiro suficiente, então o paciente de repente ele vai se trans-
formando é.., quase que num produto, como os próprios planos de 
saúde falam né.., é.., esse produto é um produto que na verdade é 
humano, é.., ele é dinâmico, ele é diferente um do outro, então se 
você tiver uma quantidade muito grande é difícil você ter tranqüilida-
de, por mais é..., competente que você seja (EntPG, p. 03/04, §11). 

 
Corroborando a afirmação anterior, asseverou-se existirem diferentes postu-

ras dos médicos variando de acordo com o tipo de clientela, com privilégios para a 

clientela privada.       

 
É, é, não vamos ser hipócritas, vamos ser realistas, a relação que e-
xiste de um médico com seu paciente particular ela é mais demora-
da, mais elaborada, mais cuidadosa e mais atenciosa em sua grande 
maioria. Eu não gostaria de generalizar e dizer que todos são assim, 
mas seguramente há uma parcela de profissionais que essa diferen-
ça se percebe claramente (EntDR, p. 06, §30). 
 
Eu acredito que a relação entre médico e usuário, nesse sentido, es-
pecificamente nesse sentido, há um comprometimento maior de de-
terminadas facções de pacientes, particulares, de alguns convênios, 
e, é, do paciente ligado ao sistema único de saúde, eu acho que e-
xiste uma diferença sim (EntDR, p. 07, §32). 
 

Em contraposição, foi debatido no grupo focal, a descrença de que haveria 

conexão entre prontuário mal preenchido e má relação com o paciente e que não 

haveria distinção de posturas entre pacientes de hospitais públicos e privados. 

 
[...] a pessoa que não preenche um bom prontuário, ele não preen-
che, não é porque a relação dele com o paciente é boa ou é ruim, é 
um problema dele pessoal, ele é um mal preenchedor de prontuário, 
não é.., como se ele fizesse a coisa por motivos que a gente não sa-
be, mas eu não imagino nunca que você faça muito diferente de a-
tender um doente num hospital privado, não é.., um doente classe A 
e você atender o doente num hospital público, o classe C, vamos di-
zer assim, eu não acredito nisso não [...] (EntGF, p. 09/10, §58). 

 
Em uma narrativa, que seguiu uma linha totalmente diversa da anterior, ale-

gou-se que o tipo do trabalho médico, por ser importante, sofisticado não caberia 

perda de tempo com preenchimento de documentos.     

 
[...] o profissional de saúde acha que não, que ele não está para per-
der tempo, o trabalho dele é tão sofisticado, ele é tão preparado, né.., 
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que este tipo de coisa não é importante e talvez, se for, deveria ser 
preenchido por outro profissional [...] (EntDR, p. 17, §90).  
 

Foi ponderado que a pressa, o tempo, seria fator causal para um mau pre-

enchimento de prontuários, em ambulatório, mas não caberia como argumento em 

enfermarias, e que mesmo havendo tempo disponível não haveria melhora no pre-

enchimento. 

 
[...] eu acho que essa questão do tempo é uma questão de peso pra 
um prontuário ambulatorial mal feito, desculpa essa que não existe 
para um prontuário numa enfermaria que você tem dias pra comple-
tar, certo [...] (EntGF, p. 10, §63). 
 
[...] fazer as coisas com rapidez, é muita burocracia, mas às vezes 
você tem tempo e mesmo assim você não faz, você tem tempo e 
mesmo assim você não escreve melhor do que você, do que você 
escreveu (EntGF, p. 11, §68). 
 

Estabelecidos os determinantes da qualidade do preenchimento dos prontu-

ários passamos a sondar as possíveis conexões entre as relações médico-usuários 

e os prontuários médicos considerados como parte integrante das mesmas.   

 
 
 

4.3 A qualidade dos prontuários médicos como reflexo da relação médico-

usuário. 

 

 

 Buscou-se com este tópico a verificação das possíveis conexões entre as 

relações médicos-usuários e o conteúdo dos prontuários tentando estabelecer uma 

tradução, via documentação, via histórico, do tipo de relação praticada, do tipo de 

atendimento prestado.  

 Dos relatos sobressaíram conceitos como necessidade de acolhimento e 

qualidade do vínculo aos usuários, pouca importância dada aos prontuários, desinte-

resse e descompromisso com os mesmos. 

O vínculo do profissional com seu paciente/usuário, segundo uma narrativa, 

passaria pela qualidade do vínculo, pela qualidade do acolhimento que traria reper-

cussões no preenchimento 

 
Isso passa pela questão do vínculo, qual é a forma, qual é a qualida-
de do vínculo que você vai estabelecer com ele, então, necessaria-
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mente se este vinculo melhora, se eu vou acolhe-lo melhor desde o 
início, isto vai redundar necessariamente num melhor preenchimento 
do prontuário, né [...] (EntDR, p. 22, §115). 
 

A importância atribuída ao preenchimento seria essencial e como normal-

mente não seria dada a devida importância existiriam desinteresse e descompromis-

so em fazer a coisa completa.  

 
É..., a qualidade do preenchimento depende essencialmente do en-
tendimento do profissional da importância desse preenchimento e e-
les normalmente não dão muita importância (EntDR, p. 2, §8). 
 
É, eu acredito que uma das maiores dificuldades que existe é o pró-
prio desinteresse e o descompromisso da classe médica em fazer a 
coisa completa (EntDR, p. 5, §22). 

 

 O individualismo, a negligencia e a omissão são fatores intervenientes na 

qualidade dos prontuários. Para outros, atitudes humanizadas poderiam evitar uma 

biografia incompleta. Houve quem considerasse que os médicos perderam a huma-

nização para não se envolverem com o pacientes, para não levar sofrimento para 

dentro do seu coração.  

 
[...] e isto daqui é um problema sério pelo seguinte, porque na verda-
de sempre está significando que eu não me interessei pela pessoa, 
quando eu individualiso, certo, e eu individualiso [...] (EntDR, p. 22, 
§114). 
 

A visão parcial do doente, a visão limitada de humanidade estaria levando a 

uma medicina pouco humanizada. 

 
[...] a gente não consegue ver o doente como um todo, a gente tam-
bém perde muito da nossa, como eu diria assim, nosso senso crítico 
de humanidade, a medicina precisa ser mais humanizada [...] (Ent-
DR, p. 25, §138). 
 

A negligencia, incluída no código de ética médica como atitude incorreta e 

passível de penalidade, foi citada como fator associado ao mau preenchimento. 

 
[...] vamos ter que falar então, por exemplo, de negligencia, uma das 
negligencias, tem que ser repassado para os profissionais que uma 
das negligencias, por exemplo, pode ser que você, este documento, 
esta parte da biografia do paciente esteja de forma incompleta. (Ent-
DR, p. 14, §74). 
 

A falta de ciência ou consciência das circunstancias que envolvem o pacien-

te poderiam levar à omissão do preenchimento.  
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[...] ele não pode ser omisso a este tipo de informação, inclusive ele 
pode até, às vezes, talvez omiti-lo, poderia até, talvez, omitir a sua 
escrita no prontuário, mas só o fato de ele estar ciente, de estar 
consciente, estar sensibilizado de que o seu paciente, né.., tem uma 
série de circunstancias, ao redor da doença que está justificando es-
te momento de relação vai fazer com que certamente a relação mu-
de, a relação modifique, [...] (EntDR, p. 18, §91). 
 

A suposta perda de humanização teria como justificativa a dificuldade em 

conviver com o sofrimento do outro. Seria um mecanismo de proteção para não se 

contaminar, não levar para casa, não carregar na alma o sofrimento. 

 
Então isto é realmente um pouco complicado, a justificativa que às 
vezes o profissional de saúde tem pra tentar, é.., explicar porque é 
que ele perdeu um pouco desta humanização ao longo do tempo 
vem através de uma coisa curiosa, é.., não, mas é que eu vejo tanto 
sofrimento que eu não posso levar esse sofrimento todos os dias pa-
ra dentro do meu coração da minha alma do meu espírito e conse-
qüentemente levá-lo para minha casa [...] (EntDR, p. 22, §105). 

 

  Foi debatido no grupo focal que a relação do médico se daria com a 

sua profissão e não com um paciente específico, e que haveria prontuários com 

mais informações quando o quadro se apresentasse mais preocupante, mais grave. 

Em outro posicionamento foi afirmado que aquele que se mostrasse mais cuidador 

não seria resultado de uma postura ética para com o paciente, mas um cuidado con-

sigo mesmo.  

 
[...] mas assim, eu acho que é uma relação mais do médico com, 
com a profissão, com, assim com o cuidado que ele tem com o paci-
ente de uma forma geral e não com um paciente específico [...] 
(EntGF, p. 08, §46). 
 
[...] talvez um paciente que preocupe mais o médico ele se preocupe 
também em escrever mais, eu noto isso na clínica, um paciente que.. 
que é um paciente mais grave um paciente mais difícil, um diagnósti-
co difícil, é.., isso faz com que os médicos escrevam mais [...]  
(EntGF, p. 08, §47). 
 
[...] tem aquele, aquele cuidado maior, não porque seja uma questão 
ética, uma questão, a.., o motivo não é mais uma questão ética e sua 
preocupação com o paciente, mas sua preocupação consigo mesmo 
[...] (EntGF, p. 15, §91). 
 

 A consciência seria uma questão complicada e semelhante à ética. Afirmou-

se ainda que não se ensina ética, não se ensina relação médico paciente. Em com-



106 

 

 

plementação argumentou-se que ensinar uma boa relação médico paciente implica 

em ter uma relação ética com o aluno.  

 O profissional tem que ter educação doméstica.  Se o indivíduo é narcísico 

ele dificilmente terá empatia, tolerância, se colocará no lugar do outro.  

 Afirmou-se que o exemplo é o maior alerta para evitar que se cometam er-

ros. 

 
A questão da consciência é uma questão complicada em função de 
que é a mesma coisa que ensinar ética, ensinar ética você não ensi-
na, é a mesma coisa da relação médico paciente, não ensina com 
aula e mostrar código de ética, nem coisa nenhuma, é o exemplo [...] 
[...] não adianta o professor falar que você deve ter uma boa relação 
médico paciente se ele não tem uma relação ética adequada com o 
aluno [...] (EntGF , p. 22, §125). 
 
 [...] vai desde a educação doméstica é a formação da personalidade 
da pessoa, se a pessoa é narcísica, onipotente, dificilmente ele vai 
ter a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro e com-
preender o outro, ter tolerância com o outro [...] (EntGF , p. 22, §125). 
 
[...] acho que o exemplo é o maior alerta, serviria como maior alerta 
para que a gente realmente não cometesse esses erros [...] (EntPG, 
p. 01, §03). 

 
O tema que gerou mais opiniões antagônicas foi o relativo à vinculação ou 

não da relação médicos-usuários com a qualidade dos prontuários médicos. Profis-

sionais com ótima postura estariam gerando prontuários de tal forma ilegíveis que 

nem quem escreveu tinha condições de decifrar.     

  

[...] excelentes pessoas sendo fantásticas na relação com o paciente, 
na relação difícil com família, diferenciada, que vem pressionar, essa 
coisa toda, é um gigante e.., ele escreve pouco e absolutamente ile-
gível, até, nem ele às vezes consegue ver o que escreveu, ele mes-
mo reconhece o problema , eu disse rapaz tu precisa fazer caligrafia, 
comprar um caderninho, e é, não tem nada a ver com a relação, eu 
acho que tem a ver em termos mas não é um fator absoluto  (EntGF, 
p. 11, §66). 
 

Opinando contrariamente, foi ponderado que um bom preenchimento signifi-

caria comprometimento do profissional 

 
[...] um prontuário necessariamente um prontuário com um bom pre-
enchimento significa que houve um maior comprometimento deste 
profissional, [...] (EntDR, p. 19, §93). 
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No grupo focal surgiu a argumentação de que não haveria vinculação pron-

tuário médico na relação médico-usuário, o que foi contestado pela argumentação 

de que dependeria do grau de exigência do usuário uma melhor atenção por parte 

do médico.   

 
[...] acho que a gente às vezes, é.., o usuário do sistema é o pacien-
te, acho que não é questão muito de.., de.., da relação médico usuá-
rio, às vezes, talvez o usuário podendo um pouquinho mais exigente, 
né.., ai você faz uma coisa um pouquinho melhor, né..[...] (EntGF, p. 
12, §72). 

 
Um bom relacionamento com acolhimento, humanizado, teria interferência 

direta no preenchimento do prontuário 

 
Na questão da qualidade do preenchimento, se isto de alguma ma-
neira reflete a relação do médico com o usuário, ou o médico com o 
paciente, é, eu diria que certamente sim, se você realmente, é.., es-
tabelece uma boa relação com seu paciente, na qual você vai se in-
teriorizar de todos os seus problemas e possíveis das condicionantes 
porque muitas vezes o profissional de saúde se enfoca só no pro-
blema [...] (EntDR, p. 15, §77). 
 
[...] esta questão do reconhecimento, do acolhimento, da humaniza-
ção é expressada através de que né, é.., de uma série de atitudes de 
uma série de comportamentos que inclusive vão ter um reflexo na 
questão do prontuário médico, porque? Porque no momento em que 
eu me preocupe um pouco melhor desta pessoa eu vou identificá-lo 
[...] (EntDR, p. 22, §110). 
 

Opinião corroborada por outros depoimentos que argumentaram que o pre-

enchimento inadequado ou incompleto poderia prejudicar o usuário e a relação mé-

dico-usuário 

 
Um prontuário com má qualidade, se não me fornece todas essas in-
formações adicionais, certamente vai comprometer, é.., de uma for-
ma importante essa relação médico-usuário (EntDR, p. 17, §88). 
 
[...] acredito que é.., o prontuário médico ele interfere na relação do 
médico com o usuário no sentido de que o mal preenchimento do 
prontuário poderá implicar num enorme prejuízo para o usuário e o 
bom preenchimento do prontuário certamente implicará, poderá im-
plicar, no benefício do seu doente (EntGF, p. 10, §59). 
 
 

Levantados os determinantes da qualidade e as vinculações entre prontuá-

rios e relações médico-usuário indagamos sobre as alternativas de solução para os 

problemas encontrados, as quais apresentamos a seguir.   
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4.4 O que fazer?   

 
 

Um dos objetivos propostos neste estudo foi o levantamento de sugestões 

para enfrentar as dificuldades encontradas. Durante as entrevistas e no grupo focal 

foram investigadas as sugestões propostas. Procuramos retratar rigorosamente o 

que foi dito de modo a preservar a opinião dos entrevistados. 

As opiniões se centraram basicamente em três vertentes: formação profis-

sional, processo gerencial do hospital/cobrança e carga horária/vínculo do profissio-

nal médico.    

Alguns entrevistados deram ênfase na cobrança, na observação permanen-

te, na repetição na fiscalização e na penalização das posturas como rotina desde os 

primeiros períodos da formação profissional.  

 
[...] na formação do médico, esse assunto seja tratado permanente-
mente desde os períodos em que há relação com o paciente, que faz 
parte da relação médico-paciente o preenchimento adequado do 
prontuário, e nos internatos e residências, a fiscalização do prontuá-
rio como uma rotina. (EntGF, p. 13, §80). 
 
[...] então depende muito da fase do aprendizado que a gente ta, as 
vezes é necessário, você presentear, se beneficiar é bom, certo, mas 
as vezes é necessário em determinada idade, em determinada época 
da infância nossa, a gente precisa ser um pouco, né.., dar um pouco 
de castigo um pouco  de penalidade pra poder sentir, eu acho que 
talvez seja uma, uma, uma questão, eu acho que o resto vem com 
educação e sensibilização [...] (EntGF, p. 21, §124). 
 

Em outros relatos, foi dada ênfase à necessidade de bons exemplos nos 

serviços. A convivência com posturas e hábitos corretos como estimulador de trans-

formações.  

[...] a questão do exemplo das pessoas que já estão trabalhando pa-
ra aqueles que estão se formando é fundamental, e se eu não conto 
com muitas pessoas, ou não outorgo as condições para que estas 
pessoas possam fazer do seu dia-a-dia, do seu trabalho prático, um 
exemplo, fica realmente difícil, de qualquer forma nós imaginamos 
que tudo isso tem que começar pelas escolas formadoras.  (EntDR, 
p. 21, §101). 
 
mostrando exemplos, na vida prática, de colegas que tiveram dificul-
dades, né.., por não preencher os prontuários corretamente, eu acho 
que o exemplo é o maior alerta, servirá como maior alerta para que a 
gente realmente não cometesse esses erros, não é, acho que é por 
aí, uma questão de treinamento, eu acho que toda vez que você é 
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treinado de forma rotineira pra uma coisa, a gente não comete tanto, 
certo? (EntPG, p. 02, §03). 
  

Foi sugerido não só uma pessoa para controle dos prontuários mas a intro-

dução de reuniões científicas para realização de revisões sistemáticas com caráter 

didático. 

 
[...] você não olha para ver se está tudo preenchido, se tem todas as 
informações, o que é que está faltando, na realidade precisa ter essa 
rotina, acho até, que poderia ter uma pessoa encarregada e uma re-
união das reuniões científicas ser dedicada à revisão de prontuários 
fazendo parte da atividade, digamos assim, didática do internato e da 
residência, revisão de prontuário, a gente não faz revisão de óbito, 
quando morre um doente não tem revisão de óbito?, deveria haver 
também revisão de prontuário e a chefia cobrar, (EntGF, p. 13, §81). 
 

Alguns centraram suas sugestões sobre o processo gerencial, sobre as co-

missões de revisão de prontuários - a qual existe em quatro dos cinco hospitais pes-

quisados - valorizaram o controle, a punição o esclarecimento, a conscientização 

como instrumentos de ensino.   

 
Estabelecimento real das comissões de prontuários, com médicos 
vinculados a essas comissões pra que houvesse uma exigência nis-
so, pra que fossem analisados os prontuários, (EntDR, p. 04, §16). 
[...] que fossem chamados os colegas que não estão preenchendo 
bem os prontuários para esclarecer a importância, para ensinar, ou 
mesmo até, se necessário, punir o não preenchimento do prontuário 
(EntDR, p. 04, §17). 
 
[...] se um determinado profissional um determinado cuidador da sa-
úde, ele não se submete um pouco aquelas regras básicas e não en-
tende a importância do documento, do instrumento, ele vai ter que 
sofrer algum tipo de chamada de atenção ou advertência mais seve-
ra, até agora não foi necessário, (EntDR, p. 23, §118). 
 
Nós temos que cobrar dos colegas, nós temos ter a postura, nós co-
mo dirigentes, os próprios colegas todos, isso é um esforço que eu 
diria global, em todos os médicos, onde todos devem trabalhar pe-
rante os colegas a necessidade desses prontuários, (EntDR, p. 26, 
§149). 
Elaborar ou intensificar uma relação entre a administração do hospi-
tal, ou a direção médica do hospital, com os médicos que aqui traba-
lham através de um programa de conscientização da necessidade e 
da importância do preenchimento completo do prontuário eletrônico 
visando principalmente a cobertura e o cuidado com o paciente, 
(EntDR, p. 07, §33). 
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Outros entenderam que o pouco tempo disponível para cuidar dos pacientes, 

muitas vezes devido aos vários vínculos empregatícios seria um entrave e propuse-

ram formas diversas de contratação visando um melhor acolhimento 

 
Evidentemente, se o médico tivesse disponibilidade de tempo pra tra-
tar aquele paciente ou aqueles pacientes, da forma como trata o do-
ente privado, ele talvez tivesse também esse cuidado no preenchi-
mento adequado, no relacionamento melhor com o próprio paciente, 
(EntDR, p. 08, §37). 
 
Ele trabalha naquele hospital, ele só ta ali ele não ta saindo, pegando 
o carro indo para outro emprego ele ta ali, o medico identifica, o pa-
ciente identifica o médico assim como o médico identifica o paciente 
dele, então isso é muito importante essa relação médico paciente, a 
sugestão, que o médico do estado seja lotado numa unidade hospita-
lar e não tenha nenhum outro emprego ele ganhe bem, receba bem, 
para que não precise ter quatro empregos para trabalhar e se esta-
beleça unidade, isso faz a relação médico paciente no meu ponto de 
vista melhorando (EntDR, p. 04, § 13/14). 
 
 

O uso da tecnologia foi uma das sugestões levantadas como fator corretivo 

às dificuldades de legibilidade. 

 
[...] o prontuário eletrônico definitivamente, a gente imagina que po-
deria resolver esta circunstância daquele colega que definitivamente 
não vai ter mais condições de melhorar a sua letra (EntDR, p. 10, 
§53). 
 
 

Todas as medidas aqui sugeridas têm sua importância e merecem ser con-

sideradas. Dificilmente qualquer uma delas isoladamente surtirá efeito. A complexi-

dade e a variedade dos problemas levantados indicam que múltiplas ações precisam 

ser adotadas concomitantemente para que possamos a médio prazo obter mudan-

ças significativas.  
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5 DISCUSSÃO   
 

 

O tema e o objeto de pesquisa aqui abordados encerram uma complexida-

de conceitual e teórica que nos levou a optar por mais de uma metodologia para 

coleta e tratamento de dados. 

Inicialmente o instrumento de trabalho foram os prontuários médicos e para 

tanto utilizamos uma coleta através de formulário específico com base em uma 

amostra estratificada simples.  

Em um segundo momento, procuramos indagar, junto aos atores sociais 

envolvidos com o tema, os porques do panorama encontrado nos prontuários. As 

técnicas utilizadas foram entrevistas com informantes qualificados utilizando ques-

tionários semi estruturados e um grupo focal. Foram definidos como alvo das en-

trevistados os dirigentes, os médicos clínicos e os professores. 

Desta forma, nos foi possível realizar a triangulação de informações ao 

combinar documentação, levantamento em prontuários e entrevistas, permitindo 

além de uma maior fidedignidade, o aprofundamento das opiniões dos entrevista-

dos e das análises aqui expressas.  

Nos últimos seis anos trabalhamos na análise dos prontuários médicos em 

hospitais do Recife. Os resultados dos dados levantados não mostraram taxas fa-

voráveis, pelo contrário, desvendaram um panorama de predominância massiva de 

baixa qualidade nos preenchimentos dos mesmos.  

Na nossa ultima pesquisa, realizada para este estudo, em cinco hospitais 

do Recife, mostrou que, de um total de 684 prontuários pesquisados, 58,3% para a 

primeira consulta (Tabela 1) e 59,6% para a ultima consulta (Tabela 2), foram con-

siderados ruins ou péssimos no que diz respeito aos seus preenchimentos. 

No atual estudo buscamos elucidar as motivações e os determinantes de 

uma prática que vem sendo questionada por aqueles que atuam no setor saúde e 

pela sociedade civil. 

O exame  efetuado nos dados, como já citado no capítulo anterior, possibi-

litou evidenciar três unidades temáticas eivadas de afirmações complexas de difícil 

categorização por conta da multiplicidade de conceitos contidos em cada narrativa.   

  



112 

 

 

5.1 A cultura da profissão médica 

 

 O trabalho médico tem características comuns a outros trabalhos que ocor-

rem em outros setores da economia. É um servico, que se baseia numa inter-

relação pessoal muito intensa. É um processo de trabalho que implica em uma téc-

nica que envolve instrumentos e força de trabalho sendo passível de uma análise 

macroeconomica geral na forma efetuada por Marx, em O Capital.  

 Entretanto existe outra dimensão, a do serviço: a assistência médica nao é 

um processo de trabalho igual ao da indústria, tem uma especificidade na medida 

em que é um servico e talvez seja um dos mais peculiares a essa nova forma de 

sociedade baseada na preponderancia do trabalho em serviços. 

 Um outro aspecto a considerar é que esse serviço não se realiza sobre coi-

sas, sobre objetos, como acontece no caso de um serviço de mecânica de automó-

veis; dá-se, ao contrário, sobre pessoas, e, mais ainda, com base em uma inter-

relação em que o consumidor contribui com o processo de trabalho, é parte desse 

processo. O consumidor fornece valores de uso necessários ao processo de traba-

lho. Não só a informação acerca do que se passou com ele, qual a história de sua 

queixa ou doença; é exigida dele uma participação ativa para que sejam correta-

mente aplicadas as condutas e prescrições médicas. 

A assistência é também um processo de profunda interrelação entre quem 

utiliza o serviço e quem o presta. Mais específicamente que em outros setores da 

economia de serviço, nos deparamos com o fato peculiar de que o usuário é um 

fornecedor de valores de uso substantivos, de tal modo que ele é um co-partícipe 

do processo de trabalho e, freqüentemente, co-responsável pelo êxito ou fracasso 

da ação terapêutica. 

O caminho da técnica tem atualmente uma natureza coletiva, porque um 

conjunto de categorias e de sujeitos procuram agir coerentemente compartilhando 

os conhecimentos científicos contemporâneos. Porém, sabemos que uma 

determinada categoria, uma única, controla o processo de trabalho a partir de sua 

autoridade técnica e social: os médicos. Mesmo quando não são detentores dos 

meios de produção — donos de clínicas ou de hospitais — os médicos têm a 

propriedade de comandar o ato técnico em saúde, no que se diferenciam dos 

demais trabalhadores. 
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Há uma outra especificidade do trabalho médico que deve ser destacada: a 

conexão entre seus aspectos intelectual e manual. Diferentemente de outros 

processos de trabalho, na medicina quem detém a orientação técnica também 

participa diretamente do ato técnico final outorgando a esta categoria profissional 

poderes quase que totais sobre os seus atos.  

 Entretanto, o saber médico científico, efetivamente desenvolvido e consoli-

dado, sobretudo no século passado não é mais domínio exclusivo desses profis-

sionais devido aos mais diversos instrumentos da mídia, com mudanças significati-

vas dominantes no mundo moderno. 

 Contudo, a maioria das escolas de medicina continua a pensar a formação 

ética de seus alunos seguindo o mesmo sistema de ensino do início do século pas-

sado. Segundo Calvo (2010, p. 2): “Pensou-se, ingenuamente, que a subjetividade per-

tencia ao mundo da ilusão, que devia ser rejeitada, reprimida, e que só o saber objetivo 

expressava a verdade”.  

 Hoje em dia está amplamente difundida a idéia de que a subjetividade não 

é uma ilusão, mas é uma outra parte, não menos importante, do real.  

  A simples atenção das demandas de saúde não resulta mais em elimina-

ção dos problemas, que, ao contrário, se acumulam. Mesmo quando são capazes 

de evitar ou retardar a morte, as práticas atualmente utilizadas não reduzem igual-

mente a morbidade, resultando em uma progressiva utilização de práticas de cura 

popular tradicional e de diferentes formas de curandeirismo, que, se também não 

curam, pelo menos suprem necessidades essenciais de suporte psicológico e de 

interação comunitária, com um custo possível de ser absorvido pelos indivíduos e 

pela coletividade. 

 A visão de mundo consubstanciada numa perspectiva científica e materia-

lista vem perdendo espaço para outras, centradas em valores místicos que vem se 

proliferando por toda a sociedade, principalmente nas periferias urbanas. 

 Até entre profissionais e pesquisadores de saúde é significativa a perda de 

confiança no uso da racionalidade científica como caminho para resolução de pro-

blemas. Quanto à dimensão ética, as condições em que vivem grande parte das 

pessoas não são compatíveis com a idéia de que a vida humana seja um valor ab-

soluto.  
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 As implicações desta nova realidade apresentam gravidade nas relações 

entre médicos e usuários que vem se pautando por atendimentos “sem diálogo” 

justificadas por uma incapacidade de compreensão do usuário. 

  Estabelece-se uma relação de poder tendo como eixo o saber, que nao se 

trata de uma questao de classe, mas de uma relação determinada pelo conheci-

mento, pelo nivel de informação. 

 A linguagem passa a se constituir em um instrumento de dominação da 

ordem médica sobre a sociedade. 

 Para Gadamer (2002, p. 250): “[...] o próprio diálogo é resultado de um trabalho 

comum de esclarecimento e não a simples aplicação de um saber por parte do médico. [...] [...]  

A incapacidade do outro é sempre também a própria incapacidade. 

A posição social dos usuários guarda relação com a compreensão das po-

sições sociais com as quais lidam os médicos. Algumas opiniões vincularam o nível 

sócio econômico dos usuários a um entendimento intelectual difícil que prejudicaria 

a composição da história clínica. A existência de usuários rudes, com baixo nível 

educacional e deficiente entendimento intelectual estariam dificultando o diálogo.  

Ao mesmo tempo, o médico, ao utilizar um linguajar técnico estaria obstan-

do o entendimento da sua fala, e por deter diferenças culturais importantes não 

interpretaria as queixas dos usuários. Uma linguagem tecnicista, de difícil compre-

ensão dificulta a comunicação com os usuários. Os médicos são referidos como 

maus comunicadores quer na fala quer na escrita. Quando registram suas ativida-

des ou são ilegíveis ou falta objetividade nos prontuários. 

A ilegibilidade transcende os prontuários e invade as receitas médicas que 

carecem ser decifradas por outro médico. Os trabalhos das equipes nos hospitais 

padecem de entendimento, comentou-se nas entrevistas que as enfermeiras implo-

ram por informações que permitam um seguimento dos pacientes.  

Mesmo com vários depoimentos neste diapasão chegou a ser argumenta-

do que a legibilidade não teria nada a ver com RMU. Entendemos que uma relação 

de acolhimento e cura, que depende da ação de outros profissionais requer infor-

mações mínimas sobre o estado do paciente e medidas de seguimento.  

Comentou-se que seria um desrespeito com um colega a existência de um 

prontuário sem informação prévia, o que entendemos ser um desrespeito primeiro 

ao usuário e os estudantes precisam e devem ser cobrados e orientados para que 

pratiquem uma boa caligrafia. 
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 Para Boltanski (2004), é na relação com membros de classes populares 

que o médico manifesta sua postura de poder mais claramente. Ao perceber o do-

ente de forma seletiva e organizada atua dentro de categorias adquiridas durante a 

sua formação. Nesse sentido, o profissional classifica os doentes de acordo com 

tipos psicológicos, que mascaram uma tipologia social: o psicopata, o doente des-

provido de inteligência, e o doente inteligente que interpreta o que diz o médico.  

 Esta atitude classificatória estaria próxima de uma postura preconceituosa 

prejudicando uma adequada RMU.   

Em outro momento, comentou-se que se o usuário estivesse posicionado 

em classe social elevada o médico se sentiria pressionado e se preocuparia em 

oferecer um atendimento mais aprimorado. Pode-se afirmar que esta postura ca-

racterizaria um tratamento discriminatório.  

Fatores materiais, educacionais, econômicos, de classe social, históricos, 

lingüísticos, vinculados à organização social e à adscrição étnica e religiosa dos 

pacientes têm sido relatados como intervenientes em uma boa relação médico u-

suário. Além disso, o tecnicismo, a expectativa quanto à postura profissional, o de-

sejo da cura, o status, são fatores que interferem positiva ou negativamente no re-

lacionamento entre usuário e cuidador.  

Outro fator, não menos importante, e também discriminatório decorre do 

uso de vocabulários específicos que geram barreiras. Neste particular, Boltanski 

(2004), afirma que diferenças lexicológicas e sintáticas separam a língua das clas-

ses cultas das classes populares. 

Diferenças de tratamento e cuidado nas RMU são freqüentemente aponta-

das. Pesquisa realizada por Mendes, com alunos, em 2001, assinalou iniqüidades 

nas relações dos profissionais com os usuários ao concederem privilégios aos indi-

víduos melhor posicionados socialmente ou que tivessem relações de parentesco e 

amizades quanto ao acesso a serviços diagnósticos, internações ou tempo de es-

pera para atendimento.  

Vistas por outro ângulo, as relações entre médicos e usuários se caracteri-

zam como relações de poder com caráter desigual sobre as quais Fernandes 

(1993), assinala  que devem ser entendidas como uma relação de dominação da 

ordem médica sobre a sociedade, e de dominação do estado sobre as classes não-

hegemônicas, cujo instrumento exemplificador é a linguagem utilizada pelos médi-

cos. 
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Como decorrência, constata-se uma insatisfação social quanto ao atendi-

mento dispensado por profissionais da medicina. Independentemente da origem 

das motivações, crescem e proliferam métodos alternativos de diagnóstico e trata-

mento de ocorrências, antes quase que exclusivas da ação médica.  

No trato com a sociedade, a postura dos médicos flutua, sofre a influência 

de uma série de condições, dependendo do nível de exigência, da classe social do 

usuário, da pressão externa que pode ser exercida ou não. A diferenciação de 

classe social levaria o médico a elaborar melhor o prontuário o que se apresenta 

como contraditório aos postulados de uma adequada conduta profissional.  

O valor social que o usuário detém determina a postura, o discursos, a a-

tenção dispensada pelos médicos. A condição social por sua vez, conecta-se dire-

tamente com as outras categorias de análise trabalhadas neste estudo, principal-

mente quando discutimos ética, comunicação, e pratica profissional.  

A sociedade requer uma formação profissional médica pautada em valores 

que estimulem atitudes direcionadas ao bom trato, à aproximação, à valorização da 

condição social, à noção das dificuldades vivenciadas pelo usuário permitindo ao 

profissional conhecer melhor, evitar transtornos por conta de uma internação pro-

longada e aumentar a auto estima do outro, agregando humanização e solidarieda-

de na relação.  

 

5.2 A formação profissional médica 

 

A acumulação de experiencias, o tempo de funcionamento, a história e a 

bagagem de conhecimentos não se mostraram como os fatores diferenciadores 

entre os hospitais pesquisados, no que  tange aos prontuários médicos. Os dados 

levantados indicam que não há diferenças de má qualidade entre antigos e novos 

hospitais. Como os paradigmas da profissão e da formacão profissional médicas 

não tem sofrido significativas mudancas desde 1910, com o advento do relatório 

Flexner, que instituiu a especializacão como um dos seus pilares, cristalizou-se a 

visão fragmentada, isolada, não integral da atenção e a imediatidade das ações 

sobre os usuários, ampliada pelo avanço tecnológico, reforçando o modelo biomé-

dico, por sua vez, influenciado pela mercantilização da profissão.  

 As escolas médicas brasileiras iniciaram sua trajetória no século XIX com a 

instalação da Faculdade de Medicina da Bahia e marcaram uma história pautada 
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pela formação de brilhantes profissionais. Entretanto, a exemplo do que ocorre em 

vários países do mundo, a qualidade dos profissionais, suas posturas, as sucessi-

vas denúncias de erros teriam colocado em xeque o ensino médico em nosso país. 

Nesse particular, em artigo recente, Bilo (2009), assevera que uma boa formação 

técnica deve ser acrescida de uma formação ética adequada, que respeite o paci-

ente como ser humano, até porque nem sempre eles terão liberdade de escolher o 

seu medico. 

Emergiram do grupo focal, e das entrevistas questionamentos relativos às 

fragilidades da formação médica. Foram relatados entraves que dificultam a boa 

qualificação dos profissionais. Os esforços das disciplinas semiologia, deontologia 

e ética médica estariam sendo despendidos, mas não estariam repercutindo na 

prática dos hospitais universitários. Merece reflexão o fato de se o ensino médico 

estaria desvinculado da prática médica, se os conteúdos ou metodologias seriam 

as melhores ou se as práticas dos professores seriam adequadas como modelo 

para os alunos. 

A complexidade do problema nos leva a afirmar que somatório desses fato-

res pode ser considerado como influenciador do quadro delineado. 

Cruz (2009), analisando o ensino profissional em saúde tece considerações 

acerca dos aspectos éticos envolvidos com o mesmo e de como repercutem na 

prática profissional. Afirma que técnicas e atitudes, que são complementares, são 

dissociadas no processo de formação, interferindo nos relacionamentos, podendo 

gerar conflitos. Estes conflitos éticos estão focados na relação profissional-paciente 

e na desumanização da assistência à saúde, com práticas predominantemente 

tecnicistas e conhecimentos científicos voltados predominantemente para a doen-

ça.  

A medicina deve incorporar o conceito ampliado de saúde concebido como 

componente da qualidade de vida, não é um “bem de troca”, mas um “bem co-

mum”, um direito social, esperando-se que cada um e a coletividade tenham garan-

tida a prática do direito à saúde, a partir da utilização de todos os conhecimentos e 

tecnologia desenvolvidos pela sociedade e adequados às suas necessidades, a-

brangendo promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de doenças.  
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Já a chamada medicina tecnológica e seus “milagres” promoveram a idéia 

de que qualquer problema de saúde pode ser resolvido e ajudaram a legitimar a 

medicina científica.  
A saúde vive o que se pode chamar de transição mágico-científica. As 

inovações de alta intensividade tecnológica são geradas com intenção científica mas 

são vistas pela comunidade e utilizadas em perspectivas que contem um 

significativo conteúdo mágico, ampliado na medida em que a mediação tecnológica 

distancia ou esfria a relação humana médico-paciente. 

 É necessária uma ética na formação profissional, uma responsabilização 

das unidades de ensino para que atuem interdisciplinarmente entendendo o usuá-

rio no seu universo de necessidades. 

Acreditamos que tão ou mais importante quanto as técnicas perfeitas são 

as posturas positivas que o profissional da saúde precisa demonstrar aos estudan-

tes, a fim de que estes possam ter também atitudes dignas na sua futura profissão 

e, conseqüentemente, nos relacionamentos interpessoais e interprofissionais. O 

mais grave é que estes conflitos reconhecidos na graduação não são suprimidos 

na prática profissional.  

O reconhecimento do distanciamento entre médico e usuário, do relacio-

namento frio, da insegurança gerada por uma formação inadequada, significa para 

Feuerwerker (2002), que: há uma carência de preparo dos professores para de-

senvolver atividades de docência e pesquisa, os currículos são arcaicos a carga 

horária é excessiva e existe uma dissociação teoria e prática, gerando uma postura 

profissional impessoal e descontextualizada. 

As grades curriculares de grande parte dos cursos de medicina não con-

templam a disciplina de Ética com atributos satisfatórios para fundar nesses profis-

sionais princípios e posturas diante de situações conflituosas, mas sim, preocupa-

se em focar o plano de ensino na análise e discussão dos códigos profissionais.  

Autores como Ismael (2005), questionam os aspectos tradicionais nas rela-

ções médicos-usuários que estão perpetuando a ênfase dada às doenças em de-

trimento dos aspectos sociais e humanos ligados ao usuário. A seu ver, o saber 

médico e a teoria acadêmica estão centrados na relação médico/doença. Corrigir 

essa distorção tem sido alvo de alguns professores, mas com alcance ainda limita-

do. 
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A afirmação de que os defeitos de formação estão sendo transferidos, que 

os professores não estão conseguindo educar para a importância do prontuário, 

não está correta nem incorreta, ela representa o grau da complexidade que envolve 

a formação profissional médica e sua repercussão na postura profissional. A  im-

portância do prontuário guarda relação direta com a formação.  

Já a necessidade, a pressa, o pouco tempo, decorrente da vinculação a vá-

rios empregos, ao mesmo tempo em que significa uma precariedade salarial, mos-

tra uma preocupação financeira se sobrepondo ao cuidado com o usuário, deno-

tando uma fragilidade ética. O acúmulo de vínculos empregatícios antagoniza com 

o cuidado, estimula a precarização do processo de trabalho. 

Segundo Bryant (1998): no ambiente universitário, o posicionamento deli-

cado da ética é a sua possibilidade para moldar valores e perspectivas sociais, 

bem como propósitos pessoais, profissionais e institucionais. 

Outro aspecto, levantado pelos entrevistados, referiu-se ao distanciamento 

do médico para com o usuário como tradução de um mecanismo de defesa, reite-

rando uma fragilidade na formação e no cuidado com o usuário que, para ser con-

seqüente, deveria preparar os futuros profissionais para as mais diferentes situa-

ções. Trabalho realizado por Pimentel (2005), alerta para a precocidade e pouca 

sustentação das escolhas profissionais dos nossos adolescentes que aos 15 e 16 

anos já estão fazendo vestibular sem uma compreensão das verdadeiras deman-

das que influenciam suas opções.  

Depoimentos reafirmaram que os profissionais tem se tornado frios, um 

“paredão”, distantes dos usuários para que estes não percebam as suas insegu-

ranças profissionais.  

Essas possíveis inseguranças tem sido imputadas à especialização e à 

fragmentação de conhecimentos. Esta situação vem merecendo o tratamento de 

vários autores das mais variadas concepções críticas (FEUERWERKER, 2002, 

GADAMER, 2006, PIMENTEL, 2005, SÁ, 2009), e neste particular, Facchini (1998, 

p. 4) alerta: “a formação do médico converteu-se num pobre aglomerado de inúmeros 

recortes especializados, cuja possibilidade de integração, um exercício formal, em boa 

parte dos casos sob inteira responsabilidade do aluno”. 

A formação profissional médica implica várias facetas que trabalhadas e-

quilibradamente, conjuntamente, podem compor um perfil profissional adequado. É 

fato que, em geral, tem sido dada ênfase maior a alguns aspectos, particularmente 
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os técnicos e/ou tecnológicos. Aqueles que envolvem a ética, o cuidado, o respeito, 

talvez estejam sendo, ou pouco considerados ou trabalhados inadequadamente, 

levando as organizações de saúde a necessitarem efetuar cobranças de posturas 

diferentes em seus profissionais, posturas estas que já deveriam ter sido internali-

zadas ainda nas faculdades. 

Estas posturas refletem motivações que são naturais ou incutidas pela so-

ciedade, pela formação, pela imagem dos professores que sofrem um processo de 

transformações ao longo do tempo. Para Coelho Filho (2007), motivações incons-

cientes ou não tais como: sucesso profissional e financeiro; reconhecimento social; 

fascínio de ter o domínio e ascendência sobre o outro tendem à dissolução durante 

o curso médico até a prática profissional. 

Alguns depoimentos qualificaram como positivas as RMU, embora suas ar-

gumentações apresentassem lacunas e pouca fundamentação. Ficou explicito nos 

depoimentos que humanização não é dominação, que qualquer conduta deve con-

templar ciência e humanização. O profissional completo deveria vivenciar o diálogo 

como instrumental na sua formação. 

 Educar é uma atividade complexa, educar no âmbito da medicina apresen-

ta-se como uma missão ultra complexa. Existe um diferencial entre medicina como 

ciência e a cura como arte. Para Gadamer (2006), a ciência é o saber das coisas 

em geral e a arte é a aplicação do saber ao caso isolado. O saber geral é passível 

de aprendizado, já a aplicação ao caso isolado é um processo de lento amadure-

cimento pela formação de juízo.  

O estímulo através de modelos, exemplos, posturas emergiu das discus-

sões do grupo focal - majoritariamente constituído de professores -, sendo coloca-

do como reflexão, como autocrítica a uma prática de ensino. “Descer do pedestal”, 

ter humildade de dar um bom dia simbolizando ensinar ciência com humanismo. É 

assustador imaginar que uma atitude simples, fruto de uma educação doméstica 

assuma caráter de importância na formação, na conduta do professor para que se-

ja repetida pelos alunos como traço humanístico da relação. 

A rigidez na formação, como fator positivo na busca de uma correta postura 

profissional futura, foi utilizada como argumentação no grupo focal. Esta argumen-

tação guarda coerência com os dados da pesquisa de prontuários deste estudo, 

que nos mostra que o hospital citado pela entrevistada apresentou, em pediatria, os 
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menores percentuais de prontuários com qualificação ruim e péssimo, sendo os 

melhores resultados de todo o estudo.  

As atividades práticas do ensino de semiologia, de ética, ou de deontologia 

médica não tem sido efetivos no convencimento da devida importancia ao 

preenchimento dos prontuários médicos. Os estudos de caso clínico são 

predominantemente verbais, pouco se utilizando dos registros médicos como 

exemplificação de conduta. Não se trabalha pedagogicamente a omissão de 

informação como desrespeito aos direitos do usuário, como descuido na atenção.  

 A medicina que se aprendia antigamente estava calcada na consulta médi-

ca individual, exclusiva e privada. Para Feuerwerker (2002), era possível aproxi-

mar-se do indivíduo, conversar, escutar e examinar o paciente em sua dimensão 

global. Exercitava-se o aspecto humano da relação médico-paciente, incluindo-

se aí compreensão, solidariedade, consolo.  

Um dos entrevistados referiu-se a um momento anterior ao avanço da es-

pecialização, a um momento em que os médicos ainda controlavam as condições 

de trabalho, o que interferia positivamente na RMU, o que hoje tornou-se de difícil 

resolução.  

Os médicos são preparados para admitir que a cura se determina por 

intervenções de ordem exclusivamente física ou fisiológica. Para Canguilhem 

(2005), eles confiam, por ilusão de subjetividade profissional, nos fundamentos 

estritamente objetivos de seus conselhos e gestos terapêuticos, desconsiderando 

autojustificadamente a relação ativa, positiva ou negativa, que não pode deixar de 

se estabelecer entre médico e doente  

Parece significativo e controverso o fato de que, ao mesmo tempo em que 

se coloca certo saudosismo na educação de antigamente, afirma-se que valores 

não foram “colocados” na cabeça, que não se “passou” adiante. Essas formas de 

se expressar nos levam a deduzir, a traçar um perfil da linha pedagógica que vem 

sendo adotada ao longo do tempo. Tem-se vivenciado na formação médica uma 

predominante adoção de métodos convencionais de pedagogia calcada na trans-

missão7 que apresenta incontestes limitações no que tange à construção e apropri-

                                            
7 Para Freire (1992), “Ensinar não é a simples transmissão do conhecimento em torno do objeto ou 

do conteúdo. Transmissão que se faz muito mais através da pura descrição do conceito do objeto a 

ser mecanicamente memorizado pelos alunos” (FREIRE, 1992, p. 81). 
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ação do saber pelos alunos. Embora uma faculdade esteja adotando a metodologia 

Problem Based Learning (PBL), considerada avançada em termos pedagógicos, 

ainda é cedo para aquilatar suas influencias em mudanças de postura profissional.  

As reformas curriculares poderiam propiciar avanços no ensino, porém, por 

si só, não conseguirão ultrapassar dificuldades que estão situadas não só no modo 

de compreender conceitos e valores, mas na expressão de novos hábitos nas rela-

ções com os usuários, tornando-os comprometidos com os outros.  A esse respei-

to, Pimentel (2005), asseverou que rever os processos de formação pode trazer os 

profissionais mais próximos de um perfil digno das reais demandas da sociedade, 

em uma concepção mais humana e ética, formando profissionais não só capazes 

tecnicamente, mas comprometidos. 

Ainda estamos distantes de uma formação que consiga gerar posturas que, 

conforme Sadala (1999), incorporem a noção de reciprocidade como elemento fun-

damental na formação do sujeito social e ético e a percepção do outro como consti-

tuinte do eu. O não considerar o outro gera desrespeito à história do outro. 

A prática clínica, segundo Aciole (2004), adquire outras feições numa en-

fermaria de um hospital. No ambiente de uma enfermaria hospitalar, a prática clíni-

ca fica mais empobrecida do ponto de vista relacional. Lá se consuma a completa 

sujeição do paciente, reduzido liminarmente à condição passiva de objeto.  

É nestas circunstancias que atuam os internos e residentes reprodu-

zindo, muitas vezes, as mesmas posturas historicamente adotadas, reforçadas 

pelo arsenal de propedêutica armada, que para Feuerwercker (2002), reduziu a 

oportunidade de contato entre o médico [estudante] e os pacientes, comprome-

tendo o potencial de apreensão da clínica, do raciocínio clínico e da singularidade 

do paciente. 

Os dados extraidos da nossa pesquisa realizada em prontuários médicos 

do Recife corroboram esta afirmação ja que só foram encontradas diferencas esta-

tisticas em um dos hospitais pesquisados e só na clinica pediátrica. 

Há evidentemente, um enorme hiato entre a formação profissional espera-

da e as relações médico usuários observadas pelos participantes desta pesquisa. A 

pouca disponibilidade de exemplos de uma ética em respeito ao outro condiciona 

uma práxis profissional pouco compromissada com as transformações requeridas 

pela sociedade. 
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Como afirma Ismael (2005): tenha o usuário uma gripe ou um câncer ter-

minal, ele carece de apoio e conforto que não pode ser dosado em função do seu 

estado. Ele precisa é sentir-se como um pólo atuante da comunicação com seu 

médico.  

A questionável qualidade das RMU, refletidas na qualidade dos prontuá-

rios, foi também atribuída a uma busca por melhores salários e decorrente de uma 

má formação científica, enfatizando-se o diferencial entre bagagem teórica e expe-

riencia profissional.   

Em momentos distintos os entrevistados argumentaram sobre a vinculação 

do cuidado, do respeito ao usuário, ao volume de salário diferenciado recebido pelo 

profissional em cada local de trabalho. Os achados deste estudo referentes aos 

prontuários nos mostraram que nos hospitais privados a precariedade dos prontuá-

rios é maior que nos outros dois tipos pesquisados, significando não haver uma 

relação direta entre nível salarial e a qualidade do atendimento. Acrescente-se que 

de uma maneira geral os salários nos hospitais privados sao mais elevados que 

nos hospitais publicos. 

 

5.3 A mercantilização da prática médica 

 

Historicamente as organizações de saúde tem tido dificuldades em apre-

sentar prontuários com um mínimo de qualidade. Em virtude desta constatação, o 

Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a Resolução nº 1.638/2002, que afir-

mava no seu Art. 3º: “Tornar obrigatória a criação das Comissões de Revisão de 

Prontuários nos estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta assis-

tência médica. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002, p. 1). No seu art. 5º, 

item I, estabeleceu as competências das Comissões, as quais seriam basicamente 

de observar se os itens obrigatórios estariam sendo preenchidos e se apresentari-

am legibilidade. No item II buscou assegurar a responsabilidade de preenchimento, 

guarda e manuseio dos mesmos. 

Dos hospitais inclusos neste estudo, apenas o PR1 não dispunha de co-

missão de revisão de prontuários e de ética médica. Pelos resultados encontrados 

na pesquisa dos prontuários não está sendo eficaz o trabalho das comissões de 

revisão de prontuários, pois foram encontradas altas taxas de prontuários com pre-

enchimento classificado como ruins e péssimos.  
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As comissões de revisão são constituídas por médicos e profissionais de 

outras categorias profissionais. A utilização das mesmas como instrumento peda-

gógico tem sido questionada e de difícil concretização, da mesma forma a sua utili-

zação como veículo de punição. As relações corporativas por serem fortes tenderi-

am a mitigar os conflitos e postergar as medidas necessárias de correção.  

Os dirigentes, por outro lado, assumem uma postura dúbia como gestores 

e médicos clínicos, lidando com os prontuários com o mesmo distanciamento prati-

cado pelos seus subordinados. Conforme relatado por um professor, no grupo fo-

cal, não se morreria de amores pelos prontuários, mesmo investido do papel de 

coordenador e de tudo mais, a ultima coisa que se veria seria o tal do prontuário. 

A mercantilização da saúde é um processo que foi objeto de citação como 

responsável pelas dificuldades da relação médico usuário. Siqueira (2009) conside-

ra que os preceitos da ética - médica e social - poderiam ser apreendidos pelos 

alunos se os serviços de saúde apresentassem melhor equidade, resolubilidade, 

eficiência e eficácia.  

Afirma ainda Siqueira (2009), que na medida em que a escola médica ado-

te a estratégia aprender/trabalhando poderá cumprir sua função social permitindo a 

seus alunos incorporarem este compromisso, evitando a mercantilização da medi-

cina, a qual, imposta ao médico pelo complexo médico-industrial, é a grande res-

ponsável pela quebra da relação médico-paciente, pelo desprestigio e desrespeito 

do médico junto à sociedade, enfim pela desumanização da medicina. 

Não nos parece plausível estabelecer uma unicidade causal para proble-

mas tão complexos. Pode-se considerar como mais um fator interveniente e que 

vem gerando distorções no atendimento. Em que pese as condições do mercado 

de trabalho, seria esperada uma postura profissional, na relação com os usuários, 

calcada em princípios éticos, e seria impensada uma dependência financeira dos 

preceitos éticos dos profissionais.     

Deve ser considerado que o médico não teria obrigação de atuar em condi-

ções adversas para si ou para o usuário. O Código de Ética Médica (2009) estabe-

leceu como regras nos seu capítulo II, no artigo IV que o médico pode recusar-se a 

exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de tra-

balho não sejam dignas e no artigo V preceitua que as atividades podem ser sus-

pensas, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada 
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não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remune-

rar digna e justamente [...].  

Em contrapartida, existiriam tratamentos diferenciados, citados de maneira 

às vezes antagônicas, evidenciando uma realidade nos serviços do SUS, pelos 

quais usuários particulares e de convênios teriam privilégios. 

Quanto a esta diferenciação de tratamento em relação a serviços públicos 

e pacientes “particulares” Filho (2007) nos afirma que a distinção, nos ambulató-

rios, entre pacientes “particulares”, “de convênio” ou “do SUS” remete a uma inde-

sejável diferenciação na qualidade da assistência e da relação médico-paciente. 

Essas diferenciações não estão acontecendo nos prontuários, pois mes-

mos aqueles usuários considerados de “classe A” sofrem com a pouca importância 

adotada em relação à história do paciente.  

A alegação da pressa por conta dos baixos salários, dos vários empregos, 

da intensa movimentação dos médicos, da valorização dos exames e procedimen-

tos em detrimento do raciocínio clínico foi apresentada e a mesma foi contestada. 

Em um depoimento que seguiu uma linha totalmente diversa, alegou-se 

que ao tipo do trabalho médico, por ser importante, sofisticado, não caberia perda 

de tempo com preenchimento de documentos, em um flagrante desrespeito ao di-

reito do cidadão, no qual se inclui o prontuário médico.     

Das entrevistas e discussões do grupo focal emergiu uma impressão geral 

de que os prontuários dos hospitais que contassem com residentes médicos teriam 

uma qualidade melhor no preenchimento devido ao maior tempo dedicado ao paci-

ente. Os dados oriundos da pesquisa dos prontuários, parte deste estudo, nos 

mostraram que não haveria diferenças - exceção feita ao hospital F1 na clínica pe-

diátrica - entre hospitais com ou sem residentes, generalizando a má qualidade no 

preenchimento dos prontuários. Essa constatação reforça as críticas de fragilidade 

da formação médica. 

A pressa, o tempo, esta variável importantíssima, concorrente do profissio-

nal e do usuário este fator aparentemente intransponível, sem solução aparente, 

recebeu diferentes interpretações nesse estudo. Alegou-se, que seria comum onde 

há médico, onde há médico há pressa, há risco de uma relação superficial, de um 

olhar parcial. Sobre esse aspecto Gadamer (2006) afirma: uma das fontes de erro 

de nossa medicina padronizada está em fixar os assim chamados valores padrões 
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e não olhar a doença tanto a partir dos olhos ou ouvi-la tanto através da voz. O 

olhar e o escutar o paciente, o quanto é difícil nas grandes clínicas modernas. 

Um aspecto considerado em alguns depoimentos referiu-se a importância, 

a oportunidade da utilização da tecnologia, do prontuário eletrônico no intuito de 

melhorar o registro dos prontuários, de evitar a pouca legibilidade, em suma de 

permitir mais tempo de contato com o usuário. O único hospital 100% informatizado 

presente nesta pesquisa apresentou mais de 50% de prontuários considerados ru-

ins e péssimos. Neste caso não houve casos de ilegibilidade, fator que mais preju-

dicou a análise dos prontuários dos outros hospitais. O profissional que não deseja 

escrever, que não dá importância à história do paciente é o mesmo que não vai 

querer digitar, pois achará também perda de tempo, burocracia.  

Em complemento, em outro comentário, questionou-se que o uso da tecno-

logia, ao contrário, diminuiria o tempo vivido com o paciente, ou seja, menos diálo-

go, menos troca. Sem uma mudança de visão do outro, apenas com a introdução 

de ferramentas não se conseguirá transformações substanciais nas relações. 

Entre outros fatores que interferem na precária qualidade dos prontuários 

médicos está a forma e o cuidado como os profissionais se dirigem a seus usuá-

rios. A busca do diálogo e do entendimento recíproco talvez seja um dos obstácu-

los mais difíceis a serem transpostos. 

Qual o sentido de uma relação médico usuário se ela não estiver pautada 

prioritária e essencialmente pelo cuidado? Boff (2004) entende que o cuidado con-

fere tonalidade ao trabalho, através do cuidado não vemos a natureza e o que há 

nela como objetos, a relação passa a ser sujeito-sujeito. Entende-se ainda que em 

havendo diálogo deve-se ter o registro, a documentação, a evolução da história 

clínica.  

Os dados levantados neste estudo demonstram a ocorrência do oposto, 

com um volume enorme de prontuários apresentando precária qualidade de preen-

chimento. Esta precariedade foi relatada ainda como falta de objetividade, ao se ler 

um prontuário médico não se teria a idéia do que exatamente teria acontecido com 

aquele paciente. 

Não se disporia de uma idéia evolutiva, prognóstica, você não vislumbraria 

a idéia de como o médico estaria raciocinando, pensando, em relação àquele paci-

ente. Este quadro estaria mobilizando as enfermeiras a uma prática de implorar ao 

médico para que fossem preenchidas as informações necessárias. 
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O médico, ao se pautar pela causalidade na sua relação com o paciente 

deveria levar em conta suas obrigações. Porém ao reduzir sua práxis a um contra-

to, buscaria não só a cura, mas o provimento de todos os serviços e cuidados de 

acordo com o conhecimento científico e tecnologia disponível para cuidar bem do 

outro que dele necessita, evitando ao máximo imperícia, imprudência ou negligên-

cia. A esse respeito Canguilhem (2005) diz que a relação medico - paciente, trata-

se de um debate entre duas pessoas das quais uma quer ajudar a outra a adquirir 

uma estruturação tão conforme quanto possível à sua essência.  

A legibilidade dos escritos médicos é um dos problemas mais discutidos e 

questionados na relação médico usuário. Duas posições opostas foram apresenta-

das pelos entrevistados. Enquanto uns afirmaram que o médico talvez fosse quem 

detivesse a pior qualidade na escrita, generalizando o problema, outros colocaram 

como um problema de ordem pessoal, e, portanto pontual.   

Pelo volume de reclamações, de relatos que são cotidianos, não parece ser 

um problema pontual. As preocupações com o fato expressas no novo código de 

ética médica e em leis estaduais e municipais, que estão sendo editadas, corrobo-

ram o caráter generalizado do problema.   

A responsabilidade da má caligrafia estaria com a escola médica, os estu-

dantes precisam ser orientados e cobrados com relação a uma escrita correta e 

legível, mas esta orientação e exigências deveriam também ser responsabilidade 

dos hospitais aos quais estão vinculados os médicos.  

Em um depoimento controverso, debateu-se que legibilidade não teria a ver 

com a relação médico-usuário e ao mesmo tempo reconheceu-se que o próprio 

médico não entendia o que escrevia caracterizando a existência do problema. Está 

explícito o desrespeito aos direitos fundamentais do usuário. A omissão ou ilegibili-

dade da escrita fere princípios básicos da autonomia do usuário, portanto empo-

brece, desqualifica a relação. 

De caráter ainda mais preocupante, foi assinalada a emissão de receitas 

com teores incompreensíveis para diversos atores do processo de tratamento, 

desde o médico até o balconista da farmácia, pondo em risco a vida dos usuários. 

Decorrente de uma formação tecnicista, pouca atenta aos aspectos subjeti-

vos e ao cuidado adequado a ser prestado, além de outros aspectos negativos, 

este se constitui extremamente delicado. Um erro ou omissão na prescrição, parti-

cularmente em crianças pode ser fatal, levando a óbito. 
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A qualidade no tratar, para Merhy (2009, p. 36), implica em nuances de 

modo que: “[...] cuidar com integralidade ou escutar com sensibilidade não são o-

posições e nem fragmentos auto-suficientes. Para provocar a cura, não concorrem 

saberes em oposição ou fragmentados [...]. 

As vivencias e vicissitudes de uma sociedade são totalmente influentes na 

relação médico usuário. Esses fatos e ocorrências precisam de sensibilidade e diá-

logo para que sejam entendidos e incorporados ao processo da clínica. 

A maneira como escuta, a qualidade da voz, a forma como se toca tem 

muita importância na relação médico usuário. Para Franco, Alves (2005), podem 

ser um veículo para apreensão de significados. A interpretação estaria mais rela-

cionada à comunicação verbal. Para alguns dirigentes entrevistados nossos profis-

sionais de saúde são mal comunicadores, interferindo na qualidade dos prontuá-

rios. 

A nossa formação médica, na maioria dos casos, dedica pouca atenção 

aos aspectos comunicacionais entre o médico e o usuário. Diferenças de classe 

social, hábitos, origens étnicas, crenças dificultam a compreensão entre os 

interlocutores. Neste particular, Morin (2000), fala sobre as nuances entre 

comunicar e compreender e sobre as distintas formas de compreender. Ele 

argumenta que a comunicação não garante a compreensão e que há duas formas 

de compreensão: a compreensão intelectual ou objetiva e a compreensão humana 

intersubjetiva e que compreender significa intelectualmente apreender em conjunto, 

abraçar junto (o texto e seu contexto, as partes e o todo, o múltiplo e o uno). 

Ouvir, fazer-se ouvir parece algo tão simples embora tão pouco praticado 

na nossa contemporaneidade. Na relação médico usuário talvez seja hoje um dos 

principais obstáculos à sua adequada e respeitosa realização. Ayres (2004) a esse 

respeito afirma que qualquer legítimo diálogo passa por dois pólos indissociáveis 

“poder ouvir e fazer-se ouvir”, que foi o elemento que fez surgir o médico e sua pa-

ciente, a paciente e seu médico. 

A biografia do usuário é elemento essencial para o conhecimento, diagnós-

tico e seguimento de qualquer processo terapêutico. A ausência de informações 

além de interromper o conhecimento de uma seqüência de eventos, atrasa o trata-

mento dilapida a relação medico usuário e cria dificuldades para outros profissio-

nais. 
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A qualidade de preenchimento de um prontuário médico tem relação direta 

com a qualidade da relação médico usuário (RMU), ou seja, a configuração de uma 

relação de respeito ao outro. A presença de um prontuário médico corretamente 

preenchido não significa necessariamente que houve uma boa RMU, em contrapar-

tida um prontuário precário, sem apresentar as mínimas informações necessárias 

significa que a RMU, no mínimo, desrespeitou os direitos fundamentais do usuário 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2009, BRASIL 2006), no que tange à do-

cumentação das ocorrências que são vitais no acompanhamento e andamento de 

qualquer internação. 

Ponto axial e controverso desta tese, a vinculação entre a qualidade de 

preenchimento do prontuário e a relação médico-usuário foi comentada sobre dife-

rentes ângulos. Obteve-se uma gama diferenciada de opiniões que ora negaram, 

ora afirmaram e por vezes apresentaram-se dúbias. 

Alguns depoimentos apresentaram-se como negações diretas ou implícitas, 

haveria uma dependência indireta, subjetiva.   

Os médicos tem ótima relação com o paciente, com a família, porém es-

crevem pouco e às vezes não conseguem entender o que escrevem, ou seja teriam 

relação com o prontuário, porém não de forma absoluta.  

 Observou-se em outro entrevistado um relato caracterizado pela dubieda-

de da afirmação com um mecanismo de defesa ou compensatório, ou uma relativi-

zação, minimizando sua repercussão: “ele preenche todas as formas obtidas pelo 

usuário ele preenche, evidente que alguns não gostam de escrever muito e às ve-

zes escrevem pouco, mas, sempre tem alguma objetividade da doença do paciente 

dentro do prontuário”  

A afirmação acima parece extremamente carregada de dubiedade. Como 

se conseguir objetividade sem escrever, sem documentar? Talvez objetividade es-

teja sendo considerado pragmatismo ou simplicidade, concisão ou poder de sínte-

se. 

Para Morin (2001), existem instrumentos que nos permitem conhecer o u-

niverso complexo. Entre eles a razão que corresponde: “a uma vontade de ter uma 

visão coerente dos fenômenos, das coisas e do universo”, situada no campo da 

lógica corresponde a uma visão coerente. No entanto, outros dois instrumentos são 

considerados por ele como também norteadores da nossa visão dos fenômenos: A 

racionalidade que é o diálogo incessante entre o nosso espírito que cria estruturas 
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lógicas e que as aplica e dialoga com o mundo real, e a racionalização que consis-

te em querer encerrar a realidade num sistema coerente. E tudo o que, na realida-

de, contradiz este sistema coerente é desviado, esquecido, visto como ilusão ou 

aparência Morin (2001, p.102). 

É muito sutil e difícil a diferenciação entre os momentos de racionalidade e 

racionalização, mesmo porque estas posturas se apresentam mais como 

complementos que como contraposições. Neste sentido muito dos 

posicionamentos anteriores podem estar situados no campo das racionalizações. 

Em outras opiniões afirmou-se categoricamente, a vinculação entre quali-

dade dos prontuários e o tipo de relação médico-usuário e qualificou-se o grau de 

relacionamento: um prontuário, necessariamente um prontuário com um bom pre-

enchimento significa que houve um maior comprometimento deste profissional. 

O comprometimento, aqui colocado, pode ser traduzido como envolvimen-

to, que entendemos deveria estar inerentemente incluído na pratica profissional do 

médico. A opinião de outro dirigente referiu-se a dois conceitos que vem sendo 

bastante discutidos: o vínculo, e o acolhimento, que não estariam presentes nas 

relações. 

Para Mehry (1994), o vínculo implica necessariamente num acolhimento 

qualificado, com relações tão próximas e tão claras, com sensibilização para o so-

frimento do outro, com responsabilização pela vida e pela morte do paciente, per-

mitindo uma influencia nem burocrática e nem impessoal. 

A importância dedicada aos prontuários relaciona-se com o grau de com-

promisso não só do médico, mas de equipes e dirigentes, preocupados com a saú-

de daqueles que cuidam. Cada gestor, formulador de política, profissional de saú-

de, ou equipe de saúde, precisa, segundo Ayres (2004), se perguntarem acerca de 

como, por que, e quanto se responsabilizam em relação aos projetos de felicidade 

dos usuários, de cuja saúde cuidam.  

Diversas opiniões reiteram a necessidade dos médicos darem importância 

e se interessarem pelo preenchimento adequado do prontuário. Esta impessoalida-

de ou postura burocrática pode levar a um preenchimento inadequado ou incomple-

to podendo prejudicar o usuário. Neste particular estariam as relações carecendo 

de alteridade. Alteridade como ética aplicada mais que uma convergência concei-

tual é uma necessidade sentida já há alguns anos na prática em saúde. 
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Condutas éticas convivem em um mundo de relações intersubjetivas, entre 

mim e o outro, ambos sujeitos morais, livres e conscientes. Esta visão atual do 

campo ético–moral nos conduz à noção da pessoa (o sujeito moral), relacionada ao 

outro, também sujeito moral, como sujeitos e objetos da ética. Mais adequadamen-

te, nos leva ao conceito da alteridade como critério ético fundamental (SADALA, 

1999). 

Em contrapartida,o individualismo hoje tão freqüente na sociedade aparece 

como fator interveniente, não significando obrigatoriamente uma intencionalidade, 

mas talvez uma omissão. A lógica de interesses privados prejudicando, desrespei-

tando os outros 

O interesse privado mais uma vez é colocado por Merhy (2009), que alerta 

para o interesse exclusivo de quem está executando as ações de cuidado e que 

não têm nada a ver com a construção do cuidado como produção conjunta de vi-

das.  

Os encontros interditos, a não construção de espaços comuns podem de-

correr da não existência de pactos, que são formações psíquicas inconscientes que 

podem alimentar a ilusão grupal, enquanto estado de alienação, ou encobrimento 

de processos e afetos insuportáveis para os sujeitos (SÁ, 1997). 

O tecnicismo versus a humanização aparenta uma contradição intranspo-

nível ou, no mínimo, de complexa conciliação tendo em vista as exigências do mer-

cado setorial, associado a uma formação profissional contemporânea que reforça a 

“modernidade” tecnológica, e mesmo reafirmando a importância de um cuidado 

humano não se posta, não viabiliza “modelos”, condutas dos mestres que estimu-

lem os alunos a se dedicarem ao usuário e não à sua doença. 

Na verdade, essas evidencias são complementares pois os atores que atu-

am no setor estão situados concomitantemente nos mais diferentes campos de a-

tuação que envolvem o setor saúde. Os entrevistados, nesta pesquisa, militam nos 

setores públicos e privado, são professores e assistentes, são profissionais liberais, 

ou seja, são agentes e vítimas de todas as contradições próprias do SUS. A duali-

dade público versus privado é outra vertente que molda a postura em relação ao 

outro.  

Observando de outro ângulo Marchi (1998) afirma que as pessoas esco-

lhem regras para disciplinar seus interesses nas relações recíprocas, e o auto-

regramento, é o que se denomina autonomia privada. Contudo essa autonomia 
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privada não deve desconhecer que a sua relação com o público se rege por princí-

pios, além de éticos, jurídicos. 

 Algum sentimento de algo pelo outro como respeito, ou pena ou compai-

xão poderia ser um fator determinante no preenchimento de um prontuário, ou seja 

sem algum sentimento ou afeição pelo outro pode não ocorrer o preenchimento. 

Em uma relação respeitosa com o outro, espera-se que negligência, imprudência, 

imperícia, omissão, açodamentos, passividade sejam adjetivos inaceitáveis e não 

praticáveis.  

Atitudes de cortesia como saudações de "bom-dia", "boa-noite", apertos de 

mão, abraços, beijos, têm, segundo Morin (2005) uma virtude civilizadora, 

propiciam o esvaziamento da hostilidade potencial do outro, podem suscitar a sua 

benevoIencia pela demonstração de nosso apreço. Revelam nosso respeito e o 

nosso interesse pelo outro. Geram uma teia de cordialidade. 

Um argumento que merece reflexão diz respeito a uma certa perda da hu-

manização como uma espécie de mecanismo de defesa, ou seja ao conviver com 

muito sofrimento cotidianamente, o médico tenderia a manter um distanciamento 

para não levá-lo, no coração, para casa, para não absorver, não se “contaminar”.  

Fruto das discussões do grupo focal uma opinião coloca, vis-à-vis, contra-

dições importantes quanto ao cuidado dispensado pelo médico ao usuário. O en-

trevistado afirma que o cuidado que o médico dispensa ao paciente, é em função 

da profissão e não de um paciente específico; por outro lado, na próxima frase vin-

cula o cuidado em documentar ao nível de gravidade que apresente o paciente dei-

xando entender, mais uma vez, a possibilidade de favorecimentos, privilégios. 

Outra afirmativa, corroborando o comentário anterior, diz respeito a um di-

recionamento da preocupação com o paciente que não envolve questões éticas e 

sim mecanismos voltados para a sua autodefesa.   

Estes comentários referentes ao pouco valor atribuído à relação com o u-

suário são ratificados por uma colocação que mostra que também a sociedade não 

dá o devido valor a uma boa relação médico usuário. Esse sentimento de pouca 

valorização do relacionamento pode nos indicar uma maior valorização da técnica, 

da ciência, e ao mesmo tempo uma descrença na solidariedade ao sofrimento do 

outro.  

Solidariedade, para Betts (2009), abre uma perspectiva de humanização, 

pois ela somente se realiza quando a dimensão ética da palavra está colocada. 
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Uma legítima relação com o outro alude a um mínimo de alteridade e aceitação da 

multiplicidade humana como algo irreduzível, o laço social humanizante somente 

se constrói pela mediação da palavra. Somente pela intervenção da palavra troca-

da com o outro poderemos tornar compreensíveis nossos próprios pensamentos, 

anseios, temores e sofrimentos.  

Segundo Martins (2000), a ética é vivida ou não é ética. De nada valeria 

um conhecimento dos afetos, ou um conhecimento acerca do conhecimento do 

terceiro gênero8, que não seja de terceiro gênero, isto é, singular, atualizado no 

instante, nas relações reais, atuais”.    

O Ministério da Saúde vem desenvolvendo desde 2003, a Política Nacional 

de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS) que já está presente 

em todas as unidades da Federação e cerca de 300 hospitais do SUS têm algum 

dispositivo de humanização implantado. O objetivo fundamental do PNHAH seria o 

de aprimorar as relações entre profissionais, entre usuários/profissionais (campo 

das interações face-a-face) e entre hospital e comunidade (campo das interações 

sociocomunitárias), visando à melhoria da qualidade e à eficácia dos serviços pres-

tados por estas instituições (BRASIL, 2000). No momento atual o Programa assu-

miu uma perspectiva transversal, transformando-se em uma política de assistência 

e não mais em um programa específico (intitulada “Política Nacional de Humaniza-

ção-PNH”). 

Resta, porém uma indagação: que humano é este de que se fala? Autores 

como Betts (2009), afirmam que a destrutividade faz parte do humano e a história 

tem mostrado o que somos capazes de produzir. O ser humano passa a utilizar 

tudo quanto sabe em nome de destruir os humanos que considera diferentes e por 

isso mesmo acha que constituem uma ameaça a ser eliminada. Essa destrutivida-

de pode se revelar desde um não olhar no rosto e dar bom dia, até o ato de violên-

cia mais cruel e mortífero.  

Questiona-se a necessidade de programas de humanização nos hospitais 

públicos, já que parece redundância humanizar uma pratica que seria obrigatória e 

inerentemente humana. Condutas próprias da educação no âmbito das famílias e 

dos níveis primário e secundário da educação formal, estão sendo pouco usuais na 

                                            
8 Do terceiro gênero: pensamento imediato, acima da razão, sem mediação, do conhecimento intu-

itivo.  
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rotina dos hospitais, o que representa uma lamentável situação e que trarão reflexo 

na qualidade dos prontuários.  

A criação de um laço humanizante, requer a consciência da importância de 

uma postura ética, essa postura ética representa um modelo que é oriunda do e-

xercício dos professores a ser seguido pelos estudantes. Esta postura modelar 

transcende a fala, impõe uma pratica consentânea ao discurso.  

A postura profissional é questionada tomando-se por base a formação da 

personalidade que remonta à educação doméstica, que remonta à sociedade e 

seus valores dominantes. Morin (2005), nos coloca que o indivíduo ao mesmo tem-

po que se inclui na comunidade se exclui pelo egoísmo “O fechamento egocêntrico 

faz com que o outro nos seja estranho; a abertura altruísta o torna fraterno” (MO-

RIN, 2005, p.20) 

Já para Freire (2003), as relações familiares, afetivas, sexuais e amorosas 

e novas posturas de transmissão do saber precisam ser adotadas.  Novas atitudes 

diante do progresso científico-tecnológico. Novos estilos de convivência e sociabili-

dade. Sem novas posturas diante da transmissão do saber e da tradição cultural 

democrático-humanista que é a nossa, dificilmente poderemos produzir o encanta-

mento necessário à paixão transformadora capaz de restituir à figura do próximo 

sua dignidade moral.    

Em consonância com as afirmativas de Bryant, entende-se que o ensino da 

ética deve estar incorporado aos valores da organização, os professores devem ter 

postura diferenciada e suas concepções e condutas devem perpassar todos os ei-

xos teóricos e práticos na formação dos futuros profissionais. Entretanto afirmou-

se, em entrevista, não haver insistência no ensino de valores essenciais nos diver-

sos momentos do curso quanto à importância do prontuário. 

A ética inserida nos currículos representa apenas o ponto de partida de 

formas progressivas de sua expressão na universidade.  

O hábito de não escrever é considerado como natural e decorrência da dis-

sociação teoria x prática e de uma não conscientização da importância da história 

clínica. Se no aparelho formador um dirigente de escola médica assume esta reali-

dade torna-se bastante difícil imaginar transformações na práxis médica sem uma 

radical transformação da postura dos professores. Essa dissociação mais que entre 

teoria e prática soa como entre discurso e postura ética. A ética é práxis não ape-

nas fala. 



135 

 

 

Uma das práticas condenáveis, perigosas e infelizmente corriqueira, é a 

automedicação e a medicação orientada por balconistas de estabelecimentos far-

macêuticos. Na medida em que se produzem receitas de compreensão duvidosa, 

permitindo diversas interpretações, pode-se estar indiretamente induzindo a disse-

minação destas práticas.  

Na verdade, ensinar ética você não ensina, é a mesma coisa da relação 

médico paciente, não se ensina com aula e leitura do código de ética, o que vale é 

o exemplo, não adianta falar em uma relação ética adequada se o professor não 

tem uma relação ética com o aluno.  

Todas as mazelas, descuidos, condutas inadequadas são questionadas e 

criticadas nos conteúdos ministrados nas escolas médicas. Resta saber se os am-

bientes dos hospitais de ensino estão preparados, condicionados por posturas dos 

mais velhos que estimulem os iniciantes a reproduzir o que vêem, e o que vêem e 

ouvem não pode ser contraditório ao ponto de gerar acomodações e desencantos.  

A cultura milenar médica gerou hábitos, posturas, crenças, verdades, al-

gumas de dificílimo questionamento. A formação profissional conduzida por mes-

tres que provém de um mercado de trabalho tendente a desvirtuar uma boa prática 

parece profundamente prejudicada. 

A múltipla militância dos profissionais envolvidos com ensino, serviço, e-

ventualmente conselho profissional, dificulta sobremaneira uma linha de raciocínio 

que indique qual o principal ponto a ser considerado como responsável por este 

quadro. As éticas se confundem, os argumentos parecem todos verdadeiros ou 

todos racionalizações. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Os objetivos propostos do nosso estudo foram: avaliar os fatores objetivos e 

subjetivos ligados ao processo de trabalho e a formação profissional médica que 

pudessem interferir nas relações médico usuários e dificultar o preenchimento dos 

prontuários médicos; Identificar e avaliar as diferenças de grau de preenchimento 

dos prontuários médicos entre hospitais públicos de Recife e entre estes e os hospi-

tais privados e filantrópicos e suas correlações com as relações médicos-usuários; 

levantar, junto aos médicos e gerentes, as sugestões para enfrentar as dificuldades 

que pudessem dificultar as relações médico-pacientes e o preenchimento dos pron-

tuários médicos. 

Nos dois capítulos anteriores, detalhamos os fatores subjetivos e objetivos 

que interferem na relação e dificultam o preenchimento dos prontuários e as reco-

mendações dos entrevistados, atendendo aos objetivos previstos. No entanto, temos 

a clareza de que não conseguimos abarcar o universo de algo tão complexo e deli-

cado que nos exigirá outras pesquisas. De qualquer modo, importantes considera-

ções foram geradas, múltiplas interconexões de possíveis fatores condicionantes e 

intervenientes foram levantadas que nos permitirão galgar outros patamares numa 

discussão que, para nós mal se inicia. 

Um olhar mais acurado sobre as unidades temáticas deste estudo, evidencia 

que os postulados do pensamento complexo de Morin (2001), quanto a dialógica, a 

recursividade organizacional e o princípio hologramático estão sendo permanente-

mente tocados gerando a impressão de que as colocações são redundantes. 

Mais que representar uma redundância, significa que as unidades temáticas 

guardam uma intensa interconexão, pois geram e são geradas pelos mesmos condi-

cionantes, uma sociedade muito interessada em valores individuais e superficiais 

que se refletem no setor saúde como um todo. 

O ato de cuidar deve se sobrepujar aos interesses imediatos dos profissio-

nais e das organizações. No caso dos profissionais, entendemos que o cuidado, o 

respeito, a escuta, a preservação dos direitos dos usuários, inclusive da documenta-

ção, da memória do atendimento, são basilares, não devem estar condicionados a 

qualquer circunstancia financeira ou processual/organizacional. 
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Argumentos os mais variados são utilizados para justificar posturas incorre-

tas, atendimentos superficiais, consultas apressadas. Como vimos neste estudo to-

dos os argumentos justificadores de uma má relação e/ou de um não preenchimento 

dos prontuários são passíveis de contra argumentações plausíveis que denotam 

descaso, descuidado, fragilidade ética em ultima instancia.  

Outro argumento muito usado e contestável configura-se na autonomia pro-

fissional/organizacional. Não é justo, nem eticamente aceitável uma autonomia ex-

cludente. A nossa política de saúde, melhor ainda, nossos princípios constitucionais 

propugnam inclusão, integralidade, equidade.  

Em nosso projeto de tese levantamos a seguinte hipótese, constante da pg. 

25 deste estudo, ou seja: O preenchimento dos Prontuários Médicos, reflete uma 

relação de autonomia excludente e de fragilidade ética na relação médico-usuário.  

Após levantados os dados quantitativos e qualitativos chegamos à conclusão 

que não só nossa hipótese se confirma como se amplia, ao constatarmos que esta 

fragilidade se estende à formação profissional e ao processo gerencial das organi-

zações de saúde. 

A formação profissional foi identificada como um dos principais fatores inter-

venientes no mau relacionamento médico usuário e por decorrência no preenchi-

mento dos prontuários médicos. A escassez de posturas adequadas, de exemplos 

dignificantes de postura ética profissional, foram citados em vários depoimentos. A 

ética do ensino e o ensino da ética andam juntos e estão a requerer cuidados espe-

ciais.  

A práxis profissional deve, antes de qualquer conjectura, ser entendida como 

uma relação altruísta de respeito ao outro. O médico tem uma responsabilidade in-

trínseca de cuidar, e zelar pelo bem estar do usuário. A sua relação monetária com o 

mundo dos negócios não pode se antepor ao universo do acolhimento, do respeito, 

da responsabilidade. Cabe às organizações públicas e privadas prover, no mínimo, 

as adequadas condições de trabalho e de remuneração. 

A geração, a guarda, a conservação e a manutenção da documentação mé-

dica, devem ser consideradas ações estratégicas pelas organizações de saúde. Não 

se admite mais a perda de prontuários ou de folhas de prontuários. O prontuário é 

um direito do cidadão, que está temporariamente sob guarda dos serviços especiali-

zados, os quais devem contar com tecnologia adequada e profissionais capacitados 

e remunerados adequadamente para tal.     
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O processo comunicacional entre os profissionais e as organizações e entre 

os profissionais e os usuários necessita passar por profundas transformações. 

No plano das relações médico usuários, urge instituir um acolhimento calca-

do na escuta, na fala, na reciprocidade, no respeito a autonomia do outro, numa lin-

guagem de plena inteligibilidade quer seja oral ou escrita. Os tempos, ou a falta des-

tes não podem ser considerados como boas justificativas. O acumulo de empregos 

sempre existirá, já que ainda não se conseguiu, e dificilmente se conseguirá estimar 

qual seria o salário mínimo, ótimo, de um médico. Se nós nos pautarmos por consi-

derar que um tratamento ético deve ter uma correspondência monetária estaremos 

inviabilizando qualquer possibilidade de êxito. Os desejos de consumo sempre esta-

rão à frente das disponibilidades financeiras, ou seja, demandarão mais empregos e 

mais renda. 

Nós educadores, pesquisadores, profissionais de saúde, seres políticos e 

sociais temos a responsabilidade e a obrigatoriedade de manter acessos todos os 

canais possíveis de trocas para que esta discussão não descaminhe para o plano 

das utopias. 

As tentativas de simplificação, com o uso intensivo de tecnologia, não con-

tornam questões básicas que estão localizadas no plano do entendimento do que é 

a correta informação, do que significam as vidas das pessoas, do que significam ho-

ras nas filas, dias ou meses num hospital, tempos perdidos, que ai sim, precisam ser 

encurtados. O retorno ao convívio da família e do trabalho são fatores decisivos para 

uma saúde mental de qualquer cidadão.  

A burocratização das relações está institucionalizada, o pouco caso está pa-

dronizado e disseminado. Professores, gerentes, clínicos, cidadãos e cidadãs estão 

cientes de que este quadro não pode se perpetuar.  

É urgente o resgate de uma nova compreensão do papel da profissão médi-

ca, pelos médicos e pela sociedade. Esta, por sua vez, necessita sair da atual apatia 

e lutar por relações mais dignas, por acolhimentos dignos e não meros atendimentos 

alinhavados. Neste particular cabe aos conselhos municipais de saúde uma vigilân-

cia permanente na busca de uma nova qualificação do acolhimento no SUS. 

A aceitação pura e simples de tudo que emana dos serviços de saúde se 

constitui num dos fatores exponenciais na perpetuação da postura atual. 

Não nos cabe, nem seria possível, nem adequado, estabelecer neste estudo 

causa isoladas para a problemática estudada. Até porque estamos entendendo que 
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a compreensão da complexidade que envolve o tema indica a multiplicidade de fato-

res e a interligação entre os mesmos exigindo medidas também complexas, multifo-

cais e transdisciplinares.    

A informatização dos processos, aliada a uma padronização dos formatos 

dos prontuários, com fixação de um quantitativo mínimo de informações obrigatórias, 

acoplado a um monitoramento permanente, via pesquisas amostrais semestrais, pe-

los comitês de prontuários e ética são condições gerenciais mínimas. 

O Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

deveriam adotar os prontuários como instrumentos de monitoramento e avaliação 

das consultas médicas de modo que as autorizações de pagamentos de internações  

fossem vinculadas a indicadores mínimos de qualidade no preenchimento dos mes-

mos.  

Pesquisas semestrais, realizadas nos hospitais, utilizando métodos simples 

como o adotado neste estudo, poderão propiciar balizamentos de atendimentos 

compatíveis com as necessidades e direitos dos usuários.    

As disciplinas de ética, bioética, deontologia, semiologia precisam integrar 

currículos, adotar métodos pedagógicos problematizantes e práticas simuladoras de 

atendimento para fixar métodos corretos e humanos de comunicação, diálogo e e-

ducação em saúde. 

A prática de estudos de casos clínicos, tomando por base os prontuários 

médicos, possibilitarão aquilatar não só o ensino de semiologia, ética e clínica como 

a repercussão na postura dos futuros profissionais médicos. 

Talvez a medida mais conseqüente e duradoura seja a adoção de novas 

posturas pelos professores de todas as “disciplinas” ou eixos temáticos ou áreas te-

máticas de modo que a relação médico usuário esperada seja demonstrada ao lon-

go de todo o curso médico, como uma rotina, não como uma exceção, como um tea-

tro, nunca visível na rede publica e privada.  
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APÊNDICE A - Grupo Focal – Programação dos Possíveis Horários dos médicos 

 

HOSPITAIS NOMES FONES 
MELHORES DIAS 
2ª. a 6ª. Sábado 8 às 9 11 às 12 18 às 19

IMIP 

Médico 1 8888-2802 5ª.   x 
Médico 2 8825-1279 2ª.    x 
Médico 3 8886-4167 4ª.    x 

Médico 4 9925-6332 
3ª.    x 
5ª.    x 

Médico 5 9971-5238 
5ª.   x 
6ª.   x  

Médico 6 9278-1727 
6ª.   x 
5ª.    

HUOC 

Médico 7 9963-0096 2ª. a 6ª.  x  

Médico 8 9969-4975 
3ª.  x  
5ª.   x 

Médico 9 9969-4975 
2ª.     x 
6ª.     x 

RHP 

Médico 10 9969-5979 5ª.    x 

Médico 11 9972-0985 
5ª.    x 
6ª.    x 

Médico 12 9632-0356 4ª.    x 

ALFA 
Médico 13 8831-2710 5ª.    x 

Médico 14 9996-5227 
3ª.   x  
5ª.   x  x 

BARÃO 
Médico 15 9971-0967 5ª.     
Médico 16 9963-1136 4ª.   x 

 
 



 

 

 
 
 

APENDICE B - Perguntas formuladas aos Dirigentes dos Hospitais e ao Grupo Focal 
 
 
 

1. Na sua experiência como dirigente, como vê a qualidade de preenchi-

mento dos prontuários médicos (incompletude e/ou ilegibilidade)? e 

quais os possíveis fatores intervenientes? 

2. A qualidade do preenchimento dos prontuários médicos decorre, ou se 

relaciona às formas de relação médico-usuário?, porque? 

3. Que medidas e/ou sugestões o Sr.(a) apontaria para aperfeiçoar as rela-

ções médico-usuário e o preenchimento dos prontuários médicos?. 

 



 

 

 
 
 

APÊNDICE C- Perguntas dirigidas aos médicos - Saturação pós grupo focal 
 
 
 

Fatores ligados a formação profissional médica foram citados num grupo focal como possívei

ções médico-usuários e dificultar o preenchimento dos prontuários médicos 

 

• ensino de ética x posturas éticas dos professores,  

• cobranças/exigências diferenciadas entre clínicas, 

• falta de ênfase na importância,  

• falta de cobrança dos preceptores,  

• postura incorreta dos preceptores,  

• currículo incorreto,  

• enfermagem preenche melhor ).  

 

 

1 – Quais desses fatores são os mais pertinentes? Haveriam outros? 

  

 

Questões relacionadas ao processo de trabalho médico foram relacionadas como intervenientes nas 

usuários dificultando o preenchimento dos prontuários médicos 



 

 

 

 

• pressa,  

• quantidade de doentes,  

• tocar o caso,  

• instrumento contábil,  

• perdas folhas prontuários,  

• muito papel, excesso burocracia 

• pouco treinamento,  

• falta uniformidade cobrança,  

• raciocínio clínico remunera mal,  

• solicitação de exames e procedimentos paga mais. 

 

2 – Quais dessas questões são as mais importantes? Que outras causas poderiam estar relacionadas? 

 

 

3 - Que sugestões daria para enfrentar as dificuldades que interferem nas relações médico-pacientes e 

preenchimento dos prontuários médicos;  
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Grupo 

Focal 
 

Eu, ______________________________________________, permito minha participação 

voluntária no projeto intitulado “Estudo dos condicionantes da qualidade do preenchimento 

de prontuários médico-hospitalares e de como refletem as relações médicos-usuários em 

Recife – 2008”, desenvolvido como tese de Adriano Cavalcante Sampaio para o Doutorado 

em Saúde Pública realizado pelo Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CP-

qAM/FIOCRUZ). Recebi a informação que o seu objetivo principal é: Avaliar os condicio-

nantes objetivos e subjetivos intervenientes na relação médico-usuários e suas repercus-

sões no preenchimento e/ou compreensão dos dados contidos nos prontuários médicos 

em unidades de saúde da rede hospitalar pública, filantrópica e privada, preenchidos de 

forma manual e com tecnologia informatizada. Fui informado sobre seus  métodos, entendo 

que o mesmo trará benefícios para o conhecimento e melhorias nas relações médico-

usuários nos hospitais e que inexistem riscos para os que participarem do grupo focal, pois 

serão mantidos em sigilo os nomes dos participantes, sendo esclarecido ainda, nesta oca-

sião, que o seu desenvolvimento respeitará todos os parâmetros bioéticos da resolução 

196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS).  

Após a obtenção dessas informações dou meu consentimento voluntário para 

participar do grupo focal, que terá por finalidade levantar informações e opiniões sobre os 

prontuários médicos e as relações médico-pacientes. A análise das informações será glo-

bal e não individualizada, o que não acarretará nenhum risco à dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual em qualquer de suas fases de execução. 

Possuo total autonomia para retirar meu nome quando achar conveniente, tendo a garantia 

dos pesquisadores que minha identidade será mantida em absoluto sigilo e que os dados 

obtidos serão utilizados unicamente para fins de pesquisa científica, sendo o arquivo das 

informações de responsabilidade da equipe executora do projeto. Este documento deverá 

ser assinado em duas vias. 

 

__________________________                           ___________________________ 

(Pesquisador Responsável1)                                       (Participante voluntário) 

 
___________________________________ 

(Testemunha) 

 

Recife,  ____de ______________de 2008. 

           
(1)Contatos: 3242-7666,  9226-5886 
Departamento de Saúde Coletiva - NESCCampus da UFPE – Av. Moraes Rego s/n, Cidade Univer-
sitária - Fone: 0 XX 81 2101.2500 - Fax: 0 XX 81 2101.2614CEP: 50670-420 - Recife/PE - Brasil   -   

http://www.cpqam.fiocruz.br 
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APÊNDICE D1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Dirigen-
tes 
 

Eu, ______________________________________________, permito minha participação 

voluntária no projeto intitulado “Estudo dos condicionantes da qualidade do preenchimento 

de prontuários médico-hospitalares e de como refletem as relações médicos-usuários em 

Recife – 2008”, desenvolvido como tese de Adriano Cavalcante Sampaio para o Doutorado 

em Saúde Pública realizado pelo Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CP-

qAM/FIOCRUZ). Recebi a informação que o seu objetivo principal é: Avaliar os condicio-

nantes objetivos e subjetivos intervenientes na relação médico-usuários e suas repercus-

sões no preenchimento e/ou compreensão dos dados contidos nos prontuários médicos 

em unidades de saúde da rede hospitalar pública, filantrópica e privada, preenchidos de 

forma manual e com tecnologia informatizada. Fui informado sobre seus  métodos, entendo 

que o mesmo trará  benefícios para o conhecimento e melhorias nas relações médico-

usuários nos hospitais e que inexistem riscos para os que participarem da entrevista indivi-

dual, pois serão mantidos em sigilo os nomes dos participantes, sendo esclarecido ainda, 

nesta ocasião, que o seu desenvolvimento respeitará todos os parâmetros bioéticos da 

resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS).  

Após a obtenção dessas informações dou meu consentimento voluntário para 

participar da entrevista individual, que terá por finalidade levantar informações e opiniões 

sobre os prontuários médicos e as relações médico-pacientes. A análise das informações 

será global e não individualizada, o que não acarretará nenhum risco à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual em qualquer de suas fases de exe-

cução. Possuo total autonomia para retirar meu nome quando achar conveniente, tendo a 

garantia dos pesquisadores que minha identidade será mantida em absoluto sigilo e que os 

dados obtidos serão utilizados unicamente para fins de pesquisa científica, sendo o arquivo 

das informações de responsabilidade da equipe executora do projeto. Este documento 

deverá ser assinado em duas vias. 

 

__________________________                           ___________________________ 

(Pesquisador Responsável1)                                       (Participante voluntário) 

 
___________________________________ 

(Testemunha) 

 

Recife, ______ de ______________ de 2008. 

 

(1)Contatos: 3242-7666,  9226-5886 
Departamento de Saúde Coletiva - NESC 
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APÊNDICE D2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Saturação 
Grupo Focal 

 
Eu, ______________________________________________, permito minha participação 

voluntária no projeto intitulado “Estudo dos condicionantes da qualidade do preenchimento 

de prontuários médico-hospitalares e de como refletem as relações médicos-usuários em 

Recife – 2008”, desenvolvido como tese de Adriano Cavalcante Sampaio para o Doutorado 

em Saúde Pública realizado pelo Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CP-

qAM/FIOCRUZ). Recebi a informação que o seu objetivo principal é: Avaliar os condicio-

nantes objetivos e subjetivos intervenientes na relação médico-usuários e suas repercus-

sões no preenchimento e/ou compreensão dos dados contidos nos prontuários médicos 

em unidades de saúde da rede hospitalar pública, filantrópica e privada, preenchidos de 

forma manual e com tecnologia informatizada. Fui informado sobre seus  métodos, entendo 

que o mesmo trará  benefícios para o conhecimento e melhorias nas relações médico-

usuários nos hospitais e que inexistem riscos para os que participarem do grupo focal, pois 

serão mantidos em sigilo os nomes dos participantes, sendo esclarecido ainda, nesta oca-

sião, que o seu desenvolvimento respeitará todos os parâmetros bioéticos da resolução 

196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/MS).  

Após a obtenção dessas informações dou meu consentimento voluntário para 

participar das entrevistas de saturação do grupo focal, que terão por finalidade aprofundar 

as informações e opiniões sobre os prontuários médicos e as relações médico-pacientes 

levantadas no grupo focal. A análise das informações será global e não individualizada, o 

que não acarretará nenhum risco à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual em qualquer de suas fases de execução. Possuo total autonomia para 

retirar meu nome quando achar conveniente, tendo a garantia dos pesquisadores que mi-

nha identidade será mantida em absoluto sigilo e que os dados obtidos serão utilizados 

unicamente para fins de pesquisa científica, sendo o arquivo das informações de respon-

sabilidade da equipe executora do projeto. Este documento deverá ser assinado em duas 

vias. 

 

__________________________                           ___________________________ 

(Pesquisador Responsável1)                                       (Participante voluntário) 

 
___________________________________ 

(Testemunha) 

Recife,  26 de março de 2009. 

 

(1)Contatos: 3242-7666,  9226-5886 
Departamento de Saúde Coletiva - NESC 

Campus da UFPE – Av. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária - Fone: 0 XX 81 2101.2500 - Fax: 0 
XX 81 2101.2614 

CEP: 50670-420 - Recife/PE - Brasil   -   http://www.cpqam.fiocruz.br 
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UnIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FACULDADE  DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO SIMPLIFICADO PARA A 
OBSERVAÇÃO CLÍNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA  DE  PROPEDEUTICA  GERAL   

2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Arnòbio Marques. 310 Santo Amaro Recife/ PE Fone • (081) 3421 1761 - Fax (081) 3423371 
CEP: 50100-130 - CGC 11 022 597/002-72 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE PERNAMBUCO - UPE 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO 

DISCIPLINA DE PROPEDÊUTICA GERAL MEDICINA CLÍNICA l 
ROTEIRO SIMPLIFICADO PARA OBSERVAÇÃO CLÍNICA 

 
 

AUTORES : Prof. Assistente - Luiz Fernando Salazar de Oliveira  
                       Profs. Auxiliares de Ensino : Aurileide C. correia 

                     Carlos Roberfo Correia 
                                                             Catarina Cavalcanti 

                                 Fernando Queiroga 
                                                    Ricardo Coutinho 

      Revisado em janeiro/93 por :  Antgela Cristina R.Medeiros 
                     Ivaldo Calado F° 

                       Vicente Luiz Váz da Costa 
                   Luiz Fernando/Áurileide/Carlos Roberto 
 

1.0.  ANAMNESE: 
  

1.1. IDENTIFICAÇÃO (nome,  idade,  sexo,  raça ou cor,  estado civil  naturalidade. 
procedência, profissão) 
 l.2  MOTIVO DA CONSULTA OU DO INTERNAMENTO (queixa principal e duração) 
1.3  HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL 
1.4 INTERROGATÓRIO SOBRE OS DIVERSOS SISTEMAS 
1.5 ANTECEDENTES PESSOAIS 
1.6 ANTECEDENTES FAMILIARES 

2.0. EXAME FÍSICO GERAL 

 
3.0 EXAME FÍSICO ESPECIAL: 
3.1 SEGMENTO CÉFALO-CERVIC AL 
3.2 TÓRAX E APARELHO RESPIRATÓRIO 
3.3 PRECÓRDIO E APARELHO CARDIOVASCULAR 
3.4 ABDÓMEN E APARELHO DIGESTIVO 
3.5 APARELHO GENITURINÁRIO E EXAME PROTOLÓGICO 
3.6 MEMBROS E DORSO 
3.7 PSIQUISMO E EXAME NEUROLÓGICO 
 
4.0  HIPÓTESE  DIAGNÓSTICA 

5.0 EXAMES COMPLEMENTARES 

6.0  DIAGNOSTICO 

7.0 PROGNÓSTICO 

8.0 PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO 

9.0 EVOLUÇÃO 

10.0. NECROPSIA 
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 ROTEIRO SIMPLIFICADO PARA OBSERVAÇÃO CLÍNICA 
 

1.0. ANAMNESE - Pode ser fornecida pelo próprio paciente, pelos seus familiares e até 
mesmo por um acompanhante eventual. v 

   1.1.  IDENTIFICAÇÃO (preencher os itens - pode ser feito por secretária) 

1.2. MOTIVO DA CONSLÍtTA OU INTERNAMENTO ( citar a queixa principal e 
duração ou o motivo desde que não seja sintoma - exame de saúde para admissão 
em trabalho, avaliação de capacidade funcional, "check up", tratamento cirúrgico, 
etc. ) 

1.3 HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL 
 

Objetivo - Detalhar a história do(s) sintoma(s) do paciente 
Semiotécnica - É fundamental estabelecer um bom relacionamento com o paciente j  
ou o informante. Usar linguaigem adequada no diálogo, não só procurar entender 
como se fazer entendido.  
Anamnese passiva (ouvir e arjotar dados de interesse) 
Anamnese ativa (interrogar no sentido de esclarecer detalhes e evitando induzir a 
história) 
Descrever o(s) sintoma(s) baseado nos conhecimentos de fisiopatologia. Procurar 
esclarecer e descrever como e quando iniciou e ainda como evoluiu. 
Nas   doenças   crónicas   deixar   claro   aspecto   contínuo   e   descontinuo   do(s) 
sintoma(s). Se  descontinuo,   descrever detalhadamente  uma  crise  típica  (rator 
dcsencadeante ou agravante, duração, sintomas associados, fator de alívio, etc) 
Posteriormente,   relatar   a   frequêpcia  dos   mesmos   na   evolução   da   doença, 
discriminar períodos de semelhança e dessemelhança. 
Sempre que ficar patente um aparelho comprometido,pode ser útil e esclarecedor 
citar sintoma(s) ausenteis) referenteís) ao provável setor envolvido Opcionalmente 
isto pode ser feito no interrogatório sintomatológico Detalhar, se possível, 
tratarnqntos,exanies complementares especiais e internamentos Ao final, pode ser 
útil relatar para o paciente em linguagem accessível a sua impressão dá história 
dois) seu(s) sintoma(s) para que o mesmo confirme ou não se concorda com o 
relato Só fazer a redação final ao término da Anamnese pois alguns detalhes podem 
surgir nos demais itens da mesma. Concluir fazendo breve referência sobre a 
precisão e coerência das informações prestadas. 
 

1.4 INTERROGATORIO SINTOMATOLÓGICO 
 

Objetivo - a) Complementar a HBA procurando detalhar sintoma(s) referente aos        
sistemas comprometidos 

     b) Dar urna impressão global das funções vitais do paciente.   
Semiotécnica - a) O que deve ser interrogado 
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*  Sintomas Gerais - Astenia, anorexia,  modificações de peso,  febre, edema, 
cianose,   icterícia,   palidez, alterações   de   pelos   e   unhas, ganglios 
lintaticos,  hemorragias    cutâneas (petéquas, equimoses, hematomas). 

*  Cabeça e pescoço – Dor,  tonturas,  desmaios,  limitações dos movimentos, 
alterações de volume forma e sensibilidade. 

*  Olhos - Acuidade visual, uso de lentes, escótornas, diplopia,  fotofobia, dor, 
lacrimejamento, nictalopia, hemeralopia. 

*  Nariz - Acuidade olfativa, hiposmia, hiperosmia, anosmia, parosmia, cacosmia. 
obstrução nasal, secreção, espirros e epistaxe. 

*  Orofaringe -   Dor,   odinofagia ,   disfagia ,   disfonia ,  alterações   dentarias, 
sialorréia, halitose. gustação, alteração da língua (dor , tumor e movimentação) 

*  Ouvidos - Acuidade auditiva, dor, secreção, zumbido, sangramento. 
* Cardiorespiratorio  -   Dispneia,      tosse,      expectoração,      hemoptise, vômica, 

palpitações, dor torácica (edema e cianose já inquiridos). 
*  Digestivo - Dísfagia, regurgitjação, pirose, empachamento pós-prandial, náuseas, 

vómitos (composição,  tempo de aparecimento) eructações, hematêmese, dor 
abdominal,   constipação,   diarréia,   enterorragia,   melena,  aspecto   das   
fezes, eliminação de vermes, dor e prurido anoretal.  

*  Geniturinário - Dor (renal, vesical, uretral e prostática), alte|rações da micção 
(disúria, polaciúria, iscúria, hematúria, incontinência urinária, enurese, 
alterações do jato, secreção uretral), libido, potência, esterilidade, priapismo, 
ejaculação precoce, hemoespermia,       prurido vulvar e vaginal, secreção 
vaginal, dismenorréia, metrorragias e alterações da mama. 

*  Locomotor - Dor muscular, óssea e articular, impotência funcional, limitação 
de força e da movimentação, distrofias. 

* Neuropsíquico  -  Sono,  convulsão,  movimentos espontamos involuntários, 
memória,    distúrbio    esfincteriano, linguagem, depressão,  irritabilidade, 
perturbações de humor, vivências anormais, angústias, fobias ideias e atitudes 
obssessivas, pulsões. 

 
b) O que deve ser descrito: 
 
I - Todos os sintomas, mesmo que ausentes do setor supostaménte envolvido (ou dos 

setores envolvidos) . Opcionalmente, isto pode ser relacionado na HDA. neste caso 
não repetir aqui. 

II - Mesmo que o IS seja negativo totalmente, devem ser descritas as funções vitais 
do paciente. Por exemplo “O paciente tem bom apetite, dorme bem, não 
apresenta queixas urinárias e o transito intestinal é normal" 

III- Sintomas  presentes  em setores  não   relacionados  à HDA,   desde   que 
importantes, também devem ser descritos. 

15. ANTECEDENTES PESSOAIS 
 
Objetivo - Enunciar a história de doença e também de saúde do paciente  
 
Semiotécnica - a) O que deve ser interrogado : 
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l.5.1.  A.P. fisiológicos - condições de gestação, nascimento, desenvolvimento 
somato-psiquico, vida genital.  
l.5.2. A.P patológicos - da infância (principais doenças infecciosas, vacinações, 
traumatismos, etc.) 
                                          - da vida adulta ( venéreas, T.P., outras pneumonias, 
nefropatias, gastroenteropatias, parasitoses, traumatismos, operações, etc.) 
1.5.3. Hábitos de vida - Higiene pessoal, alimentação, vícios (fumo, álcool, drogas). 
1.5.4. Vida psico-social - Habitação, ocupação atual e a anterior, instrução, religião, 
ajustamento à família, à escola, ao trabalho e à comunidade. 

 
 

1.6 ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
Objetivo - enunciar a história de doença e a saúde da família dó paciente.  
Semiotécnica - a) O que interrogar:  
Sobre a vida de doença e de saúde dos pais, avós, irmãos, filhos e parentes 
próximos. Se mortos, qual a idade de falecimento e causa. 
Interrogar doenças com grande incidência familiar tais como : Diabetes, T.P. 
Câncer, Doenças cardiovasculares, mentais, alérgicas, etc. Indagar sobre 
incidência da doença semelhante ao do paciente na família 
 
b) O que eleve ser descrito : 
Todos os pados positivos e também os negativos de interesse para o caso devem ser 
descritos. 

 
 
2.0. EXAME FÍSICO GERAL 
 
 

Objetivo - pesquisar e anotar sinais vitais, fazer inspeção geral expressando uma 
visão panorâmica do paciente e detalhar inspeção e palpação da pele e anexos 
Semiotécniça - a) O paciente deve estar despido, de preferência na posição 
ortostática em ambiente confortável e bem iluminado. Por respeito ao pudor, partes 
do corpo podem ser descobertas por etapas. 
 
O medico deve obedecer ao seguinte protocolo: 
 
2.0.1 Sinais Vitais : 
Temperatura corporal - axilar 35,5 a 37,0° C ; bucal até 37,2 e retal até 37,8 



166 
 

 

Frequência de pulso - 60 a 100 por minuto (Bradi e taquifisgmia). Frequência 
cardíaca 60 a 100 por minuto (Bradi e taquicardia). Frequência respiratória 12 a 20 
i/minuto (bradi e taquipnéia). Pressão arterial 90 a 160/50 a 90 mmHg 
2.0.2. Aspecto geral: (ótimo) - bom - regular - mau - ( péssimo) 
2.0.3.Tipo Constitucional- morfológico e/ou morfopsicológico (Kretchmer: pícnico 

astênico, atlético, displásico) 
2.0.4. Fácies - Atípico ou estado psicológico ou emocional 

Estado metabólico 
Patognomônico 

2.0.5. Estado de Nutrição - obeso - normal - emagrecido – caquético. 
2.0.6. Atitude - No leito (Ativa - passiva - forçada) 

Posição ereta (postura) 
Na marcha 

2.0.7. Pele e anexos : 
1. Cor ( alteração generalizada ou grande extensão) 
2. Edema 
3. Umidade (secreção sudorípora, hiperidrose, anidrose,efidrose) 
4. Oleosidade ( secreção sebácea - secura - seborréa) 
5. Turgor e elasticidade(aumentada na obesidade e quanto mais jovem, 

diminuída no emagrecimento e desidratação) 
6. Espessura (esclerodermia, prirnária e secundária) 
7. Lesões elementares : 

Modificações de cor - mancha ou mácula 
vasculo-sanguíneas – constricção (isquêmica) 
dilatacão(hiperêmica) : arterial ou ativa - eritema/ exantema/ 
eritrodermia venosa ou passiva -cianose neoformação vascular : 
angioma /telangiectasia aplasia vascular : nevus anêmico 
extravasamento sangue : peíéquias/vibices equimoses 
pigmentares - melanina : hipercrômica / hipocrômica / acrômica 
 

Lesões elementares sólidas - exibem relevo 
pápula - <0,5cm superficial (nevus,liquen,etc) 
tubérculo - circunscritas >0,5cm envolvendo derme (xantoma) 
nódulos - envolvendo derme/hipoderme (Hansen); se grande - 
nodosidade (lipoma) goma - fases evolutivas:endurecimento-
amolecimento-necrose-ulceração-cicatrização (lues) 
ponfo ou lesão urticada - planas e extensas/ superficiais 
(urticária) 
ceratose - espessamento camada córnea (calo) vegetação - 
crescimento em couveflor p/hipertrofia papilas dérmicas 
(verruga) 
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liquenifícação - espessamento cora acentuação do pregueamento normal 
(eczema)  

infiltração - aumento da consistencia e espessamento permitindo 
pregueamento (infiltração da lepra) 

esclerose - endurecimento por aumento do colágeno - não pregueia 
(esclerodermia). 

edema - aumento liquido intersticial - cacifo / sinal da casca da laranja. 
 
Lesões com líquido : vesícula(herpes) – bolha (queimadura 2° grau) - 

Pústula (impetigo) - abcesso 
 
Solução de continuidade - escoriação: epiderme/traumática 

erosão : epiderme/espontânea 
exulceração: atinge a derme / cicatriz 
ulceração: derme / hipodernie/cicatriz 
úlcera : ulceração crónica 
fissura : linear profunda na pele (ceratose plantar) 
rágade : linear profunda nas margens de orifícios 
fistulas : pertuitos cutâneos/cavidade/coleções 

 
Lesões caducas : escamas – laminar (psoriase) / furfuráceas(ptiríase) 

crosta - ressecamento de exudato  
escara / esfacelo - profunda / necrose delimitada  

 
Sequelas : atrofias - mantém algumas características da pele 

cicatriz - atrófica / hipertrófica (perde características da pele) 
 

2.0.8.  lnspeção e palpação dos pelos - Hipertricose 
Hipotricose  
Atricose  
Alopécia - alopecia areata - calvície - 

tricodiscromia. 
 

2.0.9. Inspeção e palpação das unhas -   
Alterações da cor : palidez – cianose - opacidade (global-leuconiquia ou par 
cial - estria ) hematoma subungueal. 
Alteração de forma : atrofia – micro e macroniquia - onicogrifose -  
coiloniquia - unhas em vidro de relógio.  
 

2.0.10. Inspeção e palpação das mucosas – 

Conjuntiva e orofaringe 
Alteração da cor : corada - hipercorada - hipocorada cianòtica - icterícia 
Lesões inflamatórias - traumáticas - neoplásicas 

 
2.0.11. Sistema osteomuscular – deformações ósseas e alterações musculares 

grosseiras. 
 
2.0.12. Sistema linfático - descrever sumariamente linfadenopatias generalizadas 

(sede, volume, sensibilidade, mobilidade, consistência) 
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O que descrever: 
 
Os sinais vitais, sumariamente cada item do protocolo mesmo que normal, e 
evidentemente as alterações encontradas. 
A descrição simples de um exame físico geral normal seria : Sinais vitais - T ax - 
36,5°C ; F.P. - 80 bpm ; P. A. -120/80 mmHg ; F.R 20 ipmin 
Aspecto geral bom 
Normolíneo 
Fácies atípico 
Estado de nutrição normal 
Atitude no leito ativa, postura e marcha normais 
Pele e anexos sem anormalidades 
Ausência de alterações ósseas e musculares grosseiras 
Cadeias linfáticas impalpáveis 
 

3.0 EXAME FÍSICO ESPECIAL 
 

3.1 SEGMENTO CÉFALO-CERVICAL 
 
Objetivo - Descrever dados de interesse (normais e/ou anormais) relativos aos 
diversos setores e estruturas do segmento. 
Semiotécnica - Basicamente a inspeçao e a palpação são os meios semiotécnicos 
usados. Eventualmente a percussão e ausculta são usadas O paciente deve estar 
sentado, relaxado, em ambiente bem iluminado e confortável. 
 
O médico deve obedecer ao seguinte protocolo 
 
3.1.1. Cabeça corno um todo - postura 

 Movimentos espontâneos (sinal Musset-Parkinsonismo)      
Movimentação ativa 
                         passiva 

3.1.2 Crânio - volume - macro / microcefalia – hidrocefalia 
                      forma - global 

        localizada (abaularnentos e depressões) 
        fontanelas (tensa ou deprimida) cabelos 

percussão direta para   pesquisa da dor óssea 
ausculta (sopros vasculares)  

3.1.3  Face-Pele 
          V e Vil pares cranianos 

seios da face   frontais - etmoidais - esfenoidais - maxilares            
glândulas salivares - as parótidas 

 3.1.4. Olhos - Supercílios (sinal Hertoghe) 
                        Pálpebras 
                        Cílios 
                        Globo ocular - exoftalmia e enoftalmia 

  movimentação ( III,  IV e VI pares cranianos) 
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                 tensão ocular 
Conjuntivas - pálpebra! e bulbar 
Córnea 
íris 
Pupilas - miose e midríase - iso e anisocoria 

reflexo fotomotor e consensual 
reflexo acomodação e convergência 

Acuidade e campos visuais (II par craniano) 
Oftalmoscopia 
 

3.1.5. Nariz - Olfato -1 par craniano 
                      Pirâmide nasal 

Inspeção das fossas nasais anteriores e médias 
 

3. l .6. Ofaringe - lábios : queilite - queilose 
Comissura labial – trismo - paralisia facial 
Dentes 
Gengivas 
Bochechas 
Palato duro e mole 
Soalho 
Língua : glossite atrófica - Leucoplasia - Ulceração - 

Alterações do movimento (XII par craniano) Gustação (VII e IX pares 
cranianos) 

Faringe : Inervaçãq sensitivo-motora da faringe e laringe 
(IX, X ,XII pares cranianos) 
Fossas e amígdalas palatinas 
Pilares anteriores e posteriores 

            Inspeção da laringe e fossas nasais posteriores (armada) 
 

3.1.7. Ouvidos - Inspeção e palpação do pavilhão auricular 
Inspeção e palpação do meato auditivo externo 
Palpação do trago       ! * 
VIII par craniano ramo coclear 

ramo vestibular  
Palpação da apófise mástoide 
Otoscopia (inspeção ainmada membrana timpânica) 
 

3.1.8. Pescoço - Pele 
Tumoração - tireóide (bócio nodular ou difuso, hiper e 

hipotireoidismo)  
Cadeias linfáticas do pescoço Glândulas salivares 
(submaxilares e sublinguais) 
Outras tumorações 

Vasos -jugulares ( pulso venoso – estase jugular )  
Carótidas (palpação e ausculta - simetria e sopros) 
Aorta na fúrcula 
Traquéia - desvio 
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pulsatilidade (Sinal Oliver Cardarelli) 
 

O que descrever: 
 

Pela diversidade, fica difícil estabelecer rotina do setor que seja objetiva e sintética 
Como exemplo de descrição de exame do segmento céfalo-cervical normal sobre a qual 
devem ser acrescentadas as alterações, seria: 
 
• Crânio de volume e forma normais, sem abaulamentos ou depressões 
• Face sem anormalidades, V e VII pares cranianos íntegros 
• Acuidade visual normal, irispeção dos olhos sem anormalidades 
• Acuidade olfativa normal, inspeção da pirâmide nasal e fossas nasais sem 
anormalidades. 
• Inspeção e palpação do orofaringe normal : gustação normal, movimentação e aspecto 
da língua normais. 
• Inspeção  e  palpação  do  pavilhão  auricular  e  meato  auditivo   externo   sem 
anormalidades. Trago e mastoide normais à palpação. Acuidade auditiva normal. 
• Pescoço com postura e movimentação normais. Tireóide palpável normal (ou 
impalpável). Ausência de tumoração. 
• Jugulares normais. Pulsos carotideos palpáveis simétricos e sem sopros. 
 
3.2. TÓRAX E APARELHO RESPIRATÓRIO 
 
Semiotecnica - Para todas as etapas a posição do paciente deve ser ortostática (de pé ou 
sentado com membros superiores relaxados) tórax despido e ambiente confortável. 
 
3.2.1 INSPEÇÃO: 
 
Objetivos - tegumento, arquitetura e forma do tórax e mamas, movimento relacionados 
com a respiração. 
 
Protocolo a seguir 
 
• Inspeção estática 

1.Tegumento (alterações restritas ao segmento, circulação colateral) 
2.Mamas 
3.Alterações da forma global tórax plano, enfísematoso, piriforme, 
infundibuliforme, cifòtico, escoliotico, cifoescoliótico, em quilha, etc. 
4. Alterações localizadas da forma: abaulamentos e depressões ou retracões. 
 

* Inspeção dinâmica 
1 .Dispneia 
2 .Tipo respiratório (costal, superior, costo-abdominal) 
3 .Ritmo respiratório - normal, suspirosa,  Kussmaul 

Chevnes- Stokes. 
4.Expansão 
5.Tiragem (universal ou  regional) 
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O que descrever : 
 
Um rnodelo de descrição de inspeção normal do tórax e aparelho respiratório sobre o 
qual devem ser acrescentadas as alterações encontradas : Forma global do tórax normal 
,ausência de abaulamentos e retrações; paciente eupnéico corn tipo e ritmo respiratórios 
normais; expansão simétrica . 
 
3.2.2 PALPAÇÃO 
 
Objetivos - confirmar   achados   da   inspeção,   palpação   da   parede,   detalhar 
modificações da expansão, palpar "vibrações" 
 
Protocolo a seguir 
 

1. Palpação do tegumento, paredes e mamas. 
2. Expansão dos ápices (manobra de Rualt) 

 das bases 
das regiões infraclaviculares 

3. Fremito tóraco-vocal. 
4. Fremito bronquico. 
5. Fremito pleural. 
 

O que descrever: 
 
Um modelo de descrição da palpação do tórax normal sobre a qual devem ser 
acrescentadas as alterações encontradas: "Expansão simétrica e normal, frêmito tóraco-
vocal simétrico e normal; ausência de frêmitos brônquico e pleural" 
 
3.2.3. PERCUSSÃO 
 
Objetivos - Detectar alterações anatômicas intratorácicas através das modificações da 
sonoridade torácica à percussão. 
 
Protocolo à seguir 

1.Percussão direta da clavícula 
2.Percussão dígito-digital das regiões supraescapulares, intérescapulovertebrais, 
infraescapulares, infraxilares e infraclaviculares, um hemitórax de cada vez e a 
seguir comparando regiões de cada lado 

Macicêz  
Submacicêz 
Som claro normal 
Hipersonoridade 
Timpanisrno 

 
O que descrever: 
 
Se normal – “Som claro pulmonar em ambos hemitóraces". Se houver alterações 
descrever detalhando regiões. 
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3. A marcha 
4. Movimentos ativos da coluna vertebral (cervical e dorso-lombar) 
 
Palpação - protocolo: 
 

1. Apófises espinhosas (para situá-las e para pesquisa de dor) 
2. Musculatura para vertebral (contraturas, hipotrofias e dor) 
3. Articulações - ileosacras 

lombossacras  
 
Percussão - protocolo: 
 
l .Digital direita ou instrumental com martelo de reflexos para pesquisa de dor 
2.Compressão aplicada no crânio 
 
Procedimentos especiais: 
 
1.Medida do comprimento dos MMII (EIAS x MEXT) 
2.Sinal de Laségue 

3.Toque retal para exame do coccix 
 
3.6.2. Os membros superiores devem ser encarados como uma unidade e sempre 

comparados. 
 

Semiotécnica - Inspeção e palpação simultâneas e eventualmente ausculta 
 

Protocolo : 
1.O tegumento (lesões cutâneas primárias localizadas , nódulo Osler, 
manchas Janeway) 
2.Vasos-veia - flebites superficiais 

flebotrombose 
- linfáticos - lingangites 

                                                      - ganglios linfáticos epitrocleanos, axilares 
- artérias - axilares, umerais, radiais cubitais 
                   - fístulas arteriovenosas 

3. Músculos, tendões, ossos e articulações 
Tofos gotosos 
Mão da atrite reumatóide 
Cisto sinovial 
Hipotrofia musculares 
Tenossinovites - artrites 
4. Movimentos ativos e passivos de todas as articulações 
Falange, polegar, punhos, cotovelos e ombros 
5. Exame neurológico - força 

tônus 
coordenação 
reflexos 
movimentos involuntários 
sensibilidade 

3.6.3. Os membros inferiores  devem ser encarados como una unidade e sempre 
comparados. 

Semiotécnica - inspeção e palpação simultâneas e eventualmente ausculta. 
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Protocolo: 
 
1. O tegumento : lesões da pele e anexos localizadas (por ex. micoses superficiais, 
onicoses, etc.) 
Refletem sofrimento vascular 

Insuficiência arterial a) perda do pelo do hallux, onicose. 
b)  Palidez, cianose ou eritema 
c) necrose ou ulceração extremidade 
d)  pele inelásíica, lisa, fria e pálida 

Insuficiência venosa a) edema  
b)  Cianose, pigmentação castanha 
c) Eczema, úlcera e celulite 

2. Vasos 
 

Veias: Varizes - prova de Trendelemburg 
            flebites superficiais 

   flebotrombose ou tromboflebite profunda: 
• dor ou câimbra pé, panturrilha ou coxa 
• FC eT ax. Elevadas 
• Edema 
• hiperestesia nas veias plantareis 
• compressão panturrilha contrai tíbia 
• sinal de Homans 
• dor face anterointerna da coxa (femural) 

 
Linfáticos: Linfangite - a erisipela 
                  Linfedema - a elefantíase. 
                  Ganglios linfáticos inguinais 
 
Artérias femurais, poplíteas, pediosas, tíbias posteriores 
 
3. Músculos, tendões, ossos e articulaçõe: 
           Artrose/artrite - quadril, joelhos , tornozelos , etc. 
           Geno/pé / halux - varo / valgo. 
           Tenossínovites 
           Miosites, etc. 
 
4. Exame neurológico   -   força,   tônus,   coordenação,   reflexos,   movimentos 
involuntários, sensibilidade. 
 
3.7. PSIQUISMO E EXAME NEUROLÓGICO 
 
Protocolo: 
1. Dominancia cerebral : dextro e sinistro 
 2. Estado mental: consciente - lúcido (citar estado psíquico) 
                 desorientado 
                 delirante  
                 inconsciente 
3. Pares cranianos : já examinados no segmento céfalo-cervical. 
4. Tônus: inspeção e palpação das massas musculares 
                               movimentação passiva. 
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                              Achados: hipotonia 
6. Sopros - a) posição no ciclo cardíaco 

b)sede e irradiação 
c)intensidade 
d)duração 
e)tonalidade ou frequência 
f)timbre ou caráter 
g)variações cotn manobras e/ou drogas 

 
O que descrever : 
 

Se a inspeção e palpação precordlal forem normais e à ausculta nenhum dado anormal 
for detectado, basta descrever "Ritmo cardíaco regular, bulhas cardíacas normais, 
ausência de sopros". Se algum(ns) dado(s) da inspeção e/ou palpação e/ou ausculta 
sugerir(em) anormaliijade, todos os itens devem ser descritos. 
 
3.4 ABDÓMEN E APARELHO DIGESTIVO 
 

Semiotécnica - Posição do paciente - decúbito supino , tronco ligeiramente elevado, 
membros superiores para baixo, membros inferiores estendidos ou com leve flexão, às 
vezes posições especiais. ;| 

 

3.4.1.INSPEÇÃO 
 i 
Objetivos - forma, parede e tegumento, movimentos digestivos e outros 
Protocolo a seguir: 

1.Forma global (escavado, globoso, batráquio, pendular) 
2.Saliências e depressões 

a) dependentes da parede (fazer manobras para aumentar pressão 
intrabdominal, hérnias e eventrações) 
b) do conteúdo 

3 Tegumento (lesões cutâneas, equimoses, circ, colateral) 
4 Cicatriz umbilical 
5 Movimentos digestivos - ondas peristálticas 

            distensão rígida 
  respiratórios 

      circulatórios  
      neuromusculares 

Se normal   "Abdómen com forma global normal" Se anormal   descrever todos os 
itens. 
 
3.4.2. PALPAÇÃO 
 
Objetivos - complementar dados da inspeção, alterações da tensão e da parede  
abdominal, palpar vísceras, tumores, vasos e pontos dolorosos. 
Protocolo a seguir : 
 

1.  Palpação de orientação 
2. Palpação da tensão abdominal  
 
             aumentada        � parede :  * psicógena 

• reflexo vvmm  
                  � conteúdo 
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diminuida         � parede : hipotonia .musc. 

                                          � conteúdo: * desidratação  

                                                               * desnutrição 
  
Palpação da parede - espessura (edema x obesidade) 
                                  tumores 
                                  hérnias/ eventrações 
 
Palpação do conteúdo – 
 
a) Visceras ocas  
 

Semiotécnica-Deslizante de Haussman (descrever volume/consistência/dor/mobi- 
lidade) 
Sigmóide 
Ceco 
Colo transverso 
Grande curvatura do estômago 
Colo ascendente e descendente 

b) Figado 
 
   Semiotécraca monomanual 

           bimanual ( Lemos Torres, Mathieu) 
           rechaço 

   Características que permitem identificar o fígado 
                     Borda 

          Chanfradura cística 
           Mobilidade respiratória 
 

O que significa : Hepatomegalia ( raramente distopia, ectopia, ptose) 
  
O que descrever : 

           Borda 
               Volume 
           Consistência 
           Superfície 
           Sensibilidade 
          Mobilidade 
 

c) Vias biliares - Palpação do ponto cístico - dor - sinal de Murphy 
         Palpação da zona coledocopancreática  
         Palpaçãjo da vesícula biliar : Semiotécnica - em decúbito supino 

                                              DLE 45° Mãos em sarra 
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                           ortostatismo 
Características que identificam-TU piriforme de HD mobilidade 

manual 
O que significa : s/icterícia - Hidropisia vesicular 
                                              Empiema da vesícula 

         Neoplasia da vesícula c/ icterícia-                         
sinal de Courvoisier- Terrier 

 
 O que descrever : Volume, superfície, mobilidade e dor. 
 
c) Baço 
 
Semiotéçnica –  Monomanual 
                          Bimanual 
                          rechaço 
                          decúbito intermédio dorso-lateral 
 

Características que identificam o baço - TU de HE, mais de uma chanfradura, 
mobilidade respiratória. 
 
O que significa : Esplenomegalia (raramente ptose, distopia e ectopia) 
 
O que descrever : Volume (Grau I, II, III, IV) 
                             Consistência 
                             Superfície  
                             Sensibilidade 
                             Mobilidade 
 

e) Rins (realizado no aparelho geniturinário) 
f) Ureteres (realizado no aparelho geniturinario) 
g) Bexiga (realizado no aparelho geniturinário) 
h) Pâncreas – inaccessível 

Mesmo nos grandes cistos e tumores - entra no diagnóstico diferencial dos tumores 
abdominais : será considerado pâncreas por exclusão ou por síndromc funcional. 

 
i) Aorta abdominal Dl2 até L4 
 
Semiotécnica - deslizante profunda 
Identificação - pulsátil e expansiva 
 
O que descrever - diâmetro (maior que 4 cm - ectasica; se aneurismática - palpar 
femurais)  
Frémitos 
j) Útero e anexos femininos (realizado no aparelho geniturinàrio) 
 
3.4.3. PERCUSSÃO 
Objetivos - Detectar alterações anatómicas do conteúdo abdominal através das 
modificações da sonoridade à percussão. 
Semiotéçnica - direta - dor peritonial 
                      - indireta - digito – digital 
Protocolo - Face anterior do abdómen 

Fígado - limite superior  
                - ausência da macicêz hepática 
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    Loja esplénica 
    Espaço semilunar de Traube 
    Ascite - semicírculos Skoda 

          limite horizontal no ortotatismo 
          macicez do Traube em Trendelernburg 
          sinal de piparote 
          sinal de macicez movel 

             Tumores de conteúdo líquido (cisto,bexiga) 
 
O que esçrever: "Tímpanismo variável normal na face anterior do abdómen; limite 
superior hepático no 6° EID; Traube sonoro" Ou as anormalidades existentes. 
 
3.4.4. AUSCULTA 
 
Objetivos - ruídos hidroaéreos digestivos e suas alterações, sopros vasculares e atritos 
de cápsulas inflamadas. 
Semiotécnica - Usar sino do estetoscópio  
 
Protocolo -  l.  Ruídos hidroaéreos digestivos 

     2. Sopros 
3. Ausculta fetal 
4. Atritos 

 
3.5. EXAME DO APARELHO GENITO URINÁRIO E PROTOLÓGICO 
 
Aparelho urinário – rins – ureteres – bexiga – uretra 
Genitália -  Região inguinal 

Genitais masculinos e femininos 
Períneo: ânus e reto  
 

3.5.1. APARELHO URINÁRIO 
 
3.5.1.1. INSPEÇÃO 
 
Objetivos: alterações da forma do abdómen e da região lombar relacionadas ao aparelho 
urinário. 
Semiotécnica - paciente em posição supina e ortostática. 
 
a) Rins : Projeção entre DL2 e L3, Rim esquerdo 2 cm mais alto que o rim direito       

Retroperitoniais 
Mobilidade respiratória e fixabilidade expiratoria, mobilidade manual 

  1. Em condições normais inacessível à inspeção 
2. TU que se exterioriza flancos as vezes atingindo fossas ilíacas - TU ou   
grande hidronefrose. 
3. Abaulamento lombar com sinais inflamatórios, dor espontânea agravada 
com percussão - abcesso perinefrético. 
 

b) Bexiga: 
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1.Mesmo plena de urina, fisiológicamente inacessível à inspeção. 
2.Retensão urinária - às vezes grande volume, podendo confundir com ascite. 
3.Defeitos congénitos (extrofia, por ex.) e fístulas vesicocutâneas são de 
diagnóstico à inspeção. 
 

c) Uretra - meato externo (genitália) 
 
3.5.1.2. PALPAÇÃO 
 
Objetivo - massa renal normal ou anormal, bexiga, uretra e eventualmente ureter 
Semiotecnica - métodos especiais 
 
a) Rins : 
Semiotécnica - decúbito supino - Método Glenard 

       - decúbito lateral  -      "       Israel / Devoto 
l Normal - impalpável 
Palpar polo inferior do rim direito 
2. TU com características retroperitoniais - rim 
Unilateral - TU Gravitz, TU Wilrns, Hidronefrose, ptose 
Bilateral - Policístico (saco de batatas) 
 

b)Bexiga 
 Semiotécnica - deslizante profunda de Haussman 

1.Mesmo plena de urina fisiológicamente - impalpável 
2.Retenção urinária - TU esférico suprapubico sem bordos nítidos,com 
características de conteúdo líquido e cuja palpação desperta desejo de 
urinar. 
 

c) Uretra (genitália) 
 
3.5.1.3.PERCUSSÃO 
 
Objetivos - pesquisa de dor - não é útil para delimitar o rim mas é útil para bexiga 
a) Rins 
Semiotécnica - com borda ulnar da mão ou punho - percussão de Murphy da região 
lombar. 

Dor a percussão - diferenciar da dor musculo-esquelética (mais extensa) 
Restrita á loja renal – unilateral nefrolitiase 
                                   bilateral pielonefrite 

b) Bexiga. 
1 Útil na delimitação 
2 Útil no diagnostico diferencial (com ascite, por ex.) 

c) Uretra - não usada a percussão 
 
3.5.1.4 AUSCULTA  
 

a) Rins 
Objetivos: sopros nas regiões lombares e no abdome projeção renal 
Semiotécnica - com estetoscópio sino - SS sugere alteração vascular renal 
         l. Estenose artéria renal (importante na exploração do hipertenso) 
        2. Fistulas arteriovenosas 
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3.5.2. EXAME GENITAL E PROCTOLÓGICO : Paciente masculino 
 
3.5.2.1. Região inguinal 
 
Objetivos - pesquisar tumores redutíveis ou não da região inguinal e pontos dolorosos. 
 
Semiotécnica - inspecão - simples - decúbito supino 

  posição ortostática 
                         Com manobras que aumentem pressão intrabdominal (hérnias)  

 - palpação - da região do anel inguinal externo através da           
bolsa escrotal 

 
 Achados importantes: 

 
1.Normalmente sem TU palpável, sem hérnias, sem dor 
2.Ganglios palpáveis - inflamatório ou neoplásico, fistulado ou não 
3.Hérnias inguinais - direta 

         indireta (pode ser inguinoescrotal) 
 

3.5.2.2. Genitália masculina 
 
Objetivos - reconhecer anatomia normal ou anormal da genitália 
Semiotécnica - Em decúbito supino ou de pé 

Mãos protegidas por luvas 
Eventualmente inspecão armada para transiluminação 

 l.Pênis 
Prepúcio : fimose - parafimose 
Sulco balano-prepucial e glande:    balanite;    cancro   duro;    cancro    mole; 
linfogranuloma venéreo; condiloma; herpes; câncer. 
Meato uretral : posição normal - fechado (congénito ou adquirido) posição anormal 
(hipospádia e epispádia). 
Uretra normal; uretrite; ( palpação dolorosa com secreção); nódulos ou abcessos 
periuretrais; induratio pênis (fíbrose do corpo cavernoso com ereção deformante) 
Priapismo 
3.Bolsa escrotal e conteúdo 
Conteúdo deve ser livre; se aderido anterior lues 

posterior TP 
 Varicocele 
Hidrocele - hematocele (importância da transiluminação) 
Cordão vasculoespermático: cistos - inflamação - TU 
Testículos: criptorquidia; torção do testículo, tumor (superfície regular com dor e 
inflamação-orquite ou orquiepidimite, superfície irregular sem dor - neoplasia). 
 
3.5.2.3 Exame proctológico 
Objetivos - complementar informações sobre o aparelho geniturinário e também 
digestivo 
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1. Períneo: semiotécnica - inspeção e palpação simultânea 
Lesões inflamatórias, fístulas, testículo ectópíco, traumas. 
 
2. Ânus, reto e outros 
Semiotécnica - posição do paciente - decúbito supino 

                  decúbito lateral posição genupalmar 
Inspeção - lesões perianais, abcessos, fístulas, fissuras 
Palpação e toque - esclarecer dados da inspeção 

tônus e elasticidade do esfíncter anal presença de dor 
varizes hemorroídárias complicadas ou não paredes do reto (70% CA de 
reto são acessíveis ao toque próstata e vesículas seminais (adenoma, 
prostatite ou prostatovesiculite, CA) parede anterior do sacro e coccix 
 

3.5.3 EXAME GENITAL E PROCTOLÓGICO : Paciente feminina 
 
3.5.3.1.Região inguinal - Igual ao item 3.5.2.1. 
 
3.5.3.2.Genitália feminina 
 
Objetivo - reconhecer a anatomia normal ou anormal 
Semiotécnica - posição ginecológica (ou de litotomia) 

inspeção ou palpação simultânea 
toque vaginal ( sem e com palpação abdominal) 
toque retal 
toque reto vaginal 

1.Monte de vénus 
2.Estados sexuais indefinidos 
3. Grandes lábios ( inflamações, traumas,venéreas, CA) 
4. Pequenos          ( "                   "                  ) 
5. Clitóris 
6. Glândulas de Bartliolin ( bartolinite, cistos) 
5.Vestíbulo da vagina (uretra - glândulas de Skene - hímen) 
8. Roturas perineais 
9. Exame especular - Vagina (inflamações : fungos, trichomonas) 

(cistocele) 
(retocele) 
(prolapso uterino) 

Colo Uterino (ectropico, lacerado, cervicite. Pólipos, leucoplasia, CA) 
10.  Toque vaginal - Vagina (parede anterior) 

                      (parede posterior) 
                      (parede laterais) 
                      Colo Uterino (irregularidades, consistência, orifício) 

11. Toque vaginal com palpação abdominal - Útero (posição) 
                                                  (tumores) 
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Anexos - Semiotécnica - Toque fundo do saco lateral com palpação fossa ilíaca 
correspondente. 
 
Útil: Inflamações, tumores de ovários e trompas. 
 
12. Toque retal e/ou retovaginal: útil para análise do reto e paramétrio. 

3.5.3.3 Exame proctológico 
Objetivos: complementar informações sobre aparelho geniturinário e também 
digestivo. 
 

1. Períneo 
2. Ânus, reto e outros 

Semiotécnica - posição ginecológica 
                        posição genupalmar 
Inspeção – Lesões perianais, abscessos, fistulas, fissuras  
Palpação e toque – Esclarecer aspecto da inspeção 

Tônus e elasticidade do esfincter anal 
Dor 
Varizes hemorroidárias 
Paredes do reto 
Útero e anexos 
Parede anterior do $ácro elcoccix 
 

3.6. EX4ME DO DORSO E MEMBROS 
 
3.6.1.  O dorso e a coluna vertebral   
Semiotejcnica - Inspeção estática com paciente em posição ortostática e dinâmica, na 
marcfia e movimentos ativos. Palpação e percussão completam o exame. 
Inspeção - protocolo 
l.  O tegumento (edema sacral, escaras, cistos) 
2. A coluna vertebral - espina bífida (cística - oculta) 
                                    postura a) curvatura normal 

                                                   lordose cervical 
                                                      cifose dorsal 

                                                    lordose lombar 
              b) Assimetrias - pontos de referência: 

                        7a cervical  
                        Losango de Michaelis 
                        Apófise espinhosas 
                        Espinhas ilíacas 
                        Pontas omoplatas 

               c) Cifose 
                Escoliose 
                Lordose     | 
                Cifoescoliose 

                           Hipotrofias musculares 
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3.2.4 AUSCULTA 
 
Objetivos -  Detectar as alterações do ruido respiratório normal, aparecimento de ruídos 
anormais, alterações da voz falada e da tosse. 
 
Protocolo a seguir : 

l. Respiração traqueal (som bronquial): cornagem – traqueísmo 
   Respiração bronquica-alveolar (som broncovesicular) 
   Respiração(som ou murmúrio) vesicular. 
2. Som bronquial ( sopro tubário) 
3. Ruídos adventícios – sons (estertores) contínuos roncos 

Sibilos descontínuos crepitantes ins/expiratorios 
atrito pleural 

4. Ausculta da voz - Boncofonia 
         Pectorilóquia 
         Egofonia 

6.Ausculta da tosse 
 
O que descrever : 
Um modelo de descrição de ausculta do tórax normal sobre o qual devem ser 
acrescentadas as alterações encontradas : "Murmúrio vesicular normal e simétrico. 
ausência de ruídos adventícios, broncofonia normal e tosse seca" 
 
3.3. PRECORDIO E APARELHO CARDIOVASCULAR 
 
Semiotécnica - O paciente deve ficar em decúbito supino com o tronco levemente 
elevado, relaxado e confortável, para todas as etapas do exame. É conveniente 
complementar o procedimento em decúbito lateral esquerdo e eventualmente em 
posição ortostática O médico deve ficar à direita do paciente. 
 
3.3.1. INSPEÇÃO 
 
Objetivos - Tegumento, forma de precórdío e movimentos relacionados com a dinâmica 
cardíaca 
Protocolo a seguir 
 
• Inspeção estática -  l. Abaulamentos precordiais (cardiomegalias. aneurismas derrame 

pericárdico). 
          2.Retrações precordiais (sínfise pericardica) 
          3. Tegumento (circulação colateral) 
 

• Inspeção dinâmica –  l. Ictus cordis (visualização ou não , celer ou tardu) 
           2. Impulsão sistólica do mesocárdio (aumento VD ou global) 
           3. Impulsão sistólica no 2° EÍE (dilatação e; ou 11 AP) 

                              4. Batimentos epigástricos 
a)impulsão sistólica (aneurisma aorta abdominal, pulso          
hepático) 

            b)retração sistóllca ( aumento do volume do YD) 
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O que desbrever : 
 

Um modelo de descrição da inspeção do precórdio sobre o qual devem ser 
aciescentadas as anormalidades: Precórdio sem abaulamentos ou depressões. Ictus 
cordis visualizado (ou não), celeridade normal”. 
 
3.3.2. PALPAÇÃO 
 
Objetivosj- Confirmar e detalhar as informações obtidas na inspeção e palpar as 
vibrações independentes da dinâmica cardíaca. 
Protocolo a seguir : 

l .Ictus cordis - Não palpável (normal ou anormal) 
       Palpável - a) sede 5° ElE/LH (desvios por aumento  

cardíaco,desvios do mediastino e deformidades da 
caixa torácica) 
b) Forma - intensidade 

      extensão (área circular de 2,5cm de diâmetro)      
celeridade (celer e tardo) 
c)  Mobilidade 
ICTUS CORDIS tipo normal 

tipo dilatação VÊ  
tipo hipertrofia de VÊ 
tipo dilatação de VD 

2. Impulsão sistólica de mesocárdfo 
3. Impulsão sistólica de 2° EIE 
4. Pulso Intercostal 
5. Bulhas palpáveis (Ia, 2a, 3a e 4a) 
6. Frémitos (sede, posição no ciclo cardíaco). 

 
O que destrever : 
  
Um modelo de descrição de palpação do precòrdio normal, sobre o qual devem ser 
acrescentadas alterações "Ictus cordis palpável no 5° EIE/LH, forma normal e movel ( 
ou impalpável); ausência de impulsão sistólica do mesocárdio, bulhas ou frémitos 
palpáveis" 
 
3.3.3. AUSCULTA 
 
Objetivos - Detectar modificações do ritmo cardíaco, dos ruídos cardíacos normais, 
flagrar ruídos anormais e se houver sopros, analisá-los. 
 
Protocolo a seguir: 

 l. Ritmo cardíaco ( regular ou irregular) 
2. 1ª Bulha (intensidade e desdobramento) 
3. 2ª bulha ( intensidade e desdobramento) 
4. 3ª bulha ? 4ª bulha? 
5.  Estalidos (de ejeção, meso-telesistolicos, de abertura) 
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 hipertonia - piramidal (elástica) s. canivete 
extrapiramidal (plástica) s. da roda dentada 
rigidez nucal  
 

5. Força : a) movimentação ativa voluntária 
                           b) Provas globais Mingazzini para membros superiores 

                               para membros inferiores 
                               Barre 

                c) força segmentar 
 
Achados: monoplegia - hemiplegia - paraplegia ou diplegia – 

     monoparesia - hemiparesia - paraparesia - diparesia  
 

6. Reflexos : a) profundos (osteotendinosos) masseterino, bicipital, tricipital, 
estiloradial, cubitopronador, patelar, aquileu  

b) superficiais (cutaneonucosos) corneopalpebral, palatofaringeo, 
cutaneoabdominais, cremasterino, cutaneoplaníar. 

 Achados : hiporreflexia 
hiperreflexia - clono da mão, do pé, da rótula 
sinal Babinsky 
 

7. Coordenação e equilíbrio : C. estática - sinal de Romberg 
 C. dinâmica - provas indice-nariz-orelha 

  provas calcanhar-rótula-tíbia    Achados: 
dismetria (hipometria-hipermetria) decomposição dos movimentos 

 
8. Sensibilidade : superficial (tátil, térmica, dolorosa) 

 profunda (vibratória, noção de posição segmentar) 
 

9. Trofísmo : pele, anexos, músculos, ossos e articulações 
Achados : hipotrofia 

Hipertrofia 
 

10. Movimentos involuntários : tremor 
                                       Coreia 
                                       Mioclonia 
                                       Convulsões 
                                       Balismos 
 

 l l. Linguagem : disfasia (distinguir de palavra : disartria) 
 
12. Praxia 
 
13. Gnosia 
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Anexo II 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS 
DEPT° MATERNO-INFANTIL 

ESQUEMA DE OBSERVAÇÃO 

INTRODUÇÃO: A arte de fazer anamnese resida na discriminação de determinados 
itens que serão particularmente desenvolvidos. 

A extensão da história depende da complexidade da moléstia do 
paciente. Somente com o conhecimento da queixa atual pode-se levantar 
convenientemente uma história pregressa, pois os detalhes dos sintomas dos 
pacientes deverão ser obtidos primeiro, embora transcritos na ordem deste esquema. 

1. A técnica de tomar esta história é importante, mesmo porque na maioria das vezes o 
informante não é o doente: o êxito deste trabalho depende muito de quem toma a 
história. É indispensável um bom relacionamento com os pais das crianças, muitas 
vezes angustiados com a doença de seu filho, como também esclarecer a 
importância das perguntas que devem ser feitas em linguagem simples e 
facilmente compreensível pelo entrevistado. Conforme a idade e o grau de 
desenvolvimento do paciente as perguntas lhe devem ser dirigidas diretamente e as 
respostas recebidas como a de um indivíduo adulto. 

2. Se a história já sugere uma doença, o interrogatório sintomatológico deve ser para 
sinais e sintomas, sendo que os registros negativos muitas vezes são de valor para 
diagnóstico diferencial. A anamnese deve, portanto: 

1. Colher dados necessários para estabelecer o diagnóstico e excluir outros estados 
mórbidos semelhante; 

2. Ser suficientemente completa embora bastante concisa em pesquisa clínica. Este 
esquema somente sugere itens para atingir estes objetivos. 

ANAMNESE 

a) INFORMANTE : Grau de parentesco, capacidade intelectual e psicológica, 
grau 
de confiança que pode merecer; 

b) MOTIVO DA CONSULTA: (em palavras do informante). Breve, telegráfica. 
c) H.D.A. : Descreva o desenvolvimento da doença atual, em ordem cronológica 

de 
sua ocorrência. Use número específico de dias em relação ao atendimento, 
ou 
datas, não referindo dias da semana. Por exemplo: adoeceu há três dias , ou 
então 
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adoeceu no dia 03 de março, com febre tendo apresentado diarreia 02 dias 
após. ( 
e não : adoeceu na 5a feira da semana atrasada e começou a apresentar diarreia 
no 
domingo). Refira fatos negativos de importância e também medicamentos 
que 
tenham sido administrados, referindo a natureza, dose e tempo de 
administração. 
Registre se há similar na família. 

 
INTERROGATIVO SINTOMATOLÓGICO; 

a) GERAL: Ganhou ou perdeu peso durante esta doença? Febre, diminuição 
da 
atividade; 
b) PELE: Rash, icterícia, cianose, infecções; 

c) ORL: Surdez, dor, secreção, infecções frequentes; Corrimento nasal, 
epistaxes; 
exsudato faringeo, sufocação ou tosse à alimentação; 

d) AR: tosse, dor torácica, dificuldade respiratória, crises dispnéicas 
frequentes, 
expectoração, hemoptise; 
e) ACV: palpitação, dispneia aos esforços ou ortopneia, taquicardia, cianose; 

f) GASTRO-INTESTINAL: apetite, náuseas, vómitos (se relacionados com 
a 
alimentação, quantidade e caráter). Dor abdominal, tenesmo, evacuações 
(caráter, 
número de vezes). 

g) SISTEMA MÚSCULO- ESQUELÉTICO: deformidade, tumefações, 
fraqueza 
muscular, dores ósseas e articulares. 

h) SISTEMA NERVOSO: convulsões (febril ou afebril), tipo, frequência, como são 
controladas, sincopes, paralisias, paresias, traumas craneanos, retardamento. 

i) OLHOS: fotofobia, dor, edema palpebral, secreção, acuidade visual. 
j) AGU: urina (quantidade, cor, dor , frequência e urgência); indagar sobre o jato 

urinário, corrimento vaginal ou uretral. História menstrual se houver. 

HISTÓRIA PREGRESSA 

a) PRÉ-NATAL:   Acompanhado   por   médico,   onde?   Duração   da   gestação, 
anormalidade , medicações, radiações, doenças (em que período da gravidez), 
estado nutricional durante a gravidez, cirurgia,  sorologia, grupo sanguíneo, 
número de gestações e paridade anterior. 

b) NATAL: Duração de parto, complicações: espontâneo, instrumental? Cirúrgico? 
Tipo de apresentação, anormalidade, anestesia, analgesia, qual e quanto tempo de 
duração. 
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c) NEO-NATAL: peso, comprimento, PC e PT ao nascer, APGAR ou se houve 
choro espontâneo, ressucitação,convulsão, cianose, icterícia, rash, sangramento, 
vómitos, infecções, anomalias, paralisias, coriza, permeabilidade nasal. 

d) ALIMENTAÇÃO:   Alimentação   natural   -exclusiva,   quanto  tempo? Mista, 
artificial? quando iniciada, qual o leite e a fórmula? quantas rações por dia? 
alimentação sólida? vitaminas? dieta atual ( cereais, vegetais, carnes, ovos, leite, 
fintas), em que quantidades? 

e) CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO: idade e que manteve firme a 
cabeça, sentou, falou, erupção e mudança de dentes, controle de esfincteres, 
regularidade do crescimento, do peso e da estatura (dar as medidas conhecidas); 
como parece em relação aos irmãos? Em que ano está na escola? Houve repetição 
de ano? 

f) HÁBITOS: Usa chupeta? Chupa dedo? Particularidade da fala? Pervesão do 
apetite? Enurese? Roe unha? Desordem da personalidade? Pertubações do sono? 

g) IMUNIZAÇÃO:   Pólio-Sarampo-BCG-DPT-Quando?   Complicações.   Outros 
testes - tubercuclínicos? luéticos? resultados. 

h) DOENÇAS ANTERIORES: Infecto-contagiosas: Coqueluche, sarampo, 
varicela, parotidite, poliomielite, difteria , tétano (anotar a idade e se houve 
complicações). Outras doenças:diarréia, pneumonia, meningite, febre reumática, 
nefropatia, tuberculose, alergia (asma, rinite, eczema, alergia alimentar), reação às 
drogas (quais e quando), problema cardiovascular, operações, acidentes - quais e 
resultado ou sequelas. Houve transfusão? Houve hospitalização? Informar em 
ordem cronológica, quando,onde e porque, e o resultado do tratamento. 

i) HISTÓRIA FAMILIAR: Pais - tipo de união dos pais, condição de saúde e 
idade de cada um dos pais. Ocupação e salário dos membros da família que 
trabalharem. Se a mãe trabalha fora, na sua ausência quem cuida da criança? 
Irmãos - relacionar em ordem cronológica todas as gestações, indicando o sexo, a 
idade e condições de saúde. Se alguém faleceu, indicar o sexo, com que idade 
morreu e de que. Assianlar os dados positivos de doenças familiares ( Tb., Sífilis, 
Diabete, Febre Reumática, Alergia, Discrasias Sanguíneas, Nefropatias, 
Epilepsias, Anomalias Congénitas, etc). 

j) OUTRAS INFORMAÇÕES : 
* Condições domésticas, tipo de residência, condições 

de salubridade do ambiente e da casa, números de cómodos e de ocupantes, existências, ou 
não, de água, luz, saneamento ( na ausência de último onde são postos dejetos e que água se 
utiliza), se há animais em casa, quais? 

* Lugares habitados pelo paciente: Tomou banho de 
rio? Foi picado por barbeiro? 

* Exposição a contagiantes, a tóxicos? 
* Reação a soros - quais, quando, tipo de reação, 

duração, medicamentos (quais, quando, tipo de reação). 

EXAME FÍSICO: O médico deve aproximar-se da criança calmamente procurando 
captar sua confiança. Explicar o que vai fazer e que essas manobras não vão lhe 
molestar. A criança deve ser examinada completamente despida, entretanto não se 
deve embaraçar as crianças maiores com exposições a outrem ou mesmo desnudá-la 
contra a vontade; a roupa da criança deverá ser retirada paulatinamente pela mãe ou por 
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quem lhe faz as vezes. O exame deve ser iniciado por aqueles procedimentos que 
menos molestam a criança, deixando para o fim todo procedimento que necessite 
de instrumental (exame de garganta, otoscopia, tomada de PA, etc). Se a criança é 
rebelde, a inspeção e exames dos aparelhos respiratórios, cardio-vascular e do 
abdomem podem ser feitos no colo da mãe: uso da mamadeira ou brinquedos serve 
para aclmar e permitir o exame. 
TEMP. PC PT PA 
PESO: EST FC FR 
 
 
EXAME FÍSICO: 

a) Inspeça o Geral: (curto, telegráfico, descritivo) - se apresenta doença aguda ou 
crónica, de gravidade, idade aparente, de desenvolvimento, nutrição, expressão 
facial.   Se  é  cooperativa  ou  não,   deformidades,   anormalidade  de postura, 
consciência, etc. 

b) Pele: Textura, cor, palidez, cianose, pigmentação, temperatura, descamação, 
cicatriz, distribuição de pelos, hemorragias, rash,   circulação colateral, edema, 
tecido celular subcutâneo ,turgor, elasticidade. 

c) Gânglios    Linfáticos:    Tamanho,    consistência,    sensibilidade,    mobilidade, 
localização; 

d) Crâneo:  Tamanho, forma, craneotabes, cabelos, lesões do couro cabeludo, 
parasitoses. 

e) Olhos: Ptose, edema palpebral, escleróticas e conjuntivas ( cor, hemorragias, 
secreções,    inflamação,    secura),    cílios,    movimentos    oculares    anormais 
(estrabismo);   Pupila   (tamanho,   regularidade,   reação   à   luz,   acomodação, 
oftalmoscopia (se necessário descrever FO), esta criança vê bem? 

f) ORL - Ouvidos: Configuração e posição das orelhas, presença de edema, dor 
sobre a mastóide, canal auditivo externo,secreção (aparência, odor). Otoscopia (se 
necessário), descrever achados. A criança ouve bem? 

 

* Nariz: Batimentos da asa do nariz, permeabilidade, secreção, 
membrana, epistaxe. 

* Orofaringe: Aspecto, presença de secreção ou placas. 
g) Tórax : Tipo(    normal, peito de pombo, de sapateiro, de quilha, etc.), 

contornos, simetria, proeminências, massas tumorais, mamas. 
* Pescoço: retração, torcicolo ( em RN verificar posição das 

clavículas), aumento de tireóide ou presença de outras massas tumorais, presença de 
fístulas, rigidez: fossa supra clavicular (frémitos, sopros, pulsações anormais) 

h) Aparelho Respiratório: Tipo de respiração, palpação (frémito tóraco-vocal, 
brônquico, pleural), percussão (comparando ambos os lados), auscultas 
(comparando ambos os lados). 

 i) Aparelho Cardio-Vascular: Inspeção (abaulamento e retração do precórdio) -
Ictus (sede e caráter), palpação (local e força dos batimentos, frémitos; Ausculta: 
caráter das bulhas, sopros (sede, tempo máximo de intensidade, propagação, 
efeitos de mudança de posição e de exercício). Artérias periféricas: pulso, força, 
volume, ritmo, tensão ( em cada lado), pulsos femurais. 
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  j) AD - BOCA: aberta ou fechada com criança em repouso? Lábios (cor, umidade, 
erupção, fissuras), gengivas (cor, tumefações, hemorragias). Língua (mucosa 
bucal, grau de umidade, estado das papilas, tremores), exsudato. Dentes: (número, 
implantação, conservação). Abdome - Inspeção - forma - cicatriz umbilical, 
peristaltismo visível, distenção, tumoração. Palpação superficial: estado das 
paredes musculares, espamos, rigidez, dor. Palpação profunda, coluna, estômago, 
fígado, baço, rins, presença de massas tumorais (registrar as dimensões em 
centímetros, a consistência superficial, bordos e se há dor). Ausculta, percussão 
(maciez móvel,ondas fluidas, timpanismo). Hérnias (redutibilidade). 

k) SME - coluna - postura em lordose, escoliose, cifose), curvação para frente, para trás 
e para os lados, espamos musculares, dor local e dor reflexa de acordo com a linha 
espondiloidea, movimentos passivos. Membros - superiores e inferiores -anomalias, 
deformidades e edemas. Tumorações, força muscular, dor nos ossos e nas 
articulações. Movimentos ativos e passivos. Limitações. Anomalias dos pés -Em 
lactentes especificamente testar e registrar os resultados da possível luxação de 
cadeira. Musculatura e constituição esquelética. 

1) Sistema Nervoso: função psico-motora, pares craneanos. Reflexos - Siperficiais 
(abdominais, cremasterino), tendinosos - simetria : Kerning, Brudzinsky, Clonus, 
outros. Em lactentes : Moro, de sucução, tónico da cabeça, Babisnsky. 

m)AGU- Anomalias de forma, circuncisão, fímose, hidrocelemeato uretral -
testículos (localização, tamanho e consistência). Presença de hérnias, 
varicoceles,secreção uretral ou vaginal, cistocele. Presença de pelos. Irritação 
Vulvar. Cinéquia de pequenos lábios. 

n) Anus: no RN ver se há imperfuração : escoriações, fissuras e prolapso. 

4. Hipóteses Diagnosticas: 
a) Classificação da criança quanto ao grupo etário e estado nutricional; 
b) Diagnóstico de probabilidade; 
c) Outras possíveis entidades. 

 

5. Conduta 

6. Data e Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


