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RESUMO
As condições do trabalho médico, especialmente em serviços de emergência pertencentes ao Sistema Único 
de Saúde, bem como o impacto dessas nas condições de saúde dos profissionais, tem sido constantemente 
objeto de estudos e discussões. Diante dessa realidade, este artigo objetiva analisar a situação vivida pelos 
profissionais da unidade em estudo, destacando-se o perfil dos profissionais, condições de trabalho, saúde dos 
trabalhadores, bem como as sugestões dos mesmos para melhorias na estrutura disponível para a prestação 
dos serviços. A pesquisa foi realizada no pronto-socorro de um hospital público, localizado no interior do estado 
de Mato Grosso, sendo caracterizada como um estudo de caso, com abordagem quantitativa e qualitativa. 
Os dados foram coletados através de um questionário, o qual foi respondido por 10 médicos, representando 
100% dos profissionais atuantes no momento da pesquisa. Os resultados obtidos foram semelhantes a outros 
artigos da mesma natureza, indicando baixo tempo de permanência nesse tipo de trabalho, sobrecarga evidente 
de trabalho, deficiências na estrutura física e de pessoal e sintomas que indicam possíveis complicações na 
saúde dos profissionais em decorrência das condições de trabalho. Os resultados destacam a necessidade 
de uma reorganização do trabalho médico no pronto-socorro estudado, visto que as condições de trabalho 
atuais favorecem a ocorrência de doenças profissionais, além de impactar negativamente a qualidade dos 
serviços prestados.

ABSTRACT
The conditions of medical work, especially in emergency services belonging to the Unified Health System as 
well as their impact on health professionals, constantly have been the object of studies and discussions. Given 
this reality, this article aimed to analyze the situation experienced by the unit staff in the study, highlighting the 
profile of professionals, working conditions, health workers, as well as suggestions for improvements in the same 
structure available for the provision of services. The survey was conducted in the emergency care of a public 
hospital located in the state of Mato Grosso. It is characterized as a case study with quantitative and qualitative 
approach. Data were collected through a questionnaire which was answered by ten physicians, representing 100% 
of the professionals working at the time of the survey. The results were similar to other ones of a similar nature, 
indicating low residence time in this type of work, course work overload, deficiencies in physical infrastructure 
and staff and symptoms that indicate possible complications of health professionals as a result of working 
conditions. The results highlight the need for a reorganization of the medical work in the emergency care study, 
since the current working conditions favor the occurrence of occupational diseases, as well as negatively impact 
the quality of services provided.
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INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído no Brasil 

quando da promulgação da Constituição de 1988, a qual, 
no artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos 
e dever do Estado, devendo ser garantida mediante polí-
ticas sociais e econômicas executadas a fim de reduzir o 
risco de doenças e de outros agravos. É dever do Estado 
também prover acesso universal e igualitário às ações e 
serviços, visando promover, proteger e recuperar a saúde 
da população1.

Para o efetivo cumprimento dos princípios consti-
tucionais, os profissionais médicos se destacam como 
elementos fundamentais. Segundo Balint2, 

o remédio mais usado em Medicina é o próprio 
Médico, o qual como os demais medicamentos, precisa 
ser reconhecido em sua posologia, reações colaterais 
e toxicidade, 

preocupação que muitas vezes é desprezada nos 
serviços de saúde.

Dentre os vários profissionais do SUS, os médicos 
aparecem como um dos principais agentes do sistema. 
A profissão médica, antes quase exclusivamente exercida 
nos consultórios particulares, vem deslocando sua área de 
atuação para os hospitais e policlínicas, em decorrência, 
principalmente, dos avanços tecnológicos4.

Em sua atuação profissional, o médico, especialmente 
quando atuando em serviços de emergência, enfrenta difi-
culdades diversas quanto às condições de trabalho. Tais 
condições têm impacto direto no desempenho profissional 
do médico. Fatores, como: espaço sem ventilação adequa-
da, iluminação deficiente, condições de limpeza e higiene 
inadequadas, disponibilidade de medicamentos, materiais 
e equipamentos, podem constituir-se em fatores geradores 
de adoecimento físico e/ou emocional5.

A profissão médica, desde a formação, é uma das mais 
exaustivas, havendo, por parte das instituições formadoras, 
certa desatenção para um mal chamado de ‘toxicidade’ 
elevada em termos psicológicos, tanto do processo de 
formação, quanto do desempenho profissional6.

No exercício atual da medicina, o desenvolvimento de 
novos recursos diagnósticos e terapêuticos, a influência 
marcante da indústria de medicamentos e equipamentos 
e uma presença da comercialização da mão de obra dos 
profissionais médicos, vêm transformando muito a forma 
de se fazer medicina. Estas mudanças no cenário da 

profissão trazem repercussões na perda da autonomia, na 
remuneração, no estilo de vida, na saúde do profissional, no 
comportamento ético e na relação dos profissionais, entre 
eles e com os pacientes3.

As profissões de saúde no Brasil têm mudado 
suas características nos últimos anos. De acordo com 
estudo comparativo realizado por Bordin e Rosa (apud 
Nogueira-Martins3) houve um aumento acelerado da 
força de trabalho, concentração geográfica nos grandes 
centros, aumento na participação feminina, rejuvenesci-
mento dos profissionais, aumento da participação pelos 
setores privados. Além disso, os autores destacam a 
extensão da jornada de trabalho e as múltiplas ocupa-
ções do pessoal de nível superior como mecanismo de 
compensação para perdas salariais.

Nesse contexto, o grande desafio dos profissionais 
médicos que atuam principalmente em serviços públicos 
é garantir as devidas condições de trabalho. Segundo 
o novo código de ética médica brasileiro, de 20107, são 
direitos e deveres do médico:
•	 Apontar	falhas	em	normas,	contratos	e	práticas	inter-

nas das instituições em que trabalhe quando as julgar 
indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si 
mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo nesses 
casos, dirigir-se aos órgãos competentes e, obrigato-
riamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional 
de Medicina de sua jurisdição;

•	 Recusar-se	 atuar	 profissionalmente	 em	 instituição	
pública ou privada onde as condições de trabalho não 
sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde 
ou a do paciente, bem como a dos demais profis-
sionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua 
decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional 
de Medicina;

•	 Suspender	suas	atividades	laborais,	individualmente	
ou coletivamente, quando a instituição pública ou 
privada para a qual trabalhe não oferecer condições 
adequadas para o exercício profissional;

•	 Autonomia	 para	 decidir,	 em	 qualquer	 circunstân-
cia, levando em consideração sua experiência e 
capacidade profissional, o tempo a ser dedicado 
ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos 
ou de consultas venha a prejudicá-lo.

Diante	 da	 importância	 do	 trabalho	 médico	 e	 suas	
condições para a prestação de serviços de qualidade, 
este trabalho objetivou estudar a situação vivida pelos 
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profissionais médicos que atuam em um serviço de 
emergência hospitalar, a fim de verificar a percepção dos 
mesmos quanto às condições em que suas atividades 
são realizadas.

METODOLOGIA
Este trabalho resulta de pesquisa realizada entre os 

meses de maio a julho de 2011, no pronto-socorro do 
Hospital Municipal Roosevelth Figueiredo Lira, em Barra do 
Bugres, município localizado 155 km a noroeste de Cuiabá, 
capital de Mato Grosso. O Hospital Municipal de Barra do 
Bugres (HMBB) é uma instituição pública, vinculada ao 
SUS, mantida com recursos federais, municipais e oriun-
dos de convênio com a Secretaria de Estado de Saúde 
de Mato Grosso. De acordo com Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde8, o hospital tem sua estrutura 
composta por 78 leitos, sendo estes divididos entre as clíni-
cas médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica.

Participaram da pesquisa 10 médicos plantonistas do 
pronto-socorro do hospital, os quais correspondem a 100% 
do quadro de profissionais que atuavam na unidade no 
período de realização deste trabalho. Desse modo, os parti-
cipantes não foram selecionados por amostra, mas de forma 
censitária, visto que o questionário foi respondido por todos os 
médicos plantonistas do hospital no período de realização da 
pesquisa. Os dados foram coletados através da aplicação de 
um questionário composto de perguntas abertas e fechadas, 
o qual foi preenchido pessoalmente pelo médico entrevistado. 
O referido instrumento foi elaborado tendo por base os instru-
mentos utilizados em dois estudos semelhantes5,9 e abordou 
os seguintes aspectos: dados demográficos, características 
profissionais e condições de trabalho.

A pesquisa foi do tipo estudo de caso, visto que, no 
estudo de caso, o pesquisador dedica-se a estudos inten-
sivos do passado, presente e de interações ambientais 
de uma (ou de algumas) unidade social: indivíduo, grupo, 
instituição, comunidade10. Quanto à abordagem, para as 
questões fechadas, foi utilizada a abordagem quantitati-
va por meio da estatística descritiva e para as questões 
abertas a abordagem qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresenta-se, a seguir, dados que demonstram o perfil 

dos médicos plantonistas do pronto-socorro em estudo, sua 
percepção quanto à sua própria saúde e disposição para 
o trabalho, informações que proporcionarão a análise das 
condições de trabalho e também a opinião dos profissionais 

quanto às melhorias necessárias. Os dados foram organiza-
dos e apresentados obedecendo a sequência estabelecida 
no questionário utilizado, através dos seguintes grupos: 
dados demográficos, características profissionais e condi-
ções de trabalho.

Dados demográficos
A Tabela 1 apresenta os dados demográficos dos 

profissionais médicos que trabalham no local de estudo. 
Verifica-se que 80% dos médicos têm idade até 40 anos, e 
20% acima de 40 anos. A idade média entre todos os profis-
sionais é de 37 anos, sendo esta média de 34 anos para 
os homens e 43 para as mulheres. Ressalta-se, também, a 
predominância	de	profissionais	do	sexo	masculino	(70%).	
Quanto ao estado civil, percebe-se que a grande maioria 
dos profissionais não são casados (70%) e, consequente-
mente, a mesma quantidade de profissionais não possui 
filhos (70%).

Quanto ao estado civil5, ao realizar um estudo seme-
lhante com médicos que trabalhavam em serviços de 
emergência médica num município do interior de São 
Paulo verificou-se que 70% eram casados, e a idade 
média dos profissionais era de 37 anos para homens 40 
para mulheres.

Percebe-se que a realidade, quanto ao estado civil, 
é diferente nos dois estudos, a qual poderia supor 
que fosse explicada pela diferença na idade média 
dos profissionais; no entanto, essa diferença não é 

Tabela 1. Dados demográficos dos médicos, Barra do Bugres, 2011.

Variáveis n %

Idade

    até 30 4 40

    31 a 40 4 40

    41 a 50 1 10

    >50 1 10

Sexo

    Masculino 7 70

    Feminino 3 30

Estado civil

    Casado 3 30

    Solteiro 5 50

    Divorciado 1 10

    Outros 1 10

Número de filhos

    Nenhum 7 70

    Até 2 1 10

    3 ou mais 2 20
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tão expressiva. Desse modo, é possível que o grande 
número de profissionais solteiros seja em virtude da 
alta carga de trabalho, o que dificulta a formação de 
vínculos familiares permanentes, relação que poderá 
ou não ser estabelecida ao analisar a carga horária de 
trabalho dos profissionais.

Características profissionais
Em relação às características profissionais, decidiu-se 

pela apresentação desses dados em duas tabelas, a primei-
ra, demonstrando aspectos relacionados à formação dos 
profissionais e a segunda, elementos ligados à sua atuação 
profissional.

Assim, quanto ao tempo de formação, apenas 30% 
dos médicos têm até 5 anos de formação, e a maioria 
deles (70%) tem até 10 anos de formação. Dentre os 10 
profissionais, 6 se graduaram em universidade pública e 
4 em particular. Metade dos profissionais (50%) possui 
especialidade, com predomínio da ginecologia/obstetrí-
cia (2) e 50% dos profissionais não possuem nenhuma 
especialidade (Tabela 2).

Quanto ao título de pós-graduação, 6 profissionais 
(60%) afirmaram possuir especialidade, dado conflitante 
com a questão anterior, visto que 5 deles (50%) afirma-
ram não possuir nenhuma especialidade. É possível que 

tenha havido um erro de preenchimento, visto que um 
dos profissionais marcou a opção sem especialidade na 
primeira questão e especialidade na segunda, ou, ainda, 
uma dificuldade de entendimento sobre o que é ser espe-
cialista. Isso pode ocorrer porque o conceito mais aceito 
entre os médicos é que o especialista é aquele que realizou 
uma residência médica e não um curso de especialização. 
Assim, é possível que a informação da primeira questão 
seja mais confiável (Tabela 2).

A segunda parte desse item, conforme já destacado, 
se refere à atuação dos profissionais. A Tabela 3 demonstra 
que 7 dos profissionais (70%) começaram a trabalhar como 
plantonistas em pronto-socorro desde o início da carreira 
e destes 4 (40%) tem até 5 anos de atuação, 4 (40%) de 
5 a 10 anos e 2 (20%) acima de 10 anos. É possível que 
o pequeno número de profissionais que tenham mais de 
10 anos trabalhando no pronto-socorro seja em virtude do 
desgaste causado pela atividade, levando-os a procurar 
outra atividade profissional.

Tabela 2. Formação profissional dos médicos, Barra do Bugres, 2011.

Variáveis n %

Anos de formatura

    Até 5 3 30

    5 a 10 4 40

    10 a 20 1 10

    Acima de 20 2 20

Graduado em faculdade

    Pública 6 60

    Particular 4 40

Especialidade principal

    Clínica médica 1 10

    Cirúrgica - -

    Pediatria - -

    Ginecologia e Obstetrícia 2 20

    Ortopedia 1 10

    Outras 1 10

    Sem especialidade 5 50

Título de pós-graduação

    Pós-doutorado - -

    Doutorado - -

    Mestrado - -

    Especialidade 6 60

Tabela 3. Atuação profissional dos médicos, Barra do Bugres, 2011.

Variáveis n %

Tempo como plantonista

    Desde o início da carreira

    Sim 7 70

    Não 2 20

    Sem resposta 1 10

Locais onde atua profissionalmente

    UTI 1 10

    Pronto atendimento 10 100

    Unidade básida de saúde 5 50

    Hospital 6 60

    Laboratório - -

    Consultório 3 30

    Trabalha em outra cidade 5 50

Setor de atuação

    Público 6 60

    Privado - -

    Ambos 4 40

Horas de trabalho por semana (média)

    Menos de 40 - -

    41 a 60 2 20

    60 a 80 6 60

    Acima de 80 2 20

Renda Mensal (salário mínimo)

    Até 5 - -

    6 a 15 3 30

    16 a 25 6 60

    Mais de 25 1 10

UTI: Unidade de Terapia Intensiva.
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Além de trabalhar no pronto-socorro estudado, os 
profissionais também atuam em Unidades de Tratamento 
Intensivo — UTI (10%), unidades básicas de saúde (50%), 
hospitais (60%), consultórios (30%) e ainda trabalham em 
outros municípios da região (50%).

Quanto ao setor de atuação, 60% atuam apenas no 
público e 40% em ambos. Em relação à carga horária de 
trabalho, 80% trabalham acima de 60 h semanais, consi-
derando a atuação do profissional no pronto-socorro em 
estudo e também os demais vínculos.

Assim, percebe-se que 80% dos profissionais traba-
lham com carga horária excessiva, ou seja, acima do 
previsto como limite máximo pela lei. Segundo Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)11, a lei 
estabelece que a carga horária máxima do profissional 
médico é 60 h semanais. Comentando a referida lei 
(3.999/61), Costanze12 afirma que segundo a lei, os médi-
cos não gozam de jornada de trabalho especial, possuem 
jornada de trabalho de 8 h, salvo quando laborarem para 
mais de um empregador, quando não poderá exceder 6 h 
diárias. Desse modo, trabalhando 5 dias na semana, 6 h 
para cada empregador, o profissional estaria trabalhando 
as devidas 60 h estabelecidas em lei. No entanto, os dados 
demonstram que na prática não é o que se verifica.

De acordo com Clever (apud Nogueira-Martins3), 

os médicos trabalham mais que a maioria das pessoas 
(15 h por semana a mais do que outros profissionais), 
tiram menos tempo de férias (4 semanas/ano x 8 sema-
nas/ano de outros profissionais) e em anos trabalham 
maior número do que a população geral (p. 62).

Quanto à remuneração, os dados indicam que os profis-
sionais recebem valores que se enquadram na faixa de 6 a 15 
salários mínimos e nas demais acima. Para fins de compara-
ção, o Conselho Federal de Medicina (2011) divulgou que o 
piso salarial dos médicos, definido pela Federação Nacional 
dos Médicos, é de R$ 9.188,22, para carga horária de 20 h 
semanais.	Tendo	esse	valor	por	parâmetro	e	considerando	
que nenhum dos profissionais trabalha apenas 20 h, é possí-
vel que alguns estejam sendo remunerados com menores 
que o piso nacional sugerido pela entidade, o que poderia 
justificar o excesso de trabalho.

Condições de trabalho no pronto-socorro
Um dos fatores que influenciam o trabalho do 

profissional médico é o tipo de vínculo mantido com a 

instituição. Dentre os profissionais entrevistados, havia 3 
contratados, 1 concursado, 1 profissional autônomo e 5 
sem vínculo empregatício. A questão da precarização do 
vínculo empregatício é algo que tem sido debatido nos 
congressos médicos, sendo elemento de desmotivação 
para o profissional, visto que em virtude disso, não goza 
dos direitos trabalhistas garantidos a todo cidadão. No 
pronto-socorro em estudo, percebe-se que apenas um 
profissional é concursado. Aqueles que afirmaram não 
possuir vínculo empregatício recebem como prestadores 
de serviço pessoa física. Esse tipo de vínculo se mostra irre-
gular, visto que segundo o artigo 3º da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT)13, considera-se empregado toda 
pessoa física que prestar serviços de natureza não even-
tual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. Assim, já existem decisões judiciais condenando 
o poder público a garantir ao profissional todos os direitos 
legais e reconhecendo o vínculo empregatício em situa-
ções semelhantes.

Em relação ao número médio de plantões de 12 h, reali-
zados por cada médico no pronto-socorro semanalmente, 
3 profissionais realizam 1 plantão e 7 realizam acima de 1, 
os quais são assim distribuídos: 5–3 plantões, 1–2 plantões, 
1–4 plantões.

Quanto à percepção dos profissionais em relação à 
carga de trabalho (nº de atendimentos) no pronto-socorro, 
9 deles consideram alta (90%) e apenas 1 deles (10%) 
considera normal (Figura 1).

Cabana et al.14 apresenta dados de sensação de 
sobrecarga em virtude do trabalho médico em unidade 

Figura 1. Percepção dos profissionais quanto à carga de trabalho, 
Barra do Bugres, 2011.

Alta
Normal
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de emergência em hospital da rede pública de 95,74% 
dos profissionais, com resultados semelhantes aos desta 
pesquisa. Segundo o código de ética médica, citado no 
início desta obra, o médico é quem determina o tempo 
necessário para o seu atendimento ao paciente; no entan-
to, onde se tem situações de emergência, essa lei quase 
nunca pode ser cumprida, pois no caso das emergências, 
há poucos profissionais para o atendimento.

O Ministério da Saúde, através da Portaria 1.10115, 
utilizou	o	número	de	consultas/h	como	parâmetro	para	a	
análise da capacidade de produção de alguns profissio-
nais da área da saúde. Para os profissionais médicos, o 
parâmetro	é	de	4	consultas/h,	ou	seja,	duração	média	de	
15 min cada consulta.

Ao se referir às pausas para descanso, durante a 
realização do plantão no pronto-socorro, 4 profissionais 
responderam não realizar pausa alguma, 1 não respondeu 
e 5 afirmaram que fazem pausas, sendo essas pausas 
assim distribuídas por profissional: 1 – 60 min durante as 
12 h, 1 – 30 min a cada 4 h, 2 – 20 min a cada 4 h, 1 – 
20 min a cada 2 h.

Tratando desse assunto, Couto16 afirma que a reali-
zação de pausas de 15 min no período da manhã e da 
tarde atendem aos seguintes objetivos: ajuda a prevenir 
a fadiga; fornece oportunidade para reduzir o grau de 
tensão; oferece oportunidade para alguma interação social 
e podem reduzir o absenteísmo.

A respeito da pausa, para a realização de atividades 
fisiológicas básicas durante o plantão, como se alimentar 
e ir ao banheiro, os dados indicam que quanto à pausa 
para se alimentar, 2 o fazem sempre, 4 esporadicamente, 
3 nunca e 1 não respondeu. Quanto às pausas para ir ao 
banheiro, 2 o fazem sempre, 3 esporadicamente, 3 nunca 
e 2 não responderam.

Em relação à remuneração pelo trabalho prestado no 
pronto-socorro, um profissional se sente adequadamente 
remunerado, oito não remunerados adequadamente e 
um não respondeu. Todos os fatores já mencionados 
impactam positiva ou negativamente na motivação dos 
profissionais. Assim, dentre os dez médicos, um respondeu 
que não se sente motivado a trabalhar no pronto-socorro, 
oito às vezes e um não respondeu.

Ao serem investigados fatores psicossociais relacio-
nados ao trabalho, a Tabela 4 apresenta as ocorrências 
encontradas.

Percebe-se que os sintomas que se destacam são: 
falta de vontade de sair/contato social (50%), irritação ou 
impaciência	 (40%),	desânimo/desmotivação	(40%)	e	 insô-
nia (30%). Esses dados são semelhantes aos encontrados 
por Silva et al.5 e Sobrinho et al.17, em estudo semelhante, 
que identificaram nos médicos problemas emocionais e 
comportamentais.

Esses são sintomas do stress profissional que atual-
mente é descrita como síndrome do burn-out. Ela tem sido 
descrita, segundo Nogueira-Martins3 e outros autores, como 
resposta ao estresse emocional crônico intermitente oriundo 
da atividade profissional quando está envolvido um alto 
grau de contato com outras pessoas. As reações do stress 
podem ser manifestadas em nível físico e/ou psicológico. 
As manifestações físicas podem ser: aumento da sudore-
se, hiperacidez estomacal, tensão muscular, taquicardia, 
hipertensão arterial, bruxismo e náuseas. As manifestações 
psicológicas podem ser: ansiedade, negativismo, desinte-
resse, angústia, dúvidas quanto a si próprio, dificuldade 
de concentração, preocupação excessiva e hipersensibili-
dade18. Nessa parte da pesquisa, em umas das questões 
fechadas sobre os sintomas psicossociais dos profissionais, 
um dos profissionais solicitou que deveria ser argumentado 
sobre a dependência química entre os profissionais que 
atuam nessa área. Poucos são os documentos sobre este 
assunto no Brasil e mesmo ao nível mundial. Os médicos 
passam por situações que facilitam a dependência química 
e ao álcool, como: facilidade de acesso aos medicamentos, 
perda do tabu em relação a injeções, problemas emocio-
nais, estresse em casa e no trabalho, busca de emoções 
fortes, onipotência e fadiga crônica19.

Quanto ao ambiente de trabalho, nenhum dos profis-
sionais considerou adequado, oito profissionais conside-
raram a estrutura parcialmente adequada, um considerou 
inadequada e um não respondeu. Ao ser perguntado 
se eles achavam que poderia adoecer trabalhando nas 

Tabela 4. Fatores psicossociais associados, Barra do Bugres, 2011.

Sintomas Ocorrência (%)

Falta de vontade de sair/contato social 50

Irritação ou impaciência 40

Desânimo/desmotivação 40

Insônia 30

Dificuldade ou falta de concentração 20

Tristeza sem causa aparente 20

Memória (esquecimento) 10

Excesso de apetite 10

Medo/insegurança 10

 Fonte: Adaptado de Silva et al.4
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condições atuais, a resposta foi: sete pessoas responde-
ram sim, duas que não achava possível adoecer e um dos 
participantes não respondeu.

Quanto às sugestões de melhorias das condições de 
trabalho, inicialmente perguntou-se o que os profissionais 
mudariam em seu trabalho em relação aos seguintes aspectos: 
a) ambiente de trabalho (iluminação, temperatura, ventilação, 
condições físicas) Por quê? b) Em relação à organização do 
trabalho (pausas, jornada de trabalho, tamanho da equipe 
de apoio — enfermeiros — número de médicos, número de 
atendimentos por dia) etc. Por quê? c) Materiais e equipamen-
tos (equipamentos médicos, medicamentos, etc.), Por quê?

As respostas obtidas são apresentadas na Tabela 5.
Quando solicitado aos profissionais mais alguma 

sugestão de melhoria das condições de trabalho, surgiram 
novas sugestões:

1 – Contratar dois médicos;
2 – Informatizar o atendimento;
3 – Reduzir carga horária e aumentar a remuneração;
4 – Colocar um policial para aumentar a segurança;
5 – Triagem adequada dos pacientes, ergonomia, 

alimentação, melhorar o repouso, programa para atuali-
zações médicas, direito a férias, acesso à internet, infor-
matizar o atendimento;

6 – Trabalho educativo com a população;
7 – Triagem e orientação à população para procurar a 

Unidade do Programa Saúde da Família (PSF);
8 – Ausência de interferência política, inexistência 

de intrigas políticas na regulação de pacientes para UTI, 

escala de viagem, contrato para plantonista, melhor relação 
como os próprios colegas, respeito por parte dos empre-
gadores e gestores;

9 – Triagem feita pelo médico e melhorar a remuneração.
Em relação ao ambiente de trabalho, destaca-se a 

questão da temperatura. O pronto-socorro é dotado de 
aparelho de ar-condicionado; no entanto, é possível que 
não esteja funcionando adequadamente.

Quanto aos materiais e equipamentos, foi destacada 
a necessidade de aquisição de equipamentos novos 
e modernos e a disponibilidade dos medicamentos 
necessários.

Os serviços de saúde, muitas vezes, padecem de 
adequações estruturais e de materiais, visto que são 
serviços que consomem um grande volume de recursos, 
levando os gestores, muitas vezes, a atender apenas as 
necessidades urgentes.

Em estudo realizado por Silva20, em uma unidade bási-
ca de saúde, o autor destacou a ausência de materiais e 
equipamentos e a utilização de equipamentos obsoletos, 
precariedade na manutenção dos mesmos e quantidade 
de medicamentos insuficiente.

No elemento relacionado à organização do trabalho, 
assim como nas demais sugestões apresentadas, desta-
ca-se a sobrecarga de trabalho médico no pronto-socorro. 
Desse modo, as sugestões mais presentes são: contratar 
mais médicos, seja para o horário de pico, ou para todos 
os horários, e a triagem e/ou trabalho educativo com a 
população a fim de que a demanda por atendimento que 

Tabela 5. Aspectos que os profissionais mudariam no trabalho, Barra do Bugres, 2011.

Profissionais Ambiente de trabalho Organização do trabalho Materiais e equipamentos

Médico(a) 1 Sim, temperatura, mesas e cadeiras Pausa, de 1 a 2 h trabalhadas e mais um 
plantonista em horário de pico

Desfibrilador, otoscópio, laringo com bom foco, 
glicômetro

Médico(a) 2 Adequado Reduzir o número de atendimentos, apenas 
urgência e emergência Aparelhos adequados

Médico(a) 3 Não respondeu Não respondeu Materiais, principalmente medicamentos 
hipertensivos endovenosos e trombolíticos

Médico(a) 4 Iluminação e ventilação Número de atendimentos Materiais,	lâmpadas	de	luz	apropriada

Médico(a) 5 Melhoria da estrutura física, mal elaborada e 
distribuída Não respondeu Nosso arsenal terapêutico é deficiente e 

nossos equipamentos não suprem a demanda

Médico(a) 6 Não respondeu Aumentar o número de médicos Medicamentos para melhorar a cobertura de 
bactérias

Médico(a) 7 Não respondeu Número de atendimentos estressantes Equipamentos médicos modernos

Médico(a) 8 Falta de ar-condicionado A demanda é muito alta Falta de instrumentos adequados para 
atendimentos cirúrgicos

Médico(a) 9 Não respondeu Número de atendimentos elevados, atender 
somente urgências e emergências Não respondeu

Médico(a) 10 Sim, temperatura, estrutura física Número de atendimentos e número de 
médicos Macas, cadeiras, mesas
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não é urgência e emergência seja direcionada para as 
unidades básicas de saúde.

Ressalta-se que a reclamação referente à sobrecarga 
de trabalho em virtude do alto número de atendimentos 
não é sem fundamento científico, visto que dois estudos já 
foram realizados no referido pronto-socorro e visualizaram 
tal situação.

No primeiro estudo, realizado por Souza e Scatena21, 
o número de atendimentos realizados no pronto-socorro 
foi	comparado	aos	parâmetros	de	cobertura	assistencial	
estabelecidos pela portaria 1.101/Ministério da Saúde 
(MS)15. No período analisado, seriam esperadas 14.620 
consultas/ano, com média de 1.218 consultas/mês. No 
entanto, a média dos dois meses analisados totalizou 
2.981	consultas,	ou	seja,	144,7%	acima	do	parâmetro	MS.

Este estudo aventou a possibilidade da existência de 
fragilidade na atenção básica, indicando a necessidade 
de se analisar, num próximo estudo, os atendimentos 
realizados e verificar quais realmente eram atendimentos 
de urgência e emergência.

Desse modo, Souza et al.22 realizaram essa análise 
dos atendimentos a fim de determinar o perfil da demanda 
do referido pronto-socorro. Os resultados indicaram que 
no período analisado, 81,1% dos atendimentos tinham 
caráter eletivo, ou seja, deveriam ser realizados na atenção 
básica e apenas 18,9% eram efetivamente de urgência e 
emergência.

Assim, as sugestões de melhoria por parte dos médi-
cos indicam que a situação verificada quando da realiza-
ção desses dois estudos ainda se mantém, mesmo depois 
dos resultados haverem sido apresentados aos gestores.

Falando da lógica de organização do sistema, Cecílio23 
afirma que o hospital, de fato, tem funcionado como o 
centro do sistema de saúde, de modo que na prática a 
racionalidade do modelo hierarquizado não funciona e 
resulta na sobrecarga de serviços para o hospital.

Resta evidente o impacto da lógica de organização e 
do modelo de gestão dos serviços de saúde nas condições 
de trabalho dos profissionais médicos, podendo trazer 
grandes prejuízos, tanto à sua atuação profissional, quanto 
à sua saúde física e psicossocial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O profissional médico tem, em suas mãos, grande 

responsabilidade ao lidar com a vida e a saúde das 
pessoas. No entanto, os gestores dos serviços de 

saúde, diante da missão de cuidar da vida e saúde dos 
usuários, correm o risco de olvidar que tais profissio-
nais também necessitam de adequadas condições de 
trabalho e garantia de qualidade de vida. Quando este 
requisito não é adequadamente atendido, coloca-se 
em risco a saúde dos profissionais médicos, além de 
comprometer o nível de qualidade do serviço prestado 
à população. Desse modo, o adequado cumprimento da 
missão de cuidar da vida e saúde dos usuários do SUS 
implica, necessariamente, no investimento em melhor 
qualidade de vida no trabalho. Ressalta-se que uma das 
maneiras de se verificar as melhorias a serem implemen-
tadas é através da escuta dos próprios profissionais a 
fim de estabelecer um programa visando a melhoria da 
qualidade de vida no trabalho.

Assim, este trabalho demonstrou que há a necessidade 
de reorganização do trabalho médico no pronto-socorro 
estudado, visto que as atuais condições favorecem a 
ocorrência de doenças profissionais nos médicos, além 
de impactar negativamente a qualidade dos serviços 
prestados à população.
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