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RESUMO

Considerando a improvisação como a reutilização dos procedimentos e do
conhecimento dos membros organizacionais de modo a permitir uma capacidade de
resposta adequada às especificidades da situação, estudou-se o cenário médicohospitalar para testar as condições da sua activação e utilização.

Através dos modelos extraídos da análise dos dados foram identificados dois níveis
de utilização das rotinas estabelecidas: (1) a face visível que acomoda as exigências do
contexto; e (2) a face improvisacional através da qual as características da actividade
são inseridas no desempenho. Desta forma, contrastando com a maior parte das
referências na literatura, este estudo indutivo revelou que a presença de uma memória
organizacional procedimental vasta não restringe a improvisação, e permite que um
sistema amplamente burocrático produza respostas flexíveis.

A utilização da Grounded Theory expandiu a questão de investigação de modo a
englobar as diferenças comportamentais entre peritos e novatos relativas ao uso da
improvisação. Foi possível confirmar a necessidade da existência de um conjunto de
recursos, como a experiência e a intuição, na activação de comportamentos
improvisados.

Classificação JEL: I19, M19.
Palavras-Chave:

Improvisação

Aprendizagem, Hospitais.

Organizacional,

Rotinas

Organizacionais,

ABSTRACT

Considering improvisation as the reuse of organizational members’ knowledge and
procedures to accommodate an adequate performance that complies with the situations’
specifications, the medical-hospital scenario is used to test improvisation’s triggering
and application conditions.

The models extracted from the data analysis allowed the identification of two use
levels of the established routines: (1) the visible side that accommodates context
requirements; and (2) the improvisacional side that provides a response to the activity
characteristics. In contrast with most of the literature references, this inductive study
disclosed that the presence of a vast procedural organizational memory does not restrict
improvisation, and enables a bureaucratic system to produce flexible performances.

The use of Grounded Theory extended the research question to enclose the
behavioural differences between experts and novices. It was confirmed the relevance of
a set of resources, like experience and intuition, in the triggering of improvised
behaviours.

JEL Classification: I19, M19.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como objectivo aferir a forma como é utilizada a improvisação
em condições de elevado controlo e criar uma teoria da improvisação onde fossem
incluídas as diferenças comportamentais entre peritos e novatos. A importância da
improvisação como tema de estudo reside no facto de ser um fenómeno relevante no
contexto organizacional e de existir uma lacuna na investigação relativa à forma como a
flexibilidade do desempenho subsiste num ambiente definido por um elevado número
de controlos procedimentais.

A escolha da prática médica, para desenvolver este estudo, decorreu do facto de se
tratar de uma actividade cujas características fazem com que seja um contexto
interessante para estudar, observar e analisar a improvisação. Assim, estamos perante
um caso crítico onde o objecto de estudo se manifesta, cumprindo o critério apresentado
por Eisenhardt (1989a) que refere “faz todo o sentido escolher situações extremas nas
quais o processo é observável” (p. 537).

Esta investigação é pertinente por, pelo menos, duas razões: (1) aprofundar o
conhecimento existente sobre a improvisação organizacional em situações onde o
controlo procedimental é elevado; (2) testar as condições da sua utilização por peritos e
novatos.

A concretização deste estudo foi efectuada através da Grounded Theory de modo a
ser possível construir teoria sobre um aspecto que ainda não tinha sido alvo deste tipo
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de esforço e a permitir que os dados empíricos recolhidos fossem a base de expansão do
corpo do conhecimento em improvisação. No decorrer do trabalho a questão de
investigação foi expandida de modo a englobar os desenvolvimentos do estudo. Desta
forma foi possível agregar os conceitos de rotinas e de diferenças comportamentais
entre peritos e novatos ao estudo da improvisação.

1.1. Objectivos da Investigação

A conjugação entre os conceitos apresentados anteriormente pode ser relevante para
a aquisição de mais conhecimento sobre a improvisação. Assim, os objectivos deste
trabalho estão relacionados com o levantamento empírico das condições de utilização da
improvisação. A utilização da Grounded Theory permitiu elaborar um modelo relativo à
prática médica no serviço de urgência. Este modelo, conjuntamente com a informação
adicional recolhida de diversas fontes e com o levantamento da literatura adequada
forneceram indicações relativas à activação e utilização da improvisação neste contexto.

Esta abordagem fornece a oportunidade de extrair contribuições para a teoria e para
a prática organizacional. Relativamente às contribuições para a teoria organizacional
pode-se salientar: (a) a ponderação da influência do contexto externo no uso da
improvisação; (b) o reforço da relação entre conhecimento-experiência-intuição na
utilização da improvisação; e (c) a conceptualização da utilização das rotinas a dois
níveis de modo a englobar a influência de variáveis conflituantes. Quanto a
contribuições para a prática organizacional destaca-se a elaboração de uma perspectiva
externa ao contexto médico que permita a não penalização da actuação improvisacional.
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1.2. Organização do Trabalho

No capítulo II é apresentada a revisão da literatura referente à improvisação
organizacional. Indica-se uma perspectiva geral do objecto de estudo, através da
definição do conceito de improvisação, à qual se segue a exposição da sua relevância.
Posteriormente são exibidas as causas, o processo e as consequências da improvisação.
O capítulo termina com o desenvolvimento da questão de investigação e com a
identificação e selecção do cenário de estudo

O método é exposto no capítulo III, onde se especifica as características distintivas
da Grounded Theory, as decisões de investigação e o processo de investigação. O
capítulo IV é constituído pela caracterização do local de investigação e pela
apresentação das diversas fases de recolha de dados, assim como do material recolhido.

O capítulo V mostra e questiona as consequências da construção da teoria. Em
primeiro lugar são indicadas as categorias, propriedades e dimensões do modelo que
resultou da utilização da Grounded Theory e, subsequentemente é apresentada a
discussão dos resultados e a sua conjugação com a teoria existente sobre improvisação
organizacional, aprendizagem e rotinas.

As conclusões que resultam da investigação são expostas e debatidas no capítulo VI.
Este capítulo procura contrastar os resultados desta investigação com os existentes na
literatura. São também indicadas as limitações do estudo, e propostas pistas para
investigação futura. A Figura 1 sintetiza a estrutura do trabalho.
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Figura 1. Estrutura da Tese
INTRODUÇÃO

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

Improvisação como
Objecto de Estudo

Método

CAPÍTULO IV

Recolha de
Dados

CAPÍTULO V

Construção da
Teoria

CAPÍTULO VI

Conclusões

1.3. Implicações

Existem algumas implicações teóricas e práticas deste estudo relativas à
improvisação organizacional e à prática médica. Por um lado, são acrescentadas
descobertas relevantes ao campo de estudo, nomeadamente o reconhecimento de que a
improvisação também é despoletada na presença de uma memória organizacional
procedimental elevada, e a observação da existência de níveis diferentes de utilização
das rotinas, cuja perspectiva actual considera a variabilidade na sua utilização como
elemento da mudança. Adicionalmente corrobora a utilidade da improvisação no
contexto da prática médica, tanto na forma como é transmitido o conhecimento entre
peritos e novatos como na sua aplicação efectiva e, simultaneamente, expõe as
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alterações contextuais e sistémicas que restringem a sua utilização, assim como os
mecanismos utilizados para suplantar as referidas limitações.
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CAPÍTULO II – A IMPROVISAÇÃO ORGANIZACIONAL
COMO OBJECTO DE ESTUDO

A concretização deste projecto de investigação desenvolveu-se a partir do tópico da
improvisação organizacional, em virtude de a literatura reconhecer a cada vez maior
importância da improvisação para as organizações, e em particular para as que actuam
em ambientes voláteis e instáveis, como a indústria de computadores, a protecção civil,
os bombeiros, etc. (Crossan e Sorrenti, 1997; Weick, 1998; King e Ranft, 2001).

Utilizando os elementos recolhidos através do processo de levantamento
bibliográfico, ponderou-se a conjugação entre a improvisação e a medicina, pelo facto
de a prática médica ter uma natureza individualizada devido às especificidades de cada
situação clínica, pela referência generalizada de a medicina ser “tanto uma arte como
uma ciência” (Haidet, 2007; Saunders, 2000), assim como por conter muito de
imprevisto, o que obriga à adaptação de comportamentos e desempenhos devido à
natureza das doenças, às variáveis que influenciam a resposta do organismo, à
existência de combinações complexas de doenças, à necessidade de os médicos
possuírem capacidades de integração de informação e de elaboração de algoritmos de
hipóteses de tratamentos, e à ocorrência de situações de emergência, factores
determinantes para considerar esta actividade propícia ao desenvolvimento do estudo
sobre a improvisação.

No decorrer da pesquisa surgiu a oportunidade de incluir na questão de investigação
as diferenças comportamentais entre peritos e novatos no que diz respeito à utilização
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da acção improvisada, que teve origem na constatação, ao longo do processo de
investigação, da possibilidade de abranger este tipo de conteúdos devido à estratificação
dos profissionais da medicina em categorias distintas, de acordo com o seu nível de
especialização.

A importância da intuição e da experiência, tanto na activação de comportamentos
improvisados como na actuação dos peritos, o condicionamento dos comportamentos
dos membros organizacionais que derivam da imposição de normas de desempenho, a
influência do ambiente organizacional na transição de novato a perito, e a influência da
memória organizacional nos comportamentos dos membros organizacionais, assim
como a relevância da experiência na actuação médica, são constructos que permitem a
interligação entre a improvisação e as diferenças comportamentais entre peritos e
novatos.

2.1. A Improvisação Organizacional

Baker, Miner e Eesley (2003) referem que a improvisação organizacional surge cada
vez mais na literatura como um importante processo organizacional, e como um
fenómeno relevante no ambiente competitivo actual, que exige rapidez e flexibilidade
no processo de tomada de decisão, de modo a englobar as alterações na envolvente
(Eisenhardt, 1997; Crossan et al., 1996; Crossan et al., 2005; Cunha, 2004; King e
Ranft, 2001).

A improvisação organizacional não é, necessariamente, um fenómeno pontual ou
passageiro, dado que permite o desenvolvimento de mudanças incrementais, tanto na
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forma de pensar como na forma de actuar dos membros da organização. Estas mudanças
poderão originar a transformação organizacional ao longo do tempo e não cessarem o
seu impacto num determinado momento (Crossan et al., 1996).

Apesar de nas organizações ocorrerem um elevado número de acções espontâneas, a
improvisação organizacional ainda recebe pouca atenção da academia. Crossan e
Sorrenti (1997) justificam esta realidade com o pressuposto de que o planeamento tende
a ser preferível à improvisação. Chelariu, Johnston e Young (2002), justificam-na com o
facto de as expectativas generalizadas considerarem que o comportamento improvisado
só ocorre de forma ocasional, em situações pouco comuns e de extrema relevância para
a sobrevivência da organização, que obrigam a uma rápida aprendizagem e rápida
adaptação.

2.1.1. O que é a Improvisação Organizacional

Na literatura são apresentadas diversas definições de improvisação organizacional.
Cunha, Cunha, e Kamoche (2002a) fazem um levantamento das várias definições de
improvisação que podem ser encontradas na literatura. As definições apresentadas por
estes autores provêm de áreas do conhecimento como a gestão, a psicologia e a
sociologia, embora a maior parte advenha dos estudos organizacionais. Na Figura 2 é
apresentado um resumo das definições de improvisação, numa perspectiva
organizacional, presentes no trabalho Cunha et al. (2002a). Estas definições transmitem
a considerável amplitude que o conceito de improvisação pode alcançar.
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Figura 2A. Definições de Improvisação Presentes na Literatura
Autor
Barrett (1998)

Bastien e Hostager
(1988)

Ciborra (1996)
Crossan (1997)
Crossan (1998)
Crossan e Sorrenti
(1997)
Crossan et al.
(1996)

Hatch (1998)
Hatch (1999)

Kamoche e Cunha
(2001a)
Kamoche, Cunha e
Cunha (2003)
McKnight e Bontis
(2002)
Meyer (1998)
Mirvis (1998)
Moorman e Miner
(1998a)
Moorman e Miner
(1998b)
Orlikowski (1996)

Definição
‘fabricar e inventar novas respostas sem planos predefinidos e sem a
certeza dos resultados; descobrir o futuro que [a acção] cria à medida
que se desenrola’ (p. 605)
‘a invenção, adopção e implementação de novas […] ideias [por
indivíduos] dentro de um contexto de atenção partilhada do
desempenho do grupo à medida que este se desenrola ao longo do
tempo’ (p. 583)
‘re-interpretação das formas de actuação dados os recursos existentes’
(p. 115)
‘espontaneidade da acção [com um elevado] nível de intuição…’ (p.
39)
‘a acção […] tomada numa forma espontânea e intuitiva’ (p. 156)
‘a intuição que guia a acção de uma forma espontânea’ (p. 156)
‘tomar decisões e adaptar a alterações de necessidades e condições’ (p.
26); ‘… as ideias […] emergem em formas novas e criativas que não
foram planeadas pelo executante’ (p. 28); ‘… tirar partido de
oportunidades que se apresentam no momento’ (p. 34)
‘jogar em torno de e […] com uma estrutura’ (pp. 566-567)
‘utilizar a estrutura de formas criativas que permitem [a] alteração das
fundações estruturais do desempenho’ (p. 78); ‘tornar a estrutura
implícita e descobrir o que é capaz de expressar – é uma estrutura que
dá apoio, mas que não especifica’ (pp. 82-83)
‘a fusão entre a composição e a performance, onde as duas acontecem
simultaneamente’ (p. 5)
‘concepção da acção à medida que esta se desenrola, baseada nos
recursos cognitivos, afectivos, sociais e materiais disponíveis’ (p.
2024)
‘a capacidade de recombinar espontaneamente conhecimento,
processos e estrutura em tempo real, resultando na resolução criativa
de problemas que é baseada nas realidades do momento’ (p. 220)
‘encontrar soluções no […] momento […] para problemas intratáveis’
(p. 572)
‘fazer as coisas à medida que estas surgem’ (p. 587)
‘convergência entre a composição e a execução’ (p. 702)

‘quando a composição e a execução de uma acção convergem no
tempo’ (p. 1)
‘acomodação e a experimentação com […] contingências diárias,
falhas, excepções e consequências não intencionadas’ (p. 65)
Orlikowski e
‘activar uma série continua de inovações locais que rodeiam uma
Hoffman (1997)
[determinada] estrutura, responde a partidas espontâneas e
oportunidades inesperadas, e que interage ou se constroem umas com
as outras ao longo do tempo’ (p. 13)
Adaptado de Cunha, Cunha e Kamoche (2002a), pp. 100-104
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Figura 2B. Definições de Improvisação Presentes na Literatura (Continuação)
Autor
Pasmore (1998)

Definição
‘criação em tempo real.’ (p. 6); ‘… sinergia emergente’ (p. 6); ‘…
comportar-se de forma flexível, mas dentro dos controlos fornecidos
[por um conjunto de acordos]’ (p. 8)
Perry (1991)
‘formular e implementar estratégias em tempo real’ (p. 51)
Vera e Crossan
‘o processo espontâneo e criativo de procurar alcançar um objectivo
(2004)
de uma forma nova’ (p. 733)
Weick (1993)
‘quando uma ordem organizacional entra em colapso, [e] um
substituto [é] inventado imediatamente’ (p. 640)
Weick (1996)
‘trazer à superfície, testar, e reestruturar a compreensão intuitiva de
um indivíduo sobre um fenómeno no momento, numa altura em que a
acção ainda pode fazer a diferença. Os improvisadores mantêm-se
criativos sob pressão porque têm a capacidade de construir ordem do
caos’ (p. 5)
Weick (1998)
‘lidar com o imprevisto, [trabalhar] sem estipulações prévias,
[trabalhar] com o inesperado (p. 544); ‘A improvisação envolve retrabalhar material e designs pré-definidos em relação a ideias não
antecipadas, concebidas, moldadas e transformadas de acordo com
condições especiais de desempenho, e assim adicionando
características únicas a cada criação’ (p. 544; citando Berliner [1994:
241]
Adaptado de Cunha, Cunha e Kamoche (2002a), pp. 100-104

A interpretação destas definições permitiu fazer o levantamento de três elementos
que caracterizam a improvisação:

(1) A elaboração de uma resposta distinta que decorre de uma nova forma de
interpretação de um problema ou das suas directrizes de resolução (Weick, 1993; Vera e
Crossan, 2004);

(2) A existência de uma componente de acção/execução (Barrett, 1998; Orlikowski
e Hoffman, 1997) que se caracteriza pela espontaneidade e deriva da intuição (Crossan e
Sorrenti, 1997);
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(3) O desenvolvimento da acção é efectuado a partir de uma estrutura que a apoia
mas não a especifica (Hatch, 1999; Pasmore, 1998; Weick, 1998). A acção constrói-se
através da utilização dos recursos disponíveis no momento (McKnight e Bontis, 2002),
a sua componente de bricolage, e permite lidar com situações não previstas nos planos e
nos procedimentos existentes (Moorman e Miner, 1998a, 1998b; Orlikowski, 1996).

Em virtude de existir um vasto leque, na literatura, de caracterizações de
improvisação organizacional considerou-se que estas podiam ser conjugadas de modo a
derivar a seguinte definição:

A improvisação refere-se à reutilização dos procedimentos existentes e do
conhecimento dos membros organizacionais que permite gerar uma resposta, no
imediato, que se coadune com as especificidades e com as condições em que a
situação ocorre.

Estamos assim perante uma “flexibilidade condicionada”, ou seja, a adaptabilidade
dos comportamentos procura enquadrar as características específicas da situação,
embora a forma como o indivíduo irá proceder e as acções postas em prática se
encontrem limitadas pelos planos e procedimentos existentes. No entanto, os limites do
condicionamento podem sempre ser expandidos devido ao conhecimento que vai sendo
acumulado pelo indivíduo e à sua capacidade de ajustamento à nova informação.

Esta definição permite reunir o “fabricar e inventar novas respostas […]” (p. 605)
apresentado por Barrett (1998), que remete para a acção; o “[…] comportar-se de forma
flexível, mas dentro dos controlos fornecidos […]” (p. 8) mencionado por Pasmore
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(1998), que manifesta a necessidade da existência de uma estrutura que confere
fundamento à improvisação; assim como os “[…] recursos cognitivos, afectivos, sociais
e materiais disponíveis” (p. 2024) referidos por Kamoche, Cunha e Cunha (2003), que
explicitam os elementos que condicionarão a reutilização dos procedimentos e do
conhecimento de modo a que a improvisação ocorra.

Procurou-se captar a natureza da improvisação que conjuga conceitos divergentes
como o controlo e a flexibilidade, a estrutura e a autonomia (Cunha, Cunha e Kamoche,
2001), e que não se pode concretizar sem que exista uma base composta por
conhecimentos e por uma estrutura que estabeleça o contexto e os limites da sua
ocorrência, e que permitem simultaneamente a sua existência.

2.1.2. Porque é Relevante a Improvisação

O interesse pela improvisação organizacional tem vindo a aumentar devido à
necessidade que as organizações enfrentam para incorporar flexibilidade na sua
actividade, de modo a responderem de forma mais adequada às mudanças no ambiente
que as rodeia e do qual fazem parte. Assim, a improvisação surge para dar resposta a
desafios que são colocados à organização, nomeadamente aqueles que obrigam a uma
resposta rápida e para os quais não existem planos de acção delineados (e.g., o acidente
da Apolo XIII).

A relevância da improvisação como conceito e ferramenta de gestão encontra-se ao
nível da criatividade, da resolução de problemas que não sejam contemplados nos
planos e procedimentos da organização e que necessitam de respostas imediatas, na
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adaptabilidade dos meios e dos recursos que a organização dispõe, e na impossibilidade
de planear respostas de reacção ao imprevisto.

Relacionados com a improvisação surgem um conjunto de conceitos que, muitas
vezes, são confundidos ou considerados como seus sinónimos. Moorman e Miner
(1998b) referem a inovação, adaptação, aprendizagem e oportunismo. Miner, Bassoff e
Moorman (2001) acrescentam a esta lista a compressão, bricolage, criatividade e
intuição, não referindo, no entanto o oportunismo. O Anexo 1 apresenta um resumo
destes constructos, que podem ser considerados uma faceta ou uma manifestação da
improvisação organizacional, que é algo mais vasto do que cada um per se.

A adaptação (ajustamento estratégico da organização a factores externos), e a
inovação, definida como a implementação bem sucedida de ideias criativas numa
organização (Amabile et al., 1996) distinguem-se da improvisação por duas razões. Em
primeiro lugar não implicam, necessariamente, uma convergência temporal ou de acção;
e em segundo lugar podem ocorrer através de outros meios sem ser a improvisação
(e.g., planeamento). Do mesmo modo, o oportunismo, que de acordo com Moorman e
Miner (1998b) refere-se ao aproveitamento, de forma pró-activa, de oportunidades
atractivas ou inesperadas, diferencia-se da improvisação devido aos meios que o
originam.

O conceito de bricolage, ou seja, o desenvolvimento de uma forma de actuação com
o uso dos recursos disponíveis (Weick, 1993) caracteriza-se por ser potenciado pela
improvisação. A existência de um hiato temporal reduzido para a obtenção de recursos
apropriados aumenta a probabilidade de a bricolage ser utilizada, mas não somente em
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contextos improvisacionais. A existência de competências em bricolage pode ajudar a
gerar improvisações que acrescentem valor à organização (Moorman e Miner, 1998b), o
que se traduz em mais uma relação entre estes dois conceitos.

É também ao nível da competência que a criatividade, considerada por Amabile
(1997) como a utilização, com novas configurações, de experiências ou de
conhecimentos anteriores, e a improvisação se conectam. A criatividade pode
desempenhar um contributo valioso, embora possa manifestar-se sem envolver qualquer
improvisação.

Quanto à intuição, definida por Crossan, Lane e White (1999) como o processo
individual de reconhecimento de um padrão ou de uma possibilidade, verifica-se que
esta é parte integrante de algumas improvisações. No entanto é de referir que a
improvisação também pode ocorrer sem que exista a utilização de intuição. Hutchins
(1991) demonstra este facto com um exemplo de uma improvisação colectiva.

Em relação ao conceito de compressão, a simplificação ou redução de fases de
execução para completar uma parte ou a totalidade de um processo (Eisenhardt e
Tabrizi, 1995), constata-se que este é muito mais simples e mais limitado do que a
improvisação. No entanto, estes conceitos partilham o factor de pressão temporal que se
traduz, na compressão, pela omissão de etapas ou pela sua execução de forma mais
célere.

No que respeita a aprendizagem, que se explicita pela modificação de
comportamento com carácter estável resultante da experiência ou do conhecimento
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(Argote, 2005), a sua ligação à improvisação surge na forma dos resultados que esta
pode originar. A aprendizagem organizacional pode ser alcançada tanto pela
experimentação, pelo processo de “tentativa-erro” (March, 1999), como através da
improvisação.

2.1.3. Causas da Improvisação

De acordo com Miner, Bassof e Moorman (2001), a improvisação organizacional
implica que a organização, num qualquer momento no tempo, confronta-se com
diversas hipóteses de reacção aos acontecimentos: abstenção de actuação, activação de
rotinas pré-existentes, planeamento de uma actividade, execução de um plano
desenvolvido anteriormente ou improvisação.

Os membros da organização activam a improvisação porque, perante um
determinado acontecimento ou situação, utilizaram uma das outras formas de actuação
que não originou uma resposta adequada, ou pelo facto de o hiato temporal para a
reacção aos acontecimentos não permitir a utilização de planos ou de rotinas préestabelecidas ou ainda por considerarem que as reacções pré-definidas não conduzirão
ao resultado mais apropriado.

Os planos e as rotinas existentes complementam a improvisação (McKnight e
Bontis, 2002), pois fornecem o contexto no qual os membros organizacionais podem
improvisar. Cunha e Cunha (2002) acrescentam que os planos existentes, a serem do
conhecimento geral da organização e partilhados pelos seus membros, poderão ser
utilizados como mecanismos de coordenação e de integração das improvisações que se
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desenvolvem ao nível individual como forma de abordar e de lidar com desafios que
poderão surgir no âmbito organizacional, permitindo que os actores organizacionais
possam improvisar de forma mais eficaz.

Quanto às formas ou tipos de improvisação, Cunha et al. (2002a) apresentam-nos
num plano que distingue entre improvisação colectiva e individual, improvisação de
produto e de processo, e improvisação comportamental e cognitiva. Já Chelariu et al.
(2002), utilizam a designação de tipos de improvisação para diferenciar quatro formas
de improvisação, que consideram reflectir a influência efectiva de factores como o grau
de novidade, a velocidade e a coerência interna. A Figura 3 apresenta esta distinção.

Figura 3. Tipos de Improvisação

Elevado
Diferente

Capaz

(Coerência Interna baixa)

(Coerência Interna
não relevante)

Familiar

Rápida

(Coerência Interna elevada)

(Coerência Interna baixa)

Grau de
Novidade

Baixo
Baixa

Velocidade

Elevada

Adaptado de Chelariu et al. (2002), p. 145.

A improvisação “familiar” caracteriza-se pela utilização de acções sequenciais
semelhantes às utilizadas no passado sendo, em termos temporais, respostas de actuação
lentas (e.g., utilizar uma componente de um software em outro programa informático).
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Em relação à improvisação considerada “diferente” esta engloba acções distintas das
que foram utilizadas no passado, no que diz respeito a áreas de aplicação ou à forma de
resolução de problemas (e.g., ultrapassar problemas de comunicação através da
utilização de elementos visuais). Quando a improvisação é posta em prática de forma
célere e não apresenta muitas referências a acções usadas previamente é considerada
“rápida” (e.g., utilizar, num desfile de moda, uma bebida com elevado teor de açúcar
para tornar a passerelle menos escorregadia). No caso da improvisação “capaz”,
Chelariu et al. (2002) consideram-na o resultado da conjugação entre a velocidade de
execução e o grau de novidade, através da experiência acumulada pelo próprio processo
de improvisação (e.g., adicionar características inovadoras ao serviço ao cliente).

2.1.4. O Processo de Improvisação

Na literatura, a improvisação é apresentada através de duas dimensões, o grau de
espontaneidade e o grau pelo qual a intuição orienta a acção (Crossan, 1998). A
combinação destas duas dimensões permitirá definir a acção improvisacional, dado que,
cada uma, individualmente, não poderá ser considerada como improvisação. Há acções
espontâneas que podem ser bastante rotinizadas, como uma qualquer forma de actuação
previamente treinada para ser executada numa determinada situação (e.g., simulações de
incêndio e terramoto), e a intuição, por si só, como não implica que se exerça uma
acção, não é improvisação porque lhe falta a componente comportamental.

As características críticas da improvisação apresentadas por Crossan e Sorrenti
(1997) são, ao nível individual, o discernimento intuitivo, que permite distinguir e
diferenciar um conjunto de factos, e a capacidade técnica ou o conjunto de
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conhecimentos que alguém detém; ao nível grupal, a dinâmica de grupo, que
corresponde às ligações que se estabelecem entre os seus membros; e ao nível
organizacional a estrutura (conjunto de mecanismos de coordenação e controlo) que
define a acção improvisacional. Tendo em consideração estas características, existe um
afastamento da noção “clássica” da improvisação como uma actividade que deriva do
acaso ou que ocorre totalmente de forma aleatória, porque há um conjunto de elementos
que permitem a sua ocorrência.

De acordo com King e Ranft (2001), para que a improvisação ocorra é necessário
que o indivíduo possua um conjunto de conhecimentos e a capacidade de actuar com
objectivo e de forma apropriada numa nova situação. As capacidades técnicas e
intuitivas dos indivíduos, conjugadas com a sua capacidade de interagir num grupo, irão
afectar a qualidade das acções improvisadas (Crossan e Sorrenti, 1997). Por outro lado,
a utilização da improvisação permite desenvolver e melhorar as capacidades individuais
para maximizar o discernimento intuitivo, e as capacidades relacionadas com a
determinação de possibilidades de resolução de problemas e de definição de formas de
actuação adequadas (Crossan e Sorrenti, 1997). Para improvisar, um indivíduo necessita
de utilizar a sua memória e a sua experiência anterior para que possa actuar de forma
mais espontânea e a tornar-se mais assertivo, e consequentemente a ter mais segurança
na sua actuação, uma capacidade considerada por Weick (1998) essencial na
improvisação, porque assim o indivíduo possui um leque de material superior sobre o
qual pode improvisar ou construir variações, e pode utilizá-lo da forma mais adequada.

A relação entre a experiência e a improvisação é também mencionada na literatura.
Borko e Livingston (1989), indicam este aspecto ao apresentarem um estudo onde é
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referido que o desempenho durante a improvisação constrói-se sobre um extenso
repertório de conhecimento e de experiência. Assim, é estabelecida uma relação entre as
competências técnicas, as capacidades intuitivas e a experiência de um indivíduo, que
irão contribuir para a activação de comportamentos improvisados. Por sua vez, a
utilização da improvisação contribui para o desenvolvimento destas mesmas
capacidades e aumentam o conjunto acumulado de conhecimento e de experiência de
um indivíduo.

A improvisação não se materializa do vazio (Weick, 1998). A improvisação é a
escolha de uma forma de actuação dentro dos limites estabelecidos pela estrutura
existente (Jackson, 1995). Por conseguinte, a improvisação manifesta-se devido à
estrutura e não como um desvio em relação à mesma (Cunha et al, 2002a). A estrutura
deverá facilitar a acção sem a restringir (Cunha, Kamoche, e Cunha, 2002b), dado que
as decisões e as acções são improvisadas dentro dos limites impostos pelas estruturas e
pelos sistemas organizacionais (Crossan, 1998; Crossan e Sorrenti, 1997; Moshavi,
2001; Weick, 1993).

De acordo com Cunha et al. (2002a), ao contrário do que possa ser considerado
habitualmente, a improvisação é uma actividade estruturada, o que implica que as
organizações necessitam de alguma estrutura mesmo quando actuam em ambientes
voláteis, embora esta deva ser diferente, em termos qualitativos, da que é necessária
para actuar em ambientes competitivos mais estáveis. A improvisação não pode ser
considerada um sinónimo de aleatoriedade, desordem ou caos (Kamoche e Cunha,
2001a), mas uma “arte disciplinada” ou estruturada, uma orientação e uma técnica que
possibilita a renovação estratégica de uma organização (Crossan, 1998). Um conceito
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que surge frequentemente relacionado com a improvisação organizacional, é o de
estrutura mínima (Cunha et al., 2002a). De acordo com Cunha (2004) a estrutura
mínima fornece os meios de coordenação da acção sem a restringir, englobando
diversos elementos como as responsabilidades, os objectivos e os prazos a cumprir, por
exemplo.

A designação deste conceito como “estrutura mínima” é referido por diversos
autores (Barrett, 1998; Bastien e Hostager, 1988; Crossan et al., 1996; Cunha, 2002;
Cunha e Cunha, 2001; Eisenhardt, 1997; Hatch, 1999; Kamoche e Cunha, 2001a,b;
Weick, 1998; Zack, 2000), embora, na literatura, surja também como semi-estruturas e
estruturas adaptativas. A importância da estrutura mínima relaciona-se com o facto de
permitir a conjugação da flexibilidade de comportamentos e de simultaneamente
estabelecer limites à actuação, ou seja, facilitar a síntese entre conceitos opostos como a
flexibilidade e o controlo, a autonomia e a estrutura (Cunha e Cunha, 2003; Cunha,
Cunha e Kamoche, 2001).

A estrutura mínima funciona como um mecanismo de controlo invisível à actuação
dos membros da organização. A necessidade deste tipo de fiscalização advém de ser
considerado que mecanismos de controlo, de primeira e de segunda ordem (e.g.,
supervisão directa e estandardização), restringem ou eliminam a acção improvisada ou o
desenvolvimento de novos padrões de actuação (Cunha et al., 2002a).

A prática da improvisação necessita de um ambiente interno que propicie a sua
utilização. Assim, a relação entre os membros organizacionais não poderá condenar ou
sancionar a acção improvisada. É necessário que existam relações de confiança
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(Crossan et al. 1996; Weick, 1993), assim como um elevado grau de respeito mútuo
entre os participantes (Akgün e Lynn, 2002). Como referem Cunha et al. (2002a),
Crossan (1998), e Weick (1999), é necessário que exista um clima ou uma “rede” de
segurança que permita a tomada de riscos, sem penalizar os indivíduos por resultados de
acções improvisadas que não sejam positivos. Weick (1998) propõe o conceito de
estética da imperfeição, ao considerar a necessidade de se minimizar ou até mesmo
eliminar a imagem negativa atribuída a quem comete erros. Deste modo, quaisquer que
sejam as consequências decorrentes da acção improvisacional, estas deverão ser
consideradas o resultado de uma oportunidade de aquisição de conhecimento e não de
uma ameaça ao desempenho organizacional.

A experiência e o conhecimento num determinado domínio implicam a conjugação
entre a intuição e a análise sistemática de informação (King e Ranft, 2001; Prietula e
Simon, 1989). Os indivíduos, ao longo das suas carreiras, alteram a sua forma de pensar
e de actuar, e utilizam as experiências passadas de modo a englobarem estas alterações e
a refinarem a sua actuação prática (Daley, 1999).

A intuição de um perito reflecte um processo de reflexão e de decisão mais curto e
menos deliberado, que muitas vezes é designado por “palpite”, sendo a intuição
frequentemente apresentada como um aspecto definidor da improvisação (Cunha, 2004;
Vera e Crossan, 2004), o que permitirá que a performance improvisacional dos peritos
seja mais fluida e qualitativamente diferente do desempenho dos novatos (Cornford e
Athanasou, 1995). Desta forma, o facto de a intuição e os recursos cognitivos serem
desenvolvidos com a experiência e se apresentarem como características cruciais, ao
nível individual, para a ocorrência da improvisação, reforçam a importância da distinção
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comportamental entre peritos e novatos. Em relação à estrutura organizacional, esta terá
influência tanto na activação da improvisação como, de um modo geral, em todo o
desempenho dos indivíduos. Assim, também originará condicionamentos diferentes nos
peritos e nos novatos, que advêm do processo de integração e de familiarização com a
organização.

2.1.5. A Memória Organizacional

Um factor que se encontra directamente relacionado com a improvisação é a
memória organizacional (Moorman e Miner, 1997, 1998a, 1998b; Baker et al., 2003;
Kamoche et al., 2003; Mendonça, 2007). O conjunto de informação sobre a organização
que é adquirido, retido e recuperado para a tomada de decisão, as suas componentes
(memória declarativa e memória procedimental) e os seus conteúdos (e.g.,
conhecimento, artefactos, cultura, rotinas) influenciam a activação e utilização da
improvisação. Estas componentes também condicionam os cenários organizacionais
onde a improvisação poderá ser utilizada e analisada em contexto real.

As organizações, ao desempenharem a sua actividade, estabelecem registos nas suas
memórias (que se encontram institucionalizadas nos artefactos, normas e costumes da
cultura organizacional). A memória organizacional influencia a actuação futura através
da capacidade para estimular as expectativas de desempenho e de antecipar os possíveis
resultados da actuação individual e organizacional (Hatch, 1999). A natureza da
improvisação, activada num determinado momento, é influenciada pelo ambiente e pelo
contexto que a organização enfrenta, assim como pela memória organizacional.
Simultaneamente, a sua ocorrência permite alterar e expandir esta mesma memória
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(Chelariu et al., 2002). A improvisação depende das experiências anteriores
armazenadas na memória, e o conhecimento gerado pela acção improvisacional pode,
por sua vez, ser retido e posteriormente recuperado no desenvolvimento de novas
improvisações.

Na improvisação, o hiato temporal entre a composição e a execução é muito
reduzido, ou até mesmo inexistente, o que implica que a tendência para que o
conhecimento existente restrinja o leque de opções disponíveis se apresente como um
constrangimento à actuação improvisada. Desta forma, como sugerem Moorman e
Miner (1998b), a pressão para a actuação ser rápida potencia a possibilidade de a
organização utilizar as rotinas existentes (que estão armazenadas na memória), sem ser
sequer considerada a hipótese de a resposta pré-existente ser ou não adequada à
situação.

McKnight e Bontis (2002) referem que a relação entre a memória organizacional e a
improvisação surge na forma de paradoxo. Se, por um lado, níveis superiores de
memória podem gerar improvisações mais eficazes, estes mesmos níveis de memória
poderão implicar uma menor ocorrência da improvisação, pelo facto de os membros da
organização tenderem a mostrar maior confiança nas soluções e nos procedimentos já
existentes e activarem comportamentos previamente testados e conhecidos.

A decomposição da memória organizacional em duas componentes, procedimental e
declarativa, ajuda a clarificar a influência deste constructo na activação da
improvisação. A distinção entre os dois tipos de memória é efectuada através dos seus
conteúdos. Enquanto a memória procedimental engloba as capacidades, rotinas e
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normas culturais aprendidas pelos membros das organizações, para fazer face a tarefas
ou a desafios que lhes são colocados, a memória declarativa é constituída pela
inteligência competitiva e as realidades do mercado (Gersick e Hackman, 1990;
McKnight e Bontis, 2002). Como apresentam Cunha et al. (2002a), a memória
procedimental é constituída pelo conhecimento da acção, e a memória declarativa pelo
conhecimento dos factos. Baker et al. (2003) distinguem estes dois tipos de memória
organizacional através das expressões “ter conhecimento sobre a forma de actuar” (e.g.,
conhecimento sobre o processo de atendimento aos clientes) e “ter conhecimento sobre
a área em questão e sobre o que é relevante” (e.g., conhecimento sobre as necessidades
do mercado).

Devido à diferença de conteúdos dos dois tipos de memória, a memória declarativa
e

a

memória

procedimental

produzem

efeitos

diferentes

na

improvisação

organizacional, potenciam resultados diferentes e compensam-se mutuamente no que
respeita às desvantagens (Moorman e Miner, 1998b).

A memória declarativa desempenha um papel relevante no grau de improvisação
(Cunha et al., 2002a). Como este tipo de memória engloba o conhecimento dos factos,
quanto maior for o número de factos incorporados na memória da organização, mais
extensa e mais diversificada será a sua base para a criatividade e, por conseguinte para a
improvisação (Amabile, 1998; Moorman e Miner, 1998b).

Por outro lado, uma memória procedimental baixa é considerada uma das condições
centrais para a improvisação (Cunha et al., 2002a; Cunha e Cunha, 2001), embora,
como referem Pentland e Reuter (1994), se as rotinas forem consideradas “gramáticas
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de acção”, estas possam ser alvo de novas combinações e de adaptações, num conjunto
de possibilidades quase indeterminado (Cunha et al., 2002a), originando a eventual
alteração da memória procedimental consoante a vontade e a necessidade dos
indivíduos que encetam a improvisação (Moorman e Miner, 1998b; Weick, 1998).
Brown e Eisenhardt (1995) apresentam evidências empíricas deste facto, num estudo
sobre improvisação na indústria de computadores. As autoras verificaram que a
probabilidade da utilização de comportamentos improvisados era superior em empresas
com um vasto repertório de rotinas estabelecidas (incluídas na memória procedimental).

De facto, embora a memória organizacional possa impedir ou retardar o processo de
improvisação, este efeito pode ser minimizado quando a organização se distancia das
formas habituais de acção e utiliza os seus elementos de modo a desenvolver novas
rotinas, que surgem enquanto a acção se desenvolve (Cunha et al., 2002a).

A relevância da memória organizacional, no cenário onde se desenvolve esta
investigação, prende-se com o facto de tanto a memória procedimental (processos de
trabalho e rotinas) como a memória declarativa (amplos conhecimentos que derivam do
sistema contínuo de formação) serem, simultaneamente, muito vastas. Assim, embora
exista um número muito elevado de procedimentos que procuram abranger todas as
situações possíveis de actuação, inseridos na memória procedimental (e.g., algoritmos
de actuação em situação de emergência; procedimentos de registos clínicos), esta é
conjugada com a memória declarativa elevada (e.g., conhecimentos resultantes do
processo de aprendizagem em medicina), o que permite flexibilidade na actuação.
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2.1.6. Consequências da Improvisação

Cunha et al. (2002a), referem que a improvisação é um fenómeno observado em
diversos graus e sob diversas formas. Em relação aos graus de improvisação, Weick
(1998) apresenta-os num continuum como “interpretação”, “embelezamento”,
“variação”, e “improvisação”, onde as modificações inseridas na execução de um plano
são cada vez mais profundas. Enquanto que na “interpretação” são efectuadas alterações
ligeiras, na “improvisação” são observadas transformações mais radicais. Os graus
intermédios (“embelezamento” e “variação”) permitem ainda a identificação do plano
que os origina mas distinguem-se pela introdução da imaginação na execução da acção
e pela inserção de variações não planeadas no desempenho.

Um dos resultados da improvisação é a aprendizagem, embora, segundo Crossan e
Sorrenti (1997), esta possa ocorrer sem originar improvisação e vice-versa. A
aprendizagem resulta tanto de actividades improvisadas como de actividades planeadas,
podendo a taxa de aprendizagem ser melhorada através da capacidade para improvisar,
que pode ser uma fonte de vantagem competitiva para a organização (Cunha et al.,
2002a).

Segundo Cunha et al. (2002a) as organizações que utilizam a improvisação podem
aprender. Podem aprender a improvisar, embora não o façam pelos canais formais de
aprendizagem, e através da componente tácita da improvisação (i.e., o conhecimento ou
a experiência que é retida pela organização e que, posteriormente, é traduzido em
comportamentos, intuições e palpites mas que não se manifesta de forma consciente,
nem é formalizado) a sua utilização pode originar a melhoria da própria capacidade de o
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fazer. As organizações podem também aprender através da formalização das
improvisações, pelo facto de as novas ideias que resultam de uma improvisação
organizacional não desaparecerem, necessariamente, quando esta improvisação acaba.
Desta forma, uma determinada improvisação pode tornar-se uma prática padronizada,
mesmo quando o evento que esteve na sua origem deixou de estar presente.

A aprendizagem improvisacional distingue-se da aprendizagem formal por não ser
organizada nem pré-definida por quem, na organização, se encontra em posição para o
fazer. Esta aprendizagem é instigada pelos próprios indivíduos que consideram
necessário aprender algo sobre um novo conceito, tecnologia ou sistema. Não segue
nenhum plano particular mas emerge das diferentes situações quotidianas que ocorrem
nas organizações, e depende das necessidades que se apresentam aos intervenientes. A
aprendizagem improvisada ocorre sempre que é necessária.

A transição da inércia para a reinvenção é feita através da aprendizagem, motivada
pela cultura e pelos sistemas sociais da organização (Ruef, 1998) e alcançada através de
meios de aprendizagem que se podem designar por improvisacionais. No exemplo
apresentado por Boudreau e Robey (2005), os utilizadores de um novo sistema
informático verificaram que manter a inércia não era uma solução sustentável, visto que
sofriam pressões de diferentes direcções para utilizarem o referido sistema (e.g.,
pressões dos superiores, dos seus pares e de utilizadores subsequentes), tendo-se
verificado que a partilha informal do conhecimento colectivo permitiu aos utilizadores
interagir com o novo sistema, embora não da forma intencionada inicialmente por quem
desenvolveu o projecto. A aprendizagem improvisada apresenta-se como um processo
facilitador da integração de novas tecnologias, conceitos e sistemas, sendo efectivada
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através das contribuições de diversos actores na rede social da organização (Boudreau e
Robey, 2005).

Os resultados da improvisação podem ser positivos, interligados a resultados
organizacionais novos, desenvolvidos no momento adequado e coerentes com as
práticas organizacionais estabelecidas (Moorman e Miner, 1998b). O desenvolvimento
de inovações através da improvisação (Eisenhardt e Tabrizi, 1995) (e.g., novas
características em produtos existentes; desenvolvimento de novos produtos; alterações
ao nível da eficiência do processo produtivo; criação de novos serviços aos clientes;
adaptação dos serviços existentes para responder de forma mais rápida à necessidades
dos clientes) pode originar vantagens competitivas para a organização (Crossan, 1997).

Com a improvisação, a organização pode potenciar a capacidade inovativa dos seus
membros (Crossan, 1997) através da criação de oportunidades para estes
operacionalizarem soluções criativas e experimentarem novos cursos de acção. A
improvisação permite desenvolver respostas a problemas, colmatando necessidades
emergentes através de acções que não estejam definidas nos planos e procedimentos da
organização.

O hiato temporal reduzido entre o planeamento e a execução pode auxiliar o
desenvolvimento de acções no espaço de tempo adequado (e.g. solução de um problema
apresentado por um cliente; resposta de emergência) (Crossan et al., 1996; Miner et al.,
2001; Weick, 1993), e a criação de valor a partir de oportunidades inesperadas (Miner et
al., 2001) através da utilização dos recursos disponíveis no momento (Kamoche et al.,
2003; McKnight e Bontis, 2002).
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A utilização da improvisação pode originar respostas a pressões internas decorrentes
de necessidades departamentais (e.g, cadeia de utilização do sistema informático)
(Boudreau e Robey, 2005), assim como gerar reacções a alterações do contexto externo
(e.g., movimentações dos concorrentes) (Crossan, 1997; Eisenhardt, 1989b). No caso de
a organização desenvolver a sua actividade num ambiente caracterizado pela turbulência
e pela incerteza, que não permite a existência de planos detalhados e muito específicos
devido à taxa de obsolescência ser muito elevada (Moorman e Miner, 1998b), a
improvisação apresenta-se como uma alternativa para o ajustamento permanente às
alterações da envolvente.

Da improvisação também resultam consequências negativas. Há a possibilidade de
as soluções geradas não fornecerem uma resposta eficiente às situações concretas,
embora derivem de uma tentativa de fazer face a problemas ou de aproveitar
oportunidades inesperadas (Miner et al, 2001).

A organização pode formalizar conhecimento não adequado que deriva de acções
improvisacionais. Muitas vezes as soluções resultantes da improvisação perdem a sua
adequabilidade quando depuradas do contexto que as originou e que lhes confere
validade (Miner et al, 2001).

Do processo de improvisação podem ser encontradas soluções que não aproveitem
ou explorem o potencial do conhecimento existente na organização, especialmente
quando resultam de situações que obrigam a encontrar respostas rápidas a problemas
(Baker et al., 2003; Cunha et al, 2002a).
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Uma outra consequência potencialmente negativa da improvisação prende-se com o
facto de a organização não aproveitar as novas ideias geradas pelo processo de
exploração do conhecimento existente (Cunha et al., 2002a). As acções improvisadas
podem também ser consideradas como violações às políticas e práticas organizacionais
estabelecidas, como demonstrado por Weick (1993) e por Miner et al. (2001), porque se
afastam das prioridades estabelecidas.

As soluções derivadas da improvisação não garantem uma resposta aos problemas
que as originaram, podem não permitir o aproveitamento de oportunidades específicas,
e até mesmo resultar em conflituosidade entre departamentos, no caso de haver uma
interdependência elevada (Miner et al., 2001; Vera e Crossan, 2005). Embora as
consequências possam ser negativas, estas podem ser incorporadas, através da
aprendizagem e das memórias individuais e colectivas, de modo a serem adicionadas ao
corpo de conhecimento organizacional e a aperfeiçoar e desenvolver o próprio processo
de improvisação organizacional. Para tal, é necessário que as desvantagens da
improvisação sejam consideradas o resultado de um conjunto de circunstâncias
favoráveis para os membros organizacionais aprenderem e acumularem experiências, e
assim possibilitar à organização minimizar os seus efeitos negativos (McKnight e
Bontis, 2002). A Figura 4 apresenta um resumo das vantagens e dos inconvenientes que
podem ser gerados pela improvisação organizacional.
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Figura 4. Vantagens e Inconvenientes da Improvisação
Vantagens
Produzir novos resultados
Desenvolver e aproveitar oportunidades
organizacionais
emergentes e latentes através da utilização das
capacidades inovativas e criativas dos
membros organizacionais.
Resolver problemas
Colmatar necessidades emergentes através de
acções não inseridas nos planos e
procedimentos da organização.
Desenvolvimento de soluções atempadas.
Responder a pressões internas e
Dar resposta a solicitações organizacionais.
externas de actuação
Ajustar a actuação devido a modificações
pontuais do contexto externo ou turbulência do
ambiente.
Utilizar e integrar conceitos,
Através da aprendizagem improvisada os
tecnologias ou sistemas
membros da organização poderão conjugar
conceitos, tecnologias ou sistemas de uma
forma que não a intencionada inicialmente.
Aproveitar e explorar as capacidades Desenvolver soluções criativas e novas formas
dos membros organizacionais
de actuação.
Aproveitar recursos
Desenvolver respostas de actuação e aproveitar
oportunidades inesperadas utilizando os
recursos disponíveis.
Aprendizagem
Formalizar práticas bem sucedidas resultantes
da improvisação é uma forma de
aprendizagem para a organização.
Desenvolver o processo de
Utilizar o processo de aprendizagem
improvisação
(incorporar os resultados, a experiência e o
conhecimento que provém da improvisação)
de modo a que os membros organizacionais
expandam as suas competências e capacidades
para improvisar.
Inconvenientes
Actuar de forma não apropriada
Utilizar soluções não eficientes, desajustadas
da situação.
Generalizar soluções
Negligenciar a relevância do contexto que
originou e que valida a solução
improvisacional.
Não explorar e utilizar o stock de
Reagir de forma rápida sem aproveitar ou
conhecimento disponível
explorar o potencial do conhecimento existente
na organização.
Violar políticas e práticas
Negligenciar as prioridades estabelecidas nos
organizacionais
planos e procedimentos da organização.
Erros e perdas para a organização
Responder de forma desadequada aos
problemas. Não aproveitar oportunidades.
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2.2. Questão e Cenário de Investigação

A identificação e selecção do local onde empreender o estudo foi efectuada quase
em simultâneo com o desenvolvimento da questão de investigação. O conceito sob
análise é a improvisação. Onde estudar a improvisação era a decisão seguinte. Para
responder a esta situação foram investigados, na literatura, os cenários que já foram
objecto de estudo e as referências a eventuais enquadramentos de estudo da
improvisação. A Figura 5 apresenta os cenários já estudados e demonstra a incidência
em áreas como a inovação e desenvolvimento de novos produtos, o design
organizacional e a resolução de problemas.

Figura 5A. Cenários de Estudo da Improvisação Presentes na Literatura
Estudo
Cenário
Aram e Walochick Caracterização das
práticas
(1996)
organizacionais dos
gestores espanhóis,
relacionando-as
com a cultura
nacional.

Campo de Estudo
Cultura nacional e
estilos de gestão

Brown e
Eisenhardt (1997)

Inovação

Eisenhardt e
Tabrizi (1995)

Fry (1987)

Implicações
Apresentação do
estilo
improvisacional de
gestão.
Relevância da
flexibilidade e
espontaneidade no
desempenho.
A criação de novos Influência da
produtos na
improvisação na
indústria dos
inovação multicomputadores.
produto.
Desenvolvimento
Importância da
de novos produtos
improvisação na
na indústria de
abordagem
computadores.
experimental de
desenvolvimento de
novos produtos.
O processo de
Demonstração da
desenvolvimento do utilização
produto “Post-it” da improvisacional de
3M.
um produto.

Inovação

Inovação
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Figura 5B. Cenários de Estudo da Improvisação Presentes na Literatura
(Continuação)
Estudo
Hutchins (1991)

Kamoche e Cunha
(2001a)

Cenário
A resolução de
problemas após a
falha do sistema de
navegação num
navio.
A inovação de
produto.

King e Ranft
(2001)

Processo de
acreditação da
cirurgia torácica.

Lovell e Kluger
(1995)

A forma como foi
possível fazer o
regresso à Terra da
Apolo XIII, quando
os sistemas de
apoio entraram em
colapso, e o hiato
temporal para o
regresso seguro à
Terra era reduzido.
Exemplificação dos
sistemas de apoio à
improvisação em
resposta ao
atentado terrorista
no World Trade
Center.
O desenvolvimento
de novos produtos e
processos.

Mendonça (2007)

Moorman e Miner
(1998b)

Implicações
Evidência de
improvisação
colectiva.

Campo de Estudo
Resolução de
problemas

A gestão ponderada
do controlo e da
criatividade como
resposta às
necessidades de
flexibilidade e de
estrutura que as
organizações se
deparam.
Demonstração da
aprendizagem e
adaptação para a
gestão.

Inovação

Aprendizagem

Manifestação da
Resolução de
improvisação
problemas
através da
utilização de rotinas
ou estruturas
existentes.

Identificação de
métodos que
forneçam apoio às
organizações para
determinarem
quando e como
improvisar.
Impacto positivo da
improvisação no
desenvolvimento
eficaz de novos
produtos e
processos.

Design
organizacional

Desenvolvimento
de novos produtos
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Figura 5C. Cenários de Estudo da Improvisação Presentes na Literatura
(Continuação)
Estudo
Orlikowski (1996)

Pascale (1984)

Rodríguez,
Trainor e
Quarantelli (2006)

Vera e RodriguezLopez (2007)

Wachtendorf
(2004)

Cenário
Implicações
O processo de
Nova perspectiva
desenvolvimento de sobre a
novas tecnologias.
transformação
organizacional.
A estratégia de
Desenvolvimento
penetração, relativa de um modelo
ao produto Motas
estratégico
de 50cc, no
adequado a uma
mercado norteresposta
americano utilizada organizacional
pela Honda.
eficiente.
A reorganização de Importância da
diversas estruturas
improvisação na
de apoio de
resolução contínua
emergência para
de problemas que
dar resposta às
decorreram após a
vitimas do furacão
passagem do
Katrina.
furacão Katrina por
New Orleans.
Exemplos de
Retirar lições da
actuação no
Revolução Norte
decorrer da
Americana para as
Revolução Norte
organizações sobre
Americana
liderança,
estratégia,
comunicação,
diversidade e
coesão,
determinação e
resiliência.
Respostas de
Relevância da
emergência face ao improvisação na
atentado terrorista
construção de uma
no World Trade
resposta adequada
Center.
em situações de
emergência e
ambientes de
elevada turbulência.

Campo de Estudo
Tecnologia e
mudança

Desenvolvimento
de novos produtos

Design
organizacional

História

Design
organizacional
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Figura 5D. Cenários de Estudo da Improvisação Presentes na Literatura
(Continuação)
Estudo
Weick (1993)

Cenário
A actuação de um
grupo de bombeiros
perante a alteração
do cenário de um
fogo florestal
(desastre de Mann
Gulch) e da
sobrevivência do
indivíduo que
utilizou a
improvisação.

Implicações
Exemplo da
utilização da
improvisação
devido à
necessidade de agir
num ambiente onde
as estruturas
previamente
testadas são
inadequadas.

Campo de Estudo
Design
organizacional

Tendo em conta que a improvisação se encontra presente na maior parte das
actividades desenvolvidas pelos seres humanos, desde as actividades mais comuns,
como cozinhar, dançar, praticar desporto, etc., a actividades como jogar xadrez, viajar,
pilotar aviões e a leccionação (Kamoche et al., 2002; Weick, 1998), os possíveis
cenários de estudo apresentam uma grande diversidade.

A selecção do contexto das organizações médicas resultou da análise às referências
bibliográficas sobre a improvisação organizacional, onde estas são apresentadas como
um cenário propício à sua utilização (Crossan e Sorrenti, 1997; King e Ranft, 2001;
Weick, 1998).

De modo a reforçar a adequabilidade da escolha aferiu-se, ainda, a natureza da
actividade médica. A medicina é uma ciência que obriga a uma prática individualizada,
onde não existem respostas definitivas. A natureza da actividade médica implica que
esta, embora não seja casual, contenha muito de imprevisto, que se expressa tanto na
aferição de diagnósticos como na forma de tratamento. Ao considerar que as patologias
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não se manifestam de forma idêntica em todos os indivíduos, é possível captar a sua
natureza efémera e variável. São diversos os factores que contribuem para que isto
aconteça. Cada ser humano, cada organismo é diferente e, variáveis como idade, o sexo,
a existência de hábitos desportivos, o sedentarismo, o tabagismo, entre múltiplos
factores têm influência ao nível do corpo humano e na forma como este sistema
complexo reagirá na presença de agentes patológicos. Outros factores, como os
psicológicos também influenciam o funcionamento do organismo e introduzem
elementos de variabilidade no tratamento de doenças.

A combinação de diversas doenças e de problemas médicos conjugada com o facto
de o tratamento para uma determinada doença poder originar tanto efeitos secundários
como o aparecimento de outras patologias, permitem reforçar a ambiguidade e a
complexidade da actividade médica, assim como a necessidade da adaptação do
conhecimento do médico à especificidade de cada situação e de cada caso clínico (Adler
et al., 2003; Curtin, 1996; Katz-Navon, Naveh, e Stern, 2005; Reay e Hinings, 2005;
Ten Teije et al., 2006; Tucker e Edmondson, 2003; Weick e Sutcliffe, 2003).

Em particular, no caso do diagnóstico é necessário que o médico seja capaz de dar
sentido à informação que recolhe e de discernir uma terapêutica tendo em conta uma
combinação de doenças e das probabilidades não lineares que envolvem cada uma
delas. Como referiram King e Ranft (2001), cada procedimento médico encerra
elevados níveis de ambiguidade, o que obriga a que as estruturas de conhecimento
sejam flexíveis de modo a responderem à complexidade dos procedimentos, de modo a
permitir o ajustamento entre a informação recebida e a incerteza do(s) resultado(s).
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De acordo com Edmondson, Bohmer e Pisano (2001), a prática da medicina é mais
um processo de tentativa-erro ou de “tentativa de adivinhar” a realidade dos factos, do
que uma ciência, sendo estimado que só 15% das actividades desenvolvidas pelos
médicos sejam baseadas em factos concretos (Pfeffer e Sutton, 2006a). Assim, esta
profissão é caracterizada pela necessidade de tomada de decisões sem que o indivíduo
possua toda a informação relevante e pertinente relacionada com as situações sob
avaliação (King e Ranft, 2001).

Escolhido o cenário hospitalar, foi necessário definir uma área onde prosseguir o
estudo. Para efectuar esta selecção foi contactado um elemento do conselho de
administração de um hospital, de modo a aferir as áreas com maiores possibilidades
para se realizar o estudo. Assim, tendo em consideração as diversas especialidades
clínicas e os vários serviços existentes num hospital, foram seleccionadas como áreas
preferenciais o serviço de urgência e o serviço de medicina intensiva (cuidados
intensivos), devido à natureza das acções que aí se desenrolam, que são descritas como
não rotinizadas e se distinguem pelo seu carácter circunstancial.

A selecção final recaiu sob o serviço de urgência. Esta decisão foi consubstanciada
pelas referências ao facto de ser um serviço dinâmico, caracterizado por turbulência,
onde a chegada de doentes não é constante nem previsível, as patologias que obrigam os
indivíduos a deslocarem-se a esta unidade hospitalar serem muito variadas e diferirem
de dia para dia, o que implica que o serviço desenvolvido no serviço de urgência seja
muito diversificado.
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As equipas médicas que exercem a sua actividade no serviço, também estão sujeitas
a uma grande variabilidade e rotatividade (em número de elementos, especialidades
clínicas e experiência), facto este que varia em relação às restantes equipas de
profissionais de saúde (enfermagem e auxiliares à acção médica), cujos indivíduos se
encontram permanentemente afectos à unidade. Este é também o serviço que recebe os
doentes em situação de emergência, que não se encontrem internados no hospital, onde
o risco de vida é eminente e obriga à reestruturação da dinâmica do serviço, no
imediato, de modo a que a nova situação seja incorporada no plano de actuação e
resolvida.

O serviço de urgência permite ainda, devido à conjugação entre a diversidade de
situações que afluem a este serviço e a experiência dos elementos que constituem as
equipas médicas, observar, num hiato temporal relativamente reduzido, o processo
iterativo de definição do diagnóstico que vai sendo progressivamente ajustado aos
resultados decorrentes da eficácia da terapêutica aplicada.

Assim, foi constatado que o serviço de urgência é um cenário organizacional que
possui as características necessárias para se desenvolver um estudo sobre a
improvisação. Além de já ter sido mencionado por Crossan e Sorrenti (1997), pode-se
ainda considerar a referência de Cunha e Cunha (2001a, 2001b), relativa ao facto de
uma quantidade relevante das improvisações ocorrerem quando a organização se
defronta com acontecimentos importantes, urgentes e difíceis. Este facto implica que a
existência de acontecimentos inesperados também se apresenta como um cenário onde
se pode verificar a ocorrência da improvisação, porque nestas situações as formas de
actuação existentes nos planos de acção da organização não têm a relevância necessária
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ou não contemplam a situação (Moorman e Miner, 1998b). Desta forma, estamos
perante um caso crítico onde o objecto de estudo se manifesta, e do qual se pode retirar
vantagens da sua unicidade para replicar ou expandir a teoria existente (Eisenhardt,
1989a, Plowman et al., 2007). Por conseguinte, se as situações de emergência forem
incluídas na categoria de “acontecimentos importantes, urgentes e difíceis”, não no
sentido de não se encontrarem englobadas nos planos de acção, mas por não serem
padronizadas, reforça-se o serviço de urgência como um cenário adequado para a
concretização deste estudo.

É ainda de referir que a exclusão dos outros serviços, como eventuais cenários de
estudo, não implica que a prática da improvisação neles não ocorra. Todos os contactos
estabelecidos nesta fase referiram que estes serviços, na generalidade, são pouco
propensos a imprevistos ou actuações fora dos padrões habituais de comportamento.
Deste modo, tendo em conta estes factores, foi considerado que, de entre os serviços
hospitalares o que despertava maior interesse para o desenvolvimento de uma
investigação que não incidia especificamente sobre uma especialidade clínica, seria o
serviço de urgência. Contudo, em todos os serviços, a natureza da prática da medicina
obriga à adaptação à situação específica do doente, e consequentemente à improvisação
organizacional. A Figura 6 apresenta um resumo das razões da adequabilidade do
serviço de urgência como cenário de investigação.

Figura 6A. Razões da Adequabilidade da Escolha do Serviço de Urgência
A. Ambiente caracterizado
turbulência
B. Serviço diversificado

pela

• Chegada de doentes não previsível
• Vasto leque de patologias
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Figura 6B. Razões da Adequabilidade da Escolha do Serviço de Urgência
(Continuação)
C. Variabilidade e rotatividade das
equipas de trabalho

D. Elaboração de diagnósticos em
situações de urgência temporal

• Número de elementos
• Tipos de especialidades clínicas
• Diversidade de experiência dos
elementos da equipa.
• Processo iterativo que conjuga a
avaliação cognitiva e o resultado
obtido pela terapêutica aplicada

E. Recepção de doentes em
situação de emergência médica

Poder-se-á então afirmar que o objectivo principal deste estudo é expandir o corpo
de conhecimento teórico em improvisação organizacional através da questão de
investigação seguinte: Como se manifesta a improvisação em actividades caracterizadas
pela existência de um elevado número de controlos procedimentais?

Esta questão dá origem a perguntas complementares: Em actividades cujo
desempenho está relacionado com o risco de vida dos utilizadores como surge a
improvisação? Como é que os membros da organização incluem a improvisação na sua
prática diária? E no seu discurso interno e externo? Como é legitimada a utilização da
improvisação? Como é efectuada a articulação entre a improvisação e as rotinas
existentes? Este tipo de comportamento é influenciado pela experiência?

A relevância desta investigação está associada ao levantamento das formas de
compensação utilizadas pelos membros das organizações de modo a incorporarem as
imposições exercidas pela memória procedimental no seu desempenho e a necessidade,
intrínseca a determinadas actividades, de existência de flexibilidade na actuação.
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Ao nível hospitalar, os ganhos desta investigação relacionam-se com a apresentação
de uma visão externa da actividade e dos comportamentos desenvolvidos. A conjugação
entre a perspectiva interna e externa permite clarificar a realidade e esclarecer as razões
e eventuais consequências do modo de actuação dos indivíduos neste tipo de
organizações. Pretende-se ainda demonstrar a relevância da improvisação na tomada de
decisões clínicas e contribuir para a sua não exclusão das práticas organizacionais.

Devido à conotação muitas vezes atribuída à improvisação, este estudo poderá servir
para consolidar a importância desta prática, e corroborar empiricamente a sua relação
com o conhecimento acumulado, a experiência e a intuição na produção de resultados
positivos para os utentes, para os profissionais e para as organizações.

2.3. Sumário do Capítulo

Este capítulo teve como objectivo demonstrar a relevância da improvisação
organizacional como objecto de estudo devido à necessidade de as organizações se
adaptarem aos ambientes voláteis onde se inserem (Baker et al., 2003; Crossan et al.,
2005).

Como a improvisação organizacional está muitas vezes conotada com uma imagem
negativa da actuação dos membros organizacionais, que limita a admissibilidade da sua
utilização na prática, procurou-se demonstrar a forma como deve ser interpretada
através da apresentação de uma definição mais esclarecedora. Nesta definição expõe-se
a natureza da improvisação que permite a flexibilidade da acção baseada num conjunto
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de conhecimentos e na estrutura que define e delimita o enquadramento da sua
ocorrência (Cunha, Cunha e Kamoche, 2001).

Indicou-se os conceitos relacionados (e.g., adaptação, aprendizagem, bricolage,
inovação) que partilham aspectos com a improvisação (Moorman e Miner, 1998b;
Miner, Bassoff e Moorman, 2001), assim como os elementos que contribuem para a
prática improvisacional como o conhecimento, a criatividade, a intuição ou a
experiência (Borko e Livingston, 1989; King e Ranft, 2001; Weick, 1998), de modo a
aprofundar a acepção do conceito.

Apresentou-se a relação paradoxal entre a improvisação e a memória organizacional
(McKnight e Bontis, 2002), através da influência da memória declarativa (conhecimento
dos factos) e da memória procedimental (conhecimento das rotinas de actuação) na
criatividade e na activação da improvisação (Amabile, 1998; Moorman e Miner, 1998b;
Cunha e Cunha, 2001). Esta relação possibilitou o desenvolvimento da questão de
investigação que permite ampliar o conhecimento em improvisação pela aferição do
conjunto de comportamentos activados na organização de modo a suplantar as restrições
estabelecidas pela memória procedimental.

Foi também justificada a escolha do serviço de urgência para a operacionalização
deste estudo, devido ao facto de a prática médica estar relacionada com a necessidade
de adaptação do conhecimento médico à situação específica apresentada pelos doentes
(Adler et al., 2003; Reay e Hinings, 2005; Tucker e Edmondson, 2003).
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CAPÍTULO III - MÉTODO

Um dos elementos mais relevantes na determinação do design de investigação é a
consistência entre a questão e o método de investigação (Goulding, 2002). A questão
que se colocou, nesta fase, foi: “Como estudar a improvisação organizacional no
contexto da actividade médica do Serviço de Urgência?”.

Para se avançar com o desenvolvimento empírico deste trabalho, foi escolhida a
abordagem qualitativa. Esta escolha relaciona-se com o facto de estarmos perante um
estudo que aborda o tema da improvisação organizacional em condições que deverá ser
considerado como um estudo exploratório. A não existência de teoria que reporte a
situações de controlo visível e a comportamentos de peritos e novatos, sugere que os
métodos qualitativos serão os mais apropriados porque se adequam a estudos onde a
descrição, o desenvolvimento de conceitos, e a geração de hipóteses são mais relevantes
do que o teste de hipóteses (Montano e Dillon, 2005), assim como pelo facto de o
trabalho qualitativo apresentar como objectivo a construção e desenvolvimento de teoria
num domínio em que ela, não responde de forma adequada à questão de investigação
(Eisenhardt e Graebner, 2007).

3.1. Investigação Qualitativa

A investigação qualitativa tem como objectivo encontrar significados e desenvolver
explicações de fenómenos sociais, em contraposição com o objectivo da investigação
quantitativa, que visa generalizar aspectos específicos de um determinado fenómeno. A
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contribuição

obtida

com
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qualitativa,

para

o

desenvolvimento da teoria é feita através da indução. O significado de um fenómeno é
encontrado tendo em consideração os aspectos que o constituem. Ao contrário da
investigação quantitativa, não centraliza a atenção nas particularidades de várias formas
do mesmo fenómeno. Deste modo, é possível averiguar a existência de diversos
aspectos de um fenómeno, a forma como se relacionam, e como se conjugam num todo.
Adicionalmente, o contexto onde o fenómeno ocorre também é tido em consideração
(Miller e Brewer, 2003).

Como características fundamentais da investigação qualitativa salientam-se o facto
de ser interpretativa e de emergir dos dados recolhidos, assim como ser encetada no
local natural onde é desenvolvido o tópico de investigação. Assim, existe a
possibilidade de o investigador lidar e de se envolver com a realidade da vivência dos
participantes permitindo obter um elevado grau de detalhe tanto em relação às situações
e experiências reais como dos próprios sujeitos do estudo. A utilização de métodos de
recolha de dados interactivos e humanistas permitem uma participação mais extensa,
assim como a aferição e a compreensão dos factos e das situações em análise,
considerando a perspectiva de quem colabora na investigação. Desta forma, procura-se
obter na recolha de dados, simultaneamente, a participação activa dos sujeitos do estudo
e que a presença do investigador não perturbe, mais do que o inevitável, o cenário onde
se realiza o estudo (Creswell, 2003).

Este tipo de investigação propicia que determinados aspectos possam emergir no
decorrer do próprio estudo, como o facto de a questão de investigação poder alterar-se
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por surgirem indícios ou fenómenos não considerados a priori e o conhecimento sobre o
campo de estudo se expandir.

Na investigação qualitativa prevalece a utilização da abordagem indutiva, onde se
procura que os modelos teóricos possam emergir da análise dos dados (Miller e Brewer,
2003), embora a abordagem dedutiva não seja excluída por completo. O processo
indutivo é iniciado com questões que se vão modificando ou aprofundando de acordo
com a progressão e com a evolução do trabalho. As hipóteses e as teorias que emergem
ao longo do processo também podem ser alteradas, de acordo com o desenvolvimento e
expansão do conhecimento acumulado.

O raciocínio indutivo parte do particular para o geral. Desta forma, a generalização
pode ser alcançada através do estudo de um único caso, de múltiplos casos ou até de
alguns dos diversos casos estudados. A abordagem indutiva faz a sua evolução tendo
como ponto de partida um conjunto de observações gerais, num cenário específico, nas
quais se procura determinar padrões e regularidades, de modo a proceder à tentativa de
elaboração ou formulação de hipóteses, para culminar com o desenvolvimento de
algumas conclusões gerais ou de teorias. A natureza da indução tem como consequência
originar um processo de investigação exploratório, especialmente na fase inicial da
pesquisa (Fine e Deegan, 1996).

Considerando a abordagem qualitativa adequada à prossecução deste estudo foi,
subsequentemente, necessário identificar o método a utilizar. A revisão da literatura
(Cunha et al., 2002a) fornece algumas indicações, referindo que a investigação empírica
sobre a improvisação baseia-se fundamentalmente no método de Grounded Theory,
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embora os investigadores também tenham utilizado outros métodos e técnicas como a
observação (Miner, Bassoff, e Moorman, 2001), entrevistas (Baker, Miner e Eesley,
2003) e estudos de caso (Cunha, Kamoche e Cunha, 2003; Gold e Hirshfeld, 2005;
Pinnington, Morris e Pinnington, 2003). Na secção seguinte são apresentadas as
características da Grounded Theory, cuja abordagem construtiva propicia a sua
utilização no desenvolvimento de novas teorias (Locke, 2001).

3.2. Grounded Theory

Glaser e Strauss (1967) definem Grounded Theory como “a descoberta da teoria
através dos dados” (p. 1). Charmaz (2006) explicita melhor a natureza da Grounded
Theory ao defini-la como:

“… um método de investigação qualitativa que se centra na criação de teorias ou
sistemas conceptuais através da construção de análises indutivas dos dados.
Assim, as categorias analíticas estão directamente “fundamentadas” pelos dados.
Este método dá preferência à análise em detrimento da descrição, a novas
categorias em alternativa a ideias preconcebidas e teorias existentes, e baseia-se
na recolha de dados sequencial em oposição a grandes amostras iniciais. Este
método distingue-se de outros, uma vez que envolve o investigador na análise
dos dados enquanto procede à recolha dos mesmos – esta análise dos dados é
utilizada para conduzir e moldar a posterior recolha de dados. Deste modo, a
distinção exacta entre as fases de recolha e análise de dados da investigação
tradicional é intencionalmente interligada nos estudos que utilizam a Grounded
Theory” (p. 188).
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Assim, embora a maior parte da investigação efectuada na área da gestão siga
métodos positivistas, cuja preocupação central se encontra no teste de uma teoria já
existente (Goulding, 2002), esta área tem espaço para a utilização da Grounded Theory,
de modo a permitir aos investigadores o desenvolvimento de produtos teóricos que não
estejam limitados pelas formas mais usuais de investigação. As restrições que
influenciam o resultado final estão relacionadas com a criatividade do investigador e
com a sua capacidade para fornecer uma interpretação plausível dos dados obtidos
(Locke, 2001). A utilização da Grounded Theory permite gerar teoria através da
investigação empírica. As questões a serem abordadas progridem ao longo do estudo
através da análise sistemática e cuidadosa dos dados empíricos (Sousa, 2006).

3.2.1. Distinção entre Grounded Theory e outros Métodos Qualitativos

A Grounded Theory apresenta características que a distinguem de outros métodos
qualitativos (Locke, 2001). Em relação à investigação-acção (“action research”), a
diferença encontra-se tanto no seu propósito de utilização como no diagnóstico do
problema. A investigação-acção, para além de procurar desenvolver uma determinada
área do conhecimento pretende também fornecer conselhos práticos de actuação. A
questão de investigação apresenta um âmbito muito mais restrito do que quando é
utilizada a Grounded Theory.

A Grounded Theory e o estudo de caso diferenciam-se devido ao centro da
investigação. No estudo de caso o investigador converge a sua atenção no estudo de
objectos particulares ou de sistemas limitados, embora possam sempre existir os

58

designados casos múltiplos, que expandem o estudo a mais de um caso. Ao contrário da
Grounded Theory, no estudo de caso, a investigação é orientada pela teoria. A questão
em estudo é fixada à priori, não sofrendo eventuais modificações ao longo do processo
de investigação. É, muitas vezes, utilizada a “lógica de replicação”, que se relaciona
com o teste de uma teoria já existente e não com o propósito de acrescentar
conhecimento numa determinada área teórica. A forma como é efectuada a amostragem
também é diferente, não sendo utilizados os procedimentos de amostragem teórica que,
ao longo do estudo, direccionam a recolha de dados através da teoria emergente.

Quanto às diferenças entre a Grounded Theory e a etnografia, verifica-se que a
etnografia enfatiza a descrição detalhada da natureza de um fenómeno social específico
num número de cenários bastante reduzido, não sendo habitualmente desenvolvida num
único sistema social ou cenário de estudo. A apresentação de descrições das
experiências dos participantes no estudo deverão ser fiéis à sua própria percepção e
compreensão, assim como aos contextos dinâmicos, complexos e em constante
mudança (Bartle, Couchonnal, Canda, e Staker, 2002). Embora a Grounded Theory
tenha mais pontos em comum com o estudo de caso, partilha com a etnografia o mesmo
propósito em relação à teoria existente.

A etnografia é utilizada para fornecer um aprofundamento do contexto e um
enquadramento geral e, menos frequentemente, para testar as hipóteses que derivam de
outros métodos de estudo. A análise sistemática de registos etnográficos pode fornecer
contribuições significativas para o desenvolvimento de teorias organizacionais através
do levantamento de novos conceitos e de novas hipóteses a analisar, assim como testar
hipóteses que derivam da utilização de outros métodos de investigação, embora alguns
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ramos das ciências sociais utilizem os registos etnográficos e materiais qualitativos com
o propósito de desenvolvimento e teste de teorias já existentes (Hodson, 1998).

Por vezes, a etnografia é confundida com a observação participante, pelo facto de a
denominação “etnografia” poder indicar tanto o processo como o resultado da
investigação, enquanto a observação participante refere-se somente ao método da
investigação. Na Figura 7 é apresentada uma síntese das características dos métodos
expostos anteriormente.

Figura 7. Síntese das Características dos Métodos Expostos
Propósito

Grounded Theory

InvestigaçãoAcção

Estudo de Caso

Etnografia

Questão de
Investigação
- Aprofundar o
- Não pode ser
conhecimento sobre muito específica.
um determinado
- Será “afinada”
fenómeno.
com o decorrer do
- Desenvolver a
processo de análise
teoria.
dos dados.
- Desenvolver uma - Âmbito restrito.
área do
conhecimento.
- Fornecer
conselhos práticos
de actuação.
- Testar teoria
- Determinada à
existente (“lógica
priori
de replicação”).
- Não é modificada
- Atenção centrada ao longo da
em objectos
investigação.
específicos ou em
sistemas restritos.
- Aprofundar o
- Âmbito restrito.
conhecimento sobre - Fenómeno social
um contexto e/ou
concreto.
enquadramento
geral.
- Desenvolver
teoria existente.
- Testar hipóteses
(menos frequente).

Cenários de
Estudo
- O estudo pode ser
desenvolvido em
um único cenário.
- Podem ser
utilizados vários
cenários.
- O estudo será
conduzido num
número reduzido de
cenários.

- Possibilidade de
existirem casos
múltiplos.

- O estudo será
desenvolvido num
limitado número de
cenários.
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3.2.2. Adequabilidade da Grounded Theory

A utilização da Grounded Theory apresenta-se, na literatura, relacionada com
tópicos como a mudança organizacional (Browning, Beyer e Shetler, 1995; Cunha e
Cunha, 2003; Ford, 2005; Isabella, 1990); a criação de valor (Graebner, 2004); a análise
de práticas de gestão (Johnston e Mehra, 2002; Smith, 2004); a memória organizacional
(Lahaie, 2005); e a aprendizagem (McCracken, 2005; Reissner, 2005). É apresentado
um conjunto de exemplos de estudos onde foi utilizada a Grounded Theory na Figura 8,
onde sobressai a análise da mudança organizacional e de práticas de gestão.

Figura 8A. Exemplos de Estudos onde foi Utilizada a Grounded Theory
Autor
Estudo
Browning, Beyer e Shetler, 1995 Análise da mudança organizacional baseada em
informação recolhida na indústria de
semicondutores.
Desenvolvimento de uma tipologia de mudança
Cunha e Cunha, 2003
organizacional.
Desenvolvimento de práticas organizacionais de
Ford, 2005
modo a incorporarem a gestão diária da mudança.
Integração de aquisições tecnológicas e criação de
Graebner, 2004
valor.
Desenvolvimento de um modelo da forma como
Isabella, 1990
os gestores interpretam eventos fundamentais à
medida que se concretiza a mudança.
Análise de práticas de gestão de reclamações.
Johnston e Mehra, 2002
Impacto na memória organizacional da saída de
Lahaie, 2005
gestores de topo em instituições de saúde.
Análise da construção de oportunidades para
Locke e Golden-Biddle, 1997
contribuir para um campo de estudo.
Ilustração das barreiras mais relevantes à
McCracken, 2005
aprendizagem.
Análise do impacto da tecnologia nas relações
Montano e Dillon, 2005
estabelecidas entre os diferentes níveis
organizacionais.
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Figura 8B. Exemplos de Estudos onde foi Utilizada a Grounded Theory
(Continuação)
Autor
Reissner, 2005
Schreiber e Carley, 2004
Smith, 2004
Yorks, 2004

Estudo
Investigação da relação entre aprendizagem,
mudança organizacional e cultura organizacional.
Validação de modelos através de dados empíricos
e simulações.
Análise das práticas de gestão do conhecimento
utilizadas por organizações de sucesso.
Elaboração de um quadro conceptual do papel do
desenvolvimento dos recursos humanos no
contexto político e económico da organização.

As justificações indicadas para a utilização da Grounded Theory incidem em: (1)
expandir a teoria existente através dos dados obtidos (Browning, Beyer e Shetler, 1995;
Lahaie, 2005; Smith, 2004); (2) construir teoria devido à falta de investigação anterior
relacionada com o objecto de estudo (Cunha e Cunha, 2003; Graebner, 2004); (3) a
natureza do tema que está a ser examinado, como a improvisação, a interpretação da
mudança pelos membros da organização, ou a memória organizacional (Cunha e Cunha,
2003; Isabella, 1990; Lahaie, 2005; Reissner, 2005); (4) o contexto onde se desenrola a
análise (Yorks, 2004); e (5) a necessidade de empiricamente se definir temas que devem
ser sujeitos a investigação (Ford, 2005).

Tendo em consideração os aspectos relativos à adequação da utilização da
Grounded Theory apresentados por Locke (2001): (1) apoiar a teorização em novas
áreas do conhecimento; (2) captar a complexidade do contexto; poderão ser
apresentados dois argumentos relativos à aplicação deste método na análise da
improvisação no contexto das organizações médicas.
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Em relação ao primeiro argumento (apoio na teorização em áreas recentes do
conhecimento) este torna-se válido ao considerar-se que a improvisação organizacional
é uma área do conhecimento que ainda se encontra em desenvolvimento, expansão e
aprofundamento (Cunha et al., 2002b). Desta forma, a Grounded Theory é um método
adequado a utilizar porque permite a teorização em novas áreas substantivas do
conhecimento fundamentada e alicerçada nos dados empíricos recolhidos no cenário de
investigação.

O segundo argumento (apreender a complexidade do contexto onde é observado o
fenómeno em estudo) está intimamente relacionado com as características do tema sob
investigação, a improvisação organizacional, que, de acordo com Cunha (2004), é uma
natureza prática, situacional e efémera, o que origina dificuldades no seu estudo.
Consequentemente, é necessário que o método a utilizar permita abranger tanto a
complexidade da área em análise como do cenário de investigação, o que obriga à
manutenção de uma perspectiva não condicionada sobre o tema em análise, procurandose aferir a realidade in situ e, posteriormente, enquadrá-la nos fundamentos teóricos
existentes.

Desta forma, foi considerado que a Grounded Theory seria o método mais
consistente para abordar a questão de investigação colocada, por tornar possível o
desenvolvimento e/ou aprofundamento do conhecimento existente relacionado com a
improvisação organizacional, permitindo em simultâneo manter a questão de
investigação com a latitude suficiente para englobar a natureza das situações que
decorrem no local de investigação.
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3.2.3. Características da Grounded Theory

A Grounded Theory foi desenvolvida Bernad Glaser e Anselm Strauss e apresentada
em 1967 com a publicação de um trabalho elaborado por estes autores. Embora tenha
sido inicialmente utilizada como um método de investigação sociológica, tem vindo
progressivamente a ser aplicada como método de investigação em outras disciplinas,
como a psicologia, a educação e a gestão (Goulding, 2002).

A Grounded Theory caracteriza-se pelo contacto directo com a realidade das
situações a serem estudadas, conjugada com a rejeição inicial de condicionamentos
teóricos. Metodologicamente, a utilização da Grounded Theory implica que o
investigador contacte directamente com o ambiente em análise, ou seja, o contexto onde
os sujeitos da investigação desenvolvem o seu trabalho. Assim, o investigador tem que
interpretar as interacções entre os sujeitos no próprio ambiente onde estas ocorrem. Este
facto obriga a que o conhecimento resultante da investigação seja construído de forma
activa. As conclusões e significados apenas se apresentam como relevantes no ambiente
da investigação e incidem na forma como as pessoas actuam dentro de um contexto
individual e social (Creswell, 2003; Goulding, 2002; Strati, 2000).

A recusa da utilização inicial de teorias prende-se com o facto de se procurar evitar
condicionamentos teóricos traduzidos em ideias ou constructos pré-concebidos, assim
como em hipóteses de investigação pré-estabelecidas, que restrinjam a recolha e a
análise dos dados. Contudo, este facto não se deverá traduzir no total desconhecimento
relativo à área de estudo que está a ser investigada (e.g., gestão ou teoria
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organizacional), ou por qualquer rumo de investigação geral fornecido por alguma
orientação teórica no início do trabalho de campo (Locke, 2001).

Deste modo, a utilização da Grounded Theory dá lugar à aferição de novas
perspectivas que permitam fazer o levantamento ou aprofundamento do conhecimento
relativo aos processos sociais que ocorrem num determinado contexto, sem o
condicionalismo dos contextos teóricos elaborados na revisão de literatura desvirtuarem
ou moldarem os dados recolhidos (Cassel e Symon, 2004). Para garantir o correcto
desenvolvimento conceptual e a manutenção da profundidade da investigação, a
Grounded Theory é aplicada através da comparação contínua entre os dados recolhidos,
e da sua codificação através de regras bastante específicas.

O processo de elaboração de teoria resulta das relações estabelecidas entre os
conceitos e/ou entre os conjuntos de conceitos que derivam da análise comparativa dos
dados, sendo posteriormente testada através da amostragem teórica, que se
operacionaliza por meio de “recolha de dados para produzir teoria onde o investigador
faz o levantamento, codifica e analisa os dados e decide que informação irá recolher em
seguida e onde a encontrar” (Glaser e Strauss, 1967, p. 45), de modo a aperfeiçoar,
refinar e aumentar a robustez do quadro teórico que vai emergindo com este sistema de
análise (Dey, 1999; Locke, 2001).

Consequentemente, a teoria irá manifestar-se ao longo do processo de investigação,
através da utilização de um processo iteractivo que se desenvolve entre a recolha e
análise dos dados e a reformulação do problema (Creswell, 2003; Goulding, 2002). A
Grounded Theory é um método poderoso que enfatiza a importância dos dados
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resultantes da investigação e que obriga os investigadores a tomarem consciência da
forma como observam as manifestações de padrões. Embora a sua aplicação não seja
simples, é um modo de desenvolver e elaborar uma teoria robusta e conceptualmente
rica, que seja aplicável directamente à área em estudo (Miller e Brewer, 2003).

Segundo os procedimentos da Grounded Theory, os indicadores empíricos relativos
aos dados recolhidos, sejam eles formas de actuação e acontecimentos observados,
registados ou que constam em documentos e/ou em entrevistas ou questionários, são
sucessivamente comparados, de modo a encontrar-se as diferenças e as semelhanças
entre eles. Este processo permite que o investigador identifique consistências nos
indicadores e produza um conceito ou categoria codificada (Schwandt, 2001).

No decorrer da aplicação da Grounded Theory é efectuada a selecção da amostra
adicional de incidentes, eventos, actividades e populações, a qual é orientada pelo
desenvolvimento progressivo dos construtos teóricos, até ser obtida a saturação teórica.
Assim, quando o processo de recolha dos dados não adiciona quaisquer informações
que permitam o aperfeiçoamento das categorias de dados, das propriedades que as
caracterizam, ou das suas relações com outras categorias, diz-se ter sido alcançada a
saturação teórica é dá-se por concluída a recolha de informação (Locke, 2001;
Schwandt, 2001).

A Grounded Theory procura fundamentalmente o desenvolvimento indutivo de
teoria mas não exclui a utilização, ao longo da investigação, de processos dedutivos
(Creswell, 2003; Miller e Brewer, 2003), sendo essencialmente, o método mais utilizado
para gerar teoria em áreas ainda pouco investigadas, ou para desenvolver novas
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perspectivas sobre o conhecimento já existente (Sutton e Staw, 1999). Como
consequência, é ao investigador que cabe construir a sua própria teoria de base, cuja
perspectiva de análise e interpretação será condicionada pela sua formação académica, o
seu papel no processo e a suas características pessoais, devendo, no entanto ter
consciência destas condicionantes (enviesamentos, valores e interesses) (Creswell,
2003; Goulding, 2002).

Embora a Grounded Theory se apresente como um método apelativo a aplicar na
construção e desenvolvimento da uma teoria, a sua utilização coloca diversas questões
fundamentais tanto de natureza prática como conceptual. Quando este método de
investigação é utilizado é geralmente considerado uma estratégia de investigação difícil
de executar (Suddaby, 2006) e que se prolonga no tempo (Lee, 1999), pelo facto de não
se encontrar limitada por hipóteses a testar e porque a saturação teórica pode ocorrer
decorrido um prazo bastante alargado da investigação

A Grounded Theory é concretizada através da utilização do método geral de análise
comparativa, ou de análise orientada por matrizes, de modo a passar-se de factos
empíricos para uma visão conceptual mais generalizada que interliga fenómenos
observáveis com fenómenos não-observáveis (Strati, 2000). É um processo que envolve
diversas fases de recolha de informação e o refinamento e interrelacionamento de
categorias de informação (Strauss e Corbin, 1998).
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3.3. Decisões de Investigação

O método utilizado para apresentar a teoria sobre a improvisação no contexto
hospitalar terá por base a exposição do desenvolvimento de teoria a partir de dados
qualitativos, particularmente através da utilização da Grounded Theory desenvolvida
por Glaser e Strauss em 1967. Em termos gerais, o método implica a comparação
contínua entre a teoria e os dados até ao desenvolvimento de categorias conceptuais
adequadas. Os princípios da Grounded Theory que têm de ser considerados aquando da
sua aplicação (sensibilidade teórica e escolha das fontes de dados) são apresentados nas
secções seguintes.

3.3.1. Sensibilidade Teórica

Espera-se que o investigador tenha, antes de encetar o trabalho de campo, um grau
desejável de conhecimento sobre a questão em estudo (sensibilidade teórica), de modo a
que possua um estado de alerta suficiente para com os temas sob investigação
(Goulding, 2002).

Após o contacto e permanência no campo de estudo, o investigador deverá
desenvolver uma compreensão profunda do fenómeno em análise, assim como
percepcionar detalhes sobre o local e sobre os indivíduos, o que numa fase posterior irá
conferir credibilidade à exposição da narrativa (Creswell, 2003).

Tendo em atenção os princípios da Grounded Theory, no início deste projecto de
investigação foram efectuadas diversas leituras relacionadas com a área em estudo
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(improvisação organizacional) e com as áreas inter-relacionadas (medicina), que se
consideraram adequadas para se conseguir obter sensibilidade teórica, sem comprometer
ou condicionar a investigação de campo. Segundo o método, o aprofundamento da
revisão bibliográfica é recomendado quando for alcançada uma fase posterior do estudo,
onde esta é utilizada para comparar e contrastar os resultados (ou temas ou categorias)
que emergem com o estudo (Creswell, 2003).

Dadas as condicionantes e o método, segundo o qual se está a desenvolver este
estudo, são permitidas alterações no enfoque teórico de modo a acomodar novas ideias
resultantes do processo de investigação (Dey, 1999).

3.3.2. Escolha de Fontes de Dados

A Grounded Theory é um método de investigação que pode ter como base uma
única fonte ou diversas fontes de dados (Silverman, 1993), que podem incluir, além das
entrevistas e observações, fontes documentais (Dey, 1999; Goulding, 2002; Locke,
2001; Strauss e Corbin, 1998; Tisher et al., 2000). A maioria dos estudos que seguem
este método têm por base a utilização de entrevistas e observações.

De acordo com este método, o investigador desenvolverá esta pesquisa num cenário
considerado adequado para o estudo, seleccionando os indivíduos ou grupos, que
considera terem a capacidade para fornecer a informação relevante sobre a área de
análise seleccionada. A identificação do local onde deverá decorrer o estudo irá resultar
do processo inicial de familiarização com a área do conhecimento em análise (Dey,
1999).
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Com base nesta escolha deliberada, os investigadores iniciam o processamento de
recolha de dados, atribuição de designações e comparação, e a formação de categorias
provisórias (Locke, 2001). Seguindo este processo, e à medida que forem identificados
conceitos e a teoria começar a ser delineada, o investigador prosseguirá o trabalho com
o contacto com mais indivíduos e situações, de modo a conferir robustez às suas
descobertas.

Desta forma, é iniciado o processo de amostragem teórica, onde o levantamento dos
dados é controlado pela teoria que vai emergindo do próprio processo (Goulding, 2002),
e que é revelada na constituição das categorias de conceitos, que servem de base para
continuar a recolha de dados, de modo a permitir uma descrição mais apropriada das
categorias, das suas características e das relações entre elas (Locke, 2001).

3.4. Processo de Investigação

Uma vez encetados os contactos necessários e obtidas as autorizações requeridas
para se iniciar o trabalho de campo, como a autorização do conselho de administração e
do conselho de ética do hospital e dos diversos directores de serviço e de unidades
hospitalares (Dey, 1999; Locke, 2001), dá-se início ao trabalho de campo.

Obtido o acesso ao campo de investigação é necessário mantê-lo, o que requer a
activação de estratégias complexas de interacção entre o investigador e os actores
organizacionais (Strati, 2000), bem como a protecção da privacidade dos participantes
no estudo (Creswell, 2003). O investigador deverá manter o acesso, ao mesmo tempo
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que tem de, sempre que necessário, distanciar-se do local e da recolha de dados para
fazer a análise e processamento da informação recolhida (Locke, 2001).

3.4.1. Análise dos Dados

A utilização da Grounded Theory como método de investigação implicou a
realização de leituras extensivas relacionadas com o método, de modo a seleccionar os
procedimentos apropriados à concretização do estudo. Como a duração desta
investigação seria previsivelmente prolongada, o facto de se conhecer desde a fase
inicial os diferentes passos de concretização empírica do método, para compreender
todo o processo e utilizar os procedimentos mais adequados ao objectivo do estudo,
apresenta-se como uma fonte de orientação essencial para o decorrer de todo o processo
de investigação (Creswell, 2003).

Segundo diversos autores (Creswell, 2003; Goulding, 2002; Miller e Brewer, 2003;
Schwandt, 2001), a utilização da Grounded Theory engloba um conjunto de
procedimentos específicos desenvolvidos e rigorosos para produzir teoria formal e
substantiva relacionada com fenómenos sociais. Em síntese, os passos a desenvolver
são:

1. Análise da informação recolhida e geração de códigos “abertos”. Após a
identificação da área de estudo, o investigador necessita de encetar a recolha e análise
simultânea dos dados, através da comparação dos elementos reunidos para detectar
coerências e disparidades (Schwandt, 2001). Esta fase traduz-se basicamente no
desenvolvimento do máximo possível de códigos que ajudam a sintetizar diferenças e as
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semelhanças entre fracções de informação consideradas como entidades discretas.
Procurar-se-á que destes códigos “abertos” surjam categorias mais gerais, com uma
vasta capacidade analítica, de modo a permitir agrupar conjuntos maiores de informação
(Miller e Brewer, 2003).

2. Atribuição de designações aos códigos “abertos”. A cada conjunto de informação
é dada uma denominação que procura ser o reflexo dos conteúdos nela inseridos.

3. Re-atribuição de designações. Esta fase representa uma forma preliminar de
categorização conceptual, necessária para alcançar a saturação de categorias (condição
metodológica), sendo este o momento em que os dados deixam de gerar novas ideias, e
onde não é possível desenvolver novas categorias através da adição de novos dados
(Dey, 1999; Goulding, 2002).

Segundo Miller e Brewer (2003), o método para decidir que categoria deverá ser
utilizada como categoria principal, que representa o fenómeno central do estudo,
envolve um processo designado por codificação teórica, que ocorre quando o
investigador escolhe uma entre uma série de estruturas teóricas possíveis, que depois é
utilizada para organizar a teoria emergente. Após a selecção da categoria principal o
investigador tem a necessidade de verificar se esta agrupa com sucesso todos os outros
códigos e categorias. Esta fase é designada por codificação selectiva e envolve a
amostragem e codificação delimitada às variáveis que convergem para uma categoria
principal emergente. Este processo implica que o investigador contemple de forma
selectiva o desenvolvimento das categorias emergentes e a forma como estas se
relacionam com a categoria principal. Nesta fase, é necessário que o investigador inicie
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uma análise da informação (dados) até que se observem variações cada vez menores na
relação entre os códigos, as categorias e a categoria principal. Após esta fase, considerase que as categorias, os códigos e a teoria emergente alcançaram a saturação.

Locke (2001) aconselha que um estudo resulte em apenas uma ou duas categorias
principais. Quando existem muitas categorias, é provável que o investigador não esteja a
conseguir teorizar, ou a interpretar e abranger de forma parcimoniosa um nível
substancial dos dados. O processo de categorização é, no entanto, suficientemente
flexível para permitir que, em qualquer fase, possam ser criadas novas categorias
conceptuais.

4. Avançar para o desenvolvimento de uma definição conceptual. Tendo como
ponto de partida o resultado da fase anterior inicia-se a delineação dos conceitos que
têm origem nos dados.

5. Desenvolvimento de uma distinção inter-conceptual preliminar entre as
categorias, as propriedades e as dimensões. As categorias são definidas como “os
conceitos que constroem a teoria” (p. 101); as propriedades como “as características
gerais ou específicas, ou os atributos de uma categoria” (p. 117); e as dimensões como
“a localização de uma propriedade ao longo de um continuum ou intervalo” (p. 117),
“[…] atribuindo a especificação a uma categoria e a variação à teoria” (p. 101) (Strauss
e Corbin, 1998).

Este procedimento apresenta-se bastante desenvolvido por Dey (1999) que, além de
fornecer os esclarecimentos necessários, relacionados com as diversas designações,
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também constitui uma referência útil para os processos analíticos subjacentes a cada um
dos conceitos. Outro objectivo que se pretende atingir é a transformação sistemática
destes conceitos e categorias em entidades mais abstractas.

6. Transição para um nível hipotético inicial, onde se procura estabelecer os elos de
ligação existentes entre as categorias que foram identificadas.

7. Leitura de bibliografia e confrontação com os dados obtidos através da aplicação
da Grounded Theory. A utilização da literatura deverá ser feita de forma consistente
com os pressupostos de conhecimento dos participantes e não de acordo com o ponto de
vista do investigador (Creswell, 2003).

8. Verificação de relações entre as categorias previamente estabelecidas. No
decorrer desta fase do processo deverão ser utilizados diagramas (Goulding, 2002) que
auxiliem a compreensão do fenómeno em estudo e a determinação da(s) categoria(s)
principal(is).

9. Relacionar as descobertas da Grounded Theory que resultam da investigação em
particular, com o que existe em informações científicas, com o objectivo de gerar novas
ideias – nesta fase procura-se fazer a interligação entre todos os conteúdos gerados pelas
etapas anteriores.
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3.4.2. Conceitos Centrais e Resultados

A noção de categorias ou de conceitos centrais, embora seja referida pela maioria
dos metodólogos ou utilizadores da Grounded Theory é um aspecto que tem sido alvo
de interpretações diversas. Por exemplo, enquanto a maioria dos investigadores refere a
utilização de um único conceito central, outros aceitam que pode haver mais do que um,
existindo, no entanto, a recomendação de um máximo de dois conceitos centrais.
Qualquer que seja o caso, o conceito de categoria central presume que esta seja
representativa do tema principal da investigação (Goulding, 2002; Locke, 2001; Strauss
e Corbin, 1998).

Em termos gerais, Creswell (2003) defende que a fiabilidade e a generalização
desempenham um papel minoritário na investigação qualitativa. Contudo, a validade é
considerada um ponto forte deste tipo de investigação, sendo utilizada para sugerir que
determinados resultados e/ou conclusões estarão de acordo com a realidade estudada, do
ponto de vista do investigador, dos participantes ou dos leitores.

Sousa (2006) aponta quatro critérios que traduzem a confiança no método da
Grounded Theory. Estes critérios são: (1) a validade, cuja preocupação central se situa
na adequação entre os conceitos extraídos da análise e os padrões apresentados nos
dados; (2) a relevância, relacionada com a determinação das questões que importam
para o desenvolvimento da área em análise; (3) a possibilidade de a teoria ser
continuamente modificada através do processo de adição de novos dados, o que lhe
confere flexibilidade e credibilidade; e (4) a aferição da adequação entre as hipóteses
estudadas e as questões reais que são importantes para os sujeitos do estudo.
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Por último, é de referir que, dadas as características específicas da Grounded
Theory, os seus resultados não são apresentados segundo um único padrão, existindo
menos referências e um menor apoio da literatura neste âmbito, embora este facto
permita uma maior amplitude da actuação do investigador.

3.5. Comentários Finais

A selecção da Grounded Theory apresentou-se como adequada como método de
operacionalização deste estudo por permitir o desenvolvimento de um sistema
conceptual em improvisação organizacional através da utilização de evidências
concretas retiradas de um contexto complexo.

A aplicação deste método não é simples. A possível diversidade das fontes de
dados, a configuração do tratamento dos mesmos, e a construção da narrativa teórica
são tarefas que exigem o cumprimento das linhas orientadoras da sua execução. A
utilização da Grounded Theory permite que se obtenham conclusões robustas que se
coadunam com a realidade das ciências sociais e organizacionais, e indícios sobre
aspectos comportamentais que os participantes no estudo considerem como
fundamentais para o desenvolvimento da sua actividade. A Figura 9 apresenta, de forma
simplificada o processo de investigação através da utilização da Grounded Theory.
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Figura 9. Processo de Investigação com Grounded Theory
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A elaboração de teoria através da Grounded Theory inicia-se com o levantamento
dos dados que é controlado pela teoria que vai emergindo do próprio processo (Strauss e
Corbin, 1998). A teoria é revelada pelas categorias de conceitos que resultam da
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comparação contínua entre os dados recolhidos e da sua codificação e que servem de
base para prosseguir a recolha de dados (amostragem teórica), dando lugar a uma
exposição circunstanciada das categorias, das propriedades que as caracterizam e das
relações que se estabelecem entre elas (Dey, 1999; Goulding, 2002; Locke, 2001). O
processo de recolha e análise dos dados termina quando é obtida a saturação teórica,
onde a adição de informação já não permite melhorar as categorias e as propriedades
(Locke, 2001; Schwandt, 2001).

Não obstante as desvantagens associadas à utilização da Grounded Theory,
nomeadamente no que respeita à duração e à direcção que a investigação possa tomar,
afastando-se das intenções iniciais do projecto, os resultados serão uma mais-valia para
o desenvolvimento do conhecimento na área em análise.
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CAPÍTULO IV – RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo procura descrever o processo de recolha e análise dos dados que, de
acordo com a Grounded Theory, é efectuada de forma quase simultânea. Em primeiro
lugar são indicadas as diferentes fases de recolha de dados e, em seguida, expõe-se a
caracterização do local de investigação e indica-se em que consiste o internato médico
pelo facto de se utilizar terminologia que provém deste processo de formação e por, no
decorrer desta investigação este ter sido sujeito a modificações. Posteriormente são
apresentados os dados relevantes recolhidos em cada uma das fases e os elementos que
sobressaíram da sua análise.

A recolha de dados deste projecto foi efectuada em seis fases distintas (Figura 10),
cuja existência decorreu do próprio processo de investigação. Cada uma delas relacionase com a fase que a precede cujo termo encaminhava a recolha de dados para uma nova
etapa. Relativamente às terceiras e sextas fases, para além do referido, estas surgiram
pelo facto de no mês de Janeiro de cada ano um novo grupo de médicos iniciar o seu
internato e assim existir a oportunidade para se observar o acolhimento de estes novos
elementos no serviço de urgência.

Figura 10A. Fases do Processo de Recolha de Dados
Primeira Fase
Outubro 2004 a Abril 2005
- Observação;
- Entrevistas.
Segunda Fase
Maio a Setembro 2005
- Recolha de Informação Complementar.
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Figura 10B. Fases do Processo de Recolha de Dados
Terceira Fase
Janeiro e Fevereiro 2006
- Observação.
Quarta Fase
Abril a Junho 2006
- Recolha de Informação Complementar.
Quinta Fase
Julho a Setembro 2006
- Observação;
- Entrevistas.
Sexta Fase
Janeiro a Março 2007
- Observação;
- Apresentações.

O levantamento de dados foi executado no serviço de urgência de um hospital, que
não será identificado para preservar a confidencialidade requerida para se prosseguir
com a recolha de informação. Este hospital entrou em funcionamento no fim de Outubro
de 1999, possui 498 camas para internamento, clínica em regime de hospital-dia para
doentes externos e serviços em 25 especialidades médicas.

Numa primeira fase realizaram-se observações no serviço de urgência (Anexo 2),
com o acompanhamento das diversas equipas médicas ao longo dos diferentes turnos de
trabalho, de modo a contactar-se com o trabalho e com os procedimentos do serviço,
assim como para fazer o levantamento dos factos relacionados com o propósito do
estudo, e efectuaram-se entrevistas para complementar as observações. Esta fase
terminou após decorridas cerca de 200 horas porque se verificou que, naquele momento,
prolongar o período de observação não adicionava elementos novos à informação já
recolhida. A duração de cada um dos períodos de observação foi ditada pelo movimento
no serviço (e.g., fraca ou quase nenhuma afluência que não justificava a permanência no
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serviço) e pelo tipo de situações que iam surgindo (e.g., se casos semelhantes já tinham
sido observados com alguma frequência).

A segunda fase, que decorreu entre Maio e Setembro de 2005 foi dedicada à recolha
de informação complementar como dados estatísticos e literatura específica. Na terceira
fase retomou-se a observação, de modo a verificar-se se ocorreram modificações
significativas no cenário de investigação e se existiam outros factos relevantes que
teriam sido negligenciados ou que não tivessem sido alvo de atenção no decorrer da
primeira fase de observação no terreno (Anexo 3).

A quarta fase referiu-se à recolha de mais informação complementar. As quinta e
sexta fases foram conduzidas de modo a proceder à confirmação de que as categorias e
os conceitos que emanaram da aplicação da Grounded Theory reflectiam a realidade dos
factos (Anexos 4 e 5). A cronologia geral de todo o processo de investigação é
apresentada na Figura 11.

Figura 11A. Cronologia Geral do Processo de Recolha de Dados
2004

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Observação
2005
Observação
Entrevistas
Informação
Adicional

F1

F1

F1

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
F1

F1

F1

F1

F1

F1
F2

F2

F2

F2

F2
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Figura 11B. Cronologia Geral do Processo de Recolha de Dados (Continuação)
2006
Observação

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
F3

F3
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F5

F5

F5

F5

F5

F5

Informação
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Observação

F6

F6

F6
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F6

F6

F6

F4

F4

F4

A duração das horas de observação efectuadas no decorrer da investigação totalizou
as 476 horas e 55 minutos. Este número de horas resultou da evolução do processo de
investigação onde cada fase terminava quando os dados recolhidos não adicionavam
informação relevante ao trabalho. No decorrer destas horas acompanhou-se as diferentes
equipas médicas tanto em turnos diurnos como nocturnos. Observava-se e registava-se
os comportamentos dos participantes na execução das suas funções. Por vezes, quando
o movimento no serviço estava fraco e/ou a situação era propícia, desenvolvia-se
conversas informais com os participantes de modo a esclarecer aspectos das actividades
desempenhadas. Este somatório vai ao encontro de uma média das horas de observação
efectuadas em outros trabalhos de investigação (Bansal, 2003; Howard-Grenville, 2005;
Reay, Golden-Biddle, e Germann, 2006). No entanto é de referir que, de acordo com o
método utilizado, o número de horas é determinado pelo decorrer do processo de
recolha e análise dos dados.
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4.1. Caracterização do Local de Investigação

O Serviço de Urgência funciona 24 horas por dia, de modo a fazer face a situações
em que a demora de diagnóstico ou de tratamento pode originar grave risco ou prejuízo
para o doente. Exemplos de situações de urgência são traumatismos graves,
intoxicações agudas, queimaduras, crises cardíacas ou respiratórias. Dada a natureza de
algumas urgências, devido à extrema gravidade da situação (paragem cárdiorespiratória; politraumismos), estas são consideradas emergências médicas.

No hospital em análise, o serviço de urgência encontra-se dividido nas seguintes
áreas: (1) sala de emergência; (2) salas de observação e urgência interna; (3) área
médica; (4) área de cirurgia; (5) pequena cirurgia; (6) ortotraumatologia; e (7) pediatria.
A planta do serviço de urgência é apresentada na Figura 12, onde se pode visualizar a
distribuição do espaço pelas diversas áreas da unidade.

Figura 12. Planta do Serviço de Urgência
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Encontra-se implementado o Sistema de Triagem de Manchester (Figura 13), de
modo a que se atribua uma determinada cor à situação clínica do doente. Por exemplo,
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se um doente apresentar um quadro de encefalia (dores de cabeça muito intensas), ou se
tiver levado um choque eléctrico ser-lhe-á atribuída a cor laranja. Se um doente
apresentar dores no peito permanentes há mais de 24 horas terá a cor amarela. No caso
de um doente ter caído e em consequência queixar-se de uma dor num dos membros
inferiores, na triagem será atribuída a cor verde. Cada cor representa um grau de
gravidade e o tempo máximo de espera que o doente pode ficar a aguardar o
atendimento por um membro da equipa médica. Assim, os doentes são divididos por
grau de emergência, de acordo com os sintomas e queixas apresentadas, e encaminhados
para os respectivos serviços dentro do próprio serviço de urgência.

Figura 13. Prioridades no Sistema de Triagem de Manchester
Cor
Tempo Máximo
de Espera

Azul

Verde

Amarelo

Laranja

Vermelho

(240’)

(120’)

(60’)

(10’)

(imediato)

O Sistema de Triagem de Manchester (no Anexo 6 é apresentada a informação
disponível aos doentes na entrada da sala de espera) implica que os doentes a quem for
atribuída a cor vermelha (emergência) são atendidos de imediato, como são os casos de
paragens cárdio-respiratórias e politraumatizados. Os doentes com as cores laranja e
amarela, com tempos máximos de espera de 10’ e 60’, são considerados como casos
urgentes. Nesta categoria incluem-se doentes com sintomas de acidente vascular
cerebral e doentes com dores fortes na área do peito. Os doentes com as cores verde e
azul, com tempos de espera de 120’ e 240’, ou ainda mais se o movimento no Serviço
de Urgência assim o exigir, são casos considerados pouco urgentes, de que são
exemplos doentes com dores que perduram por vários dias, doentes com quadro de
constipação, entre outros. Existe ainda uma sexta cor (branco) para os doentes que se
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dirigem ao serviço de urgência por referência do médico assistente, cujo tempo de
espera máximo se situa nas 8 horas. Nestes casos, os doentes apresentam quadros
clínicos que exigem internamento, ou que obrigam à realização de exames
complementares de diagnóstico que só poderão ser efectuados no hospital. Com a
Triagem de Manchester, o hospital procura suplantar as ineficiências do sistema que
prevalecia anteriormente (ordem de chegada, excepto casos emergentes), através de um
protocolo clínico que permite classificar a gravidade de situação de cada doente que
recorre ao Serviço de Urgência.

A entrada de um doente no serviço de urgência processa-se da seguinte forma:

(1) Inscrição nos serviços administrativos, onde são preenchidos os dados pessoais
do indivíduo e atribuído um código identificador do doente.

(2) O doente depois dirige-se à sala de espera onde permanece até ser chamado a
uma das salas de triagem de modo a que seja identificada a causa da presença no serviço
de urgência e a escala de urgência da situação.

(3) Chamada a uma das salas de triagem, onde os doentes são sujeitos a um
questionário exaustivo para aferição da escala de urgência, e identificação da área do
serviço de urgência onde o doente será atendido e acompanhado ao longo da sua
permanência no serviço de urgência: área médica (engloba especialidades como a
cardiologia, a psiquiatria, a neurologia, a medicina interna e a pneumologia); área de
cirurgia (reúne especialidades como a urologia, a oftalmologia e a otorrinolaringologia);
área de pequena cirurgia (para realização de intervenções cirúrgicas simples, geralmente
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tratamento de cortes ou ferimentos diversos); área de ortotraumatologia (vocacionada
para a especialidade de ortopedia); ou área de pediatria (especialidade que oferece
cuidados médicos às crianças desde o nascimento até a adolescência).

(4) Após a identificação da escala de urgência da situação apresentada pelo doente,
os doentes aos quais são atribuídos as cores laranja e amarelo entram para o serviço de
urgência, para a área conducente com as suas queixas (área médica; área de cirurgia;
pequena cirurgia; ortotraumatologia; pediatria); os doentes com a cor verde ou azul
regressam à sala de espera e aguardam a chamada do médico para se dirigirem a um dos
gabinetes de avaliação.

Com a deslocação das instalações do Serviço de Atendimento Urgente para as
imediações do Serviço de Urgência, em Janeiro de 2006, os doentes com cores verde ou
azul passaram a ser atendidos por este serviço, sendo transferidos para o Serviço de
Urgência no caso de serem necessários exames complementares de diagnóstico ou
tratamento específico que só aí poderá ser ministrado.

O processo do doente é encaminhado para a sala de trabalho no interior do serviço
de urgência, onde permanece num cacifo ordenado por prioridades até ser levantado por
um dos médicos de serviço com disponibilidade para iniciar a consulta ao doente.

(5) Após o levantamento do processo do doente, o médico dirige-se a um dos
gabinetes médicos para iniciar a avaliação do estado clínico do doente, que determinará
os procedimentos subsequentes a que o doente será submetido.
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(6) De acordo com a situação clínica apresentada:
- O doente é encaminhado para os serviços de imagiologia, de modo a fazer a(s)
radiografia(s) e/ou ecografia(s);
- O doente é encaminhado para a sala de enfermagem onde é preparado para os
exames (análises) e é iniciada a medicação;
- O doente aguarda a chegada do técnico que realiza o electrocardiograma para
efectuar o exame;
- O doente realizará todos ou uma combinação dos procedimentos anteriores.

(7) Posteriormente o doente permanece em espera ou em observação, de acordo com
o seu caso específico, enquanto aguarda os resultados dos exames efectuados e o efeito
da medicação efectuada.

(8) Quando os exames complementares de diagnóstico solicitados se encontram
disponíveis no sistema informático do serviço de urgência (exames do serviço de
imagiologia e do serviço de análises), o médico assistente efectua a análise dos mesmos.
Nesta fase, ocorre a confirmação ou alteração do diagnóstico inicial, a confirmação ou
alteração da medicação ministrada ou a ministrar, e o pedido de mais exames
complementares no caso de tal ser considerado necessário.

(9) De acordo com a situação específica do doente e do procedimento efectuado no
passo anterior, o doente pode permanecer mais tempo em observação, pode ser
transferido para internamento, ou pode-lhe ser dada a alta do serviço de urgência.
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Este ciclo-base de procedimentos é sempre ajustado ao caso específico de cada
doente. As excepções mais visíveis são:

- Os doentes em situação efectiva de emergência (cor vermelha no sistema de
triagem de Manchester), que entram no serviço de urgência por uma porta específica e
são encaminhados para a sala de emergência, cujo acesso é directo a partir desta
entrada, de modo a acelerar a prestação de cuidados ao doente;
- Os doentes que se encontram em situação de urgência, que são encaminhados para
o serviço de observação.

4.2. O Internato Médico

É necessário proceder à distinção entre as diferentes fases de formação de um
médico, pelo facto de, na exposição deste estudo, se utilizar designações que resultam
do percurso formativo em medicina. Até Janeiro de 2005, após completada a
licenciatura, o médico iniciava o internato geral, considerado um “período de estágio
tutelado e de treino orientado em serviço de saúde, de natureza essencialmente prática”
(Revista Qualidade em Saúde, p.54), que “consiste num período de exercício de
medicina tutelada (sob supervisão), [com a duração de] 18 meses e [que] decorre num
Hospital e num Centro de Saúde do Serviço Nacional de Saúde” (Faculdade de Ciências
Médicas de Lisboa), e “… dá acesso ao processo de formação diferenciada, a
especialização ou internato complementar… [o] período de formação teórica e prática
especializada em área individualizada da medicina”, e que “tem como objectivo
habilitar o médico ao exercício autónomo e tecnicamente diferenciado em área
profissional médica ou cirúrgica” (Revista Qualidade em Saúde, p.54).
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Após a publicação do Decreto-Lei 203/2004, de 18 de Agosto, “[…] procedeu-se à
unificação do internato geral e do internato complementar […] criando-se um único
internato médico”. “De acordo com o novo regime, o internato médico corresponde a
um processo único de formação médica especializada, teórica e prática, tendo como
objectivo habilitar o médico ao exercício tecnicamente diferenciado na respectiva área
profissional de especialização, sendo composto por um período de formação inicial
designado por ano comum”, que “[…] abrange todos os ramos de diferenciação
profissional e engloba estágios cujas áreas em que são ministrados e respectivas
durações são aprovadas por portaria do Ministro da Saúde, sob proposta da Ordem dos
Médicos, em colaboração com o Conselho Nacional do Internato Médico” (Portaria n.º
1499/2004, de 20 de Dezembro).

De acordo com o n.º 1 e n.º 2 do Artigo 4.º do Decreto-Lei 203/2004, de 18 de
Agosto (Processo de formação), o internato médico é composto por um período de
formação inicial (ano comum com a duração de 12 meses) e por um período
subsequente de formação específica.

O n.º 4 do mesmo artigo refere que “o período subsequente da formação específica
relativo a cada área de especialização pode integrar uma fase inicial com carácter mais
geral e comum a mais de uma área de especialização […] designado por tronco comum,
e é organizado por ramos de diferenciação profissional cujas durações são aprovadas
por portaria do Ministro da Saúde, ouvida a Ordem dos Médicos”.
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O n.º 7 do Artigo 30.º (Normas de transição) refere que “o ano comum a que se
refere o n.º 2 do artigo 4.º cessa em 1 de Janeiro de 2007”. Assim, e a partir desta data, o
internato médico inicia-se com a formação no tronco comum do internato médico (12
meses) e a formação subsequente na área de especialização.

4.3. Recolha de Dados – Primeira Fase

A primeira fase de observação teve início em Outubro de 2004, dadas as restrições
impostas pela administração do hospital, pelo facto de o serviço de urgência se
encontrar a implementar o Sistema de Triagem de Manchester e de considerarem que a
presença de um observador externo nos serviços enquanto se processava a passagem do
sistema tradicional para o referido sistema de Manchester, pudesse ser prejudicial à
transição, dado que poderia constituir mais um factor de adaptação para os profissionais
daquele serviço.

O objectivo desta fase de observação prendeu-se com a familiarização com o
cenário e com os participantes no estudo, assim como iniciar o levantamento das
dúvidas pertinentes relacionadas com a questão sob avaliação, de modo a concretizar
este trabalho de investigação.

De modo a assegurar a representatividade dos dois ciclos de trabalho existentes (das
08:30 às 20:30 e das 20:30 às 08:30) e dos sistemas de suporte disponíveis (meios de
realização

de

exames

complementares de

diagnóstico),

procurou-se

repartir

equitativamente o tempo passado no serviço de urgência pelos dois turnos e pelos
diversos dias da semana.
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Foram despendidas 100 horas e 55 minutos no turno de dia, e 99 horas e 40 minutos
no turno da noite, num total de 200 horas e 35 minutos, até ao fim da primeira fase de
observações. Esta fase foi concluída após se ter verificado que o levantamento de
informação, por esta via, já não permitia adicionar novos elementos ao estudo. Do
processo de análise dos dados resultou a orientação da recolha de informação adicional
por meio de fontes de dados complementares.

Para garantir a confidencialidade dos participantes no estudo e para auxiliar a
análise dos dados foram atribuídos códigos a cada um dos intervenientes na
investigação. Aos médicos foi imputada a classificação de “MD” e aos enfermeiros
“EF” seguido de número cardinal. Por exemplo, o médico X foi registado com o
número Y (e.g., MD01). Quando são utilizadas citações, retiradas das anotações das
fases de observação ou das entrevistas, é acrescentado ao código a data em que foi
obtida a informação (e.g., MD01, 12 Novembro 2004).

4.3.1. Observação

A primeira fase de observação decorreu entre os dias 7 de Outubro de 2004 e 14 de
Janeiro de 2005. Tendo em consideração as anotações efectuadas e as conversas
informais que ocorreram durante este período, podem-se destacar os seguintes
acontecimentos.

No início do processo de observação foram encontradas diversas dificuldades. Em
primeiro lugar não havia mobilidade ou campo de acção para prosseguir com a
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observação, dado que foram recebidas instruções para não sair de um local no corredor
de passagem para a zona de Imagiologia e TAC (Tomografia Axial Computorizada)
(Figura 14).

Figura 14. Localização Inicial
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Local de observação designado

Desta forma, nenhum dos locais onde se poderia observar a interacção entre
médicos e pacientes estava acessível. A única situação que foi observada, devido à
proximidade do local onde me encontrava e da zona de pequena cirurgia, referiu-se a
um jovem que deu entrada no serviço de urgência com sangue no nariz devido a um
impacto de uma bola de futebol, tendo o médico observado a zona afectada e
recomendado repouso.

A situação da mobilidade pelo serviço foi atenuada no segundo dia de observação,
onde não foram colocadas quaisquer restrições de movimentação no serviço de
urgência, sendo assim possível a deslocação a todas as áreas do referido serviço. Pela
primeira vez acedeu-se à zona das salas de observação, onde se encontravam 4 doentes,
com a sua situação, de acordo com os enfermeiros, controlada e monitorizada.
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Apesar da maior mobilidade, ainda existiam restrições ao processo de investigação,
dado que, enquanto se processa o diagnóstico dos doentes, as portas dos gabinetes
médicos são encerradas de modo a permitir preservar a intimidade do doente e o sigilo
da relação médico-doente, o que implicou não conseguir visualizar os comportamentos
que se desenvolvem na análise inicial do doente.

Esta fase foi marcada por constantes avanços e retrocessos no acesso ao espaço
físico do serviço de urgência. A impossibilidade de circular livremente por todo o
serviço de urgência voltou a ser uma realidade dado que, muitas vezes, o acesso à zona
das salas de observação se encontrava encerrado e ainda não havia a familiarização
suficiente com os membros do serviço para não considerar este facto uma obstrução. O
serviço/salas de observação é um sector que ocupa um espaço próprio no serviço de
urgência e que se destina ao internamento, não programado com uma duração inferior a
24 horas. Este tipo de internamento destina-se a doentes com quadros clínicos agudos
em que haja a perspectiva de virem a ter alta após melhoria da sua condição de saúde.
No caso de a melhoria não ocorrer, estes doentes serão transferidos para uma das
enfermarias do hospital.

Um acontecimento veio a revelar-se muito importante para o desenvolvimento do
processo de observação, pois estabeleceu-se uma relação com uma das médicas do
serviço de urgência que me permitiu acompanhá-la no decorrer de todas as actividades
que desempenha no serviço de urgência, assim como facilitou o acesso a todas as áreas
do serviço e a uma aproximação aos restantes elementos da equipa médica. Desta
forma, deu-se o primeiro passo para que os membros do serviço aceitassem a minha
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presença e se iniciasse um processo de esbatimento da desconfiança em relação à minha
presença no serviço. Verificou-se que, em complemento à curiosidade relativa ao estudo
que começou a sobressair, a suspeição foi-se esbatendo, chegando a ser proferidos
comentários como “sentimos a sua falta no último turno” (MD07, 04 Janeiro 2005) ou
“quando cá está as coisas são sempre mais calmas” (MD12, 28 Dezembro 2004).

Embora a minha presença passasse a ser algo habitual, não deixou de se verificar
algum desconforto por parte de alguns membros de algumas das equipas do serviço de
urgência que, apesar de não o manifestarem claramente podia-se subentender, na forma
como se comportavam quando verificavam a minha presença, que preferiam que eu não
os observasse em acção. Um comportamento que por vezes era manifestado pela
deslocação do indivíduo para outra área do serviço de urgência, ou o desconforto
exibido através de movimentos corporais ou até de um tom de voz algo nervoso, o que
não se verifica até notarem na minha presença.

4.3.1.1. Quadros Clínicos de Emergência e de Urgência

Em relação às situações clínicas observadas no decorrer desta fase do trabalho de
campo,

estas

abordavam

diversos

quadros

como

cólicas

renais,

doenças

psicossomáticas, dores pré-cordiais, acidentes vasculares cerebrais, pneumonias, etc.,
sendo de destacar situações consideradas emergentes como as paragens cárdiorespiratórias e os politraumatismos, assim como outros quadros clínicos onde se
verificou a dinâmica das equipas, o relacionamento estabelecido entre os diversos
elementos da equipa de serviço, por serem situações consideradas emergentes, e o
comportamento manifestado entre os profissionais de saúde e os pacientes. Em seguida
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apresentar-se-ão algumas das situações observadas com o intuito de mostrar a vivência
do serviço de urgência.

A primeira oportunidade para presenciar uma paragem cardio-respiratória surgiu
logo no primeiro turno da noite. Após a recepção de um telefonema da unidade de
doenças infecto-contagiosas, a chefe de equipa permitiu que a acompanhasse à referida
unidade, tendo observado, à chegada, a uma enfermeira a proceder à massagem
cardíaca, que foi substituída na liderança da situação pela médica-chefe que, através de
procedimentos como a verificação da existência de pulsação e de reflexos, concluiu que
se tratou de um enfarte com morte súbita, tendo o óbito ocorrido anteriormente à sua
chegada à enfermaria.

Neste mesmo turno de observação foi possível fazer a distinção entre casos urgentes
e casos emergentes, e por conseguinte iniciar o processo de familiarização com a
diferença entre níveis de urgência. Assim, um doente que se encontre numa situação
urgente percorre o mesmo circuito que um doente que apresente uma condição clínica
menos grave, ou seja é sujeito ao processo de triagem, e posteriormente internado na
área das salas de observação. Um doente emergente, que dê entrada no serviço de
urgência, não é submetido ao questionário de triagem e é imediatamente encaminhado
para a sala de emergência.

No decorrer da terceira semana de trabalho de campo foi possível observar a
primeira reanimação em sala de emergência (o Anexo 7 apresenta uma imagem desta
sala) e todo o processo que a antecede. Esta situação é iniciada com a recepção do aviso
dos bombeiros de que estão a dirigir-se para o hospital com uma emergência médica. Na
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comunicação estabelecida via rádio são fornecidos os dados gerais do doente (e.g.
idade, sexo, tempo em paragem). A partir deste momento todos os médicos, enfermeiros
e auxiliares escalonados para a sala de emergência reúnem-se e ocupam as suas
posições para procederem à reanimação. Embora a sala esteja sempre preparada para a
recepção de um doente (a sala tem capacidade para receber dois doentes em simultâneo)
o pessoal começa a manusear o material de entubação, o material de reanimação e a
medicação de emergência. Após a chegada do doente, e a subsequente passagem do
doente da maca para a marquesa, todo o pessoal começa a desempenhar as suas tarefas,
estando a coordenação de todo o processo ao cuidado do chefe de equipa (que nesta
situação é designado por líder). Em linhas gerais, verificou-se que, as posições de cada
um dos indivíduos na sala de emergência são: (1) um médico na massagem cardíaca; (2)
um médico na entubação; (3) um enfermeiro na preparação da medicação; (4) um
enfermeiro na administração da medicação. Ao longo do processo de reanimação o
médico-líder procede à verificação da actuação de todos os elementos da equipa, à
transmissão de instruções que lhe pareçam ser necessárias, intervindo no desempenho
efectivo das tarefas quando considera adequado. É também da responsabilidade do
médico-líder determinar quantos ciclos de medicação e de procedimentos são
efectuados, assim como a decisão de cessar a reanimação. No fim do processo, é este
médico que faz o balanço da medicação utilizada, e que transmite as instruções à
restante equipa relativas ao acompanhamento subsequente do doente (no caso de a
reanimação ter tido resultados positivos), como as análises a realizar, a ligação ao
sistema de ventilação, o internamento no serviço de observação ou a transferência para
os cuidados intensivos.
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Nesta reanimação em concreto, foi necessária a minha colaboração, não numa tarefa
directamente relacionada com o processo que estava a decorrer mas devido à
necessidade de chamar mais pessoal para auxiliar na massagem cardíaca, e por ser a
única pessoa na sala que se poderia ausentar para contactar com outros elementos do
serviço de urgência para ajudarem no processo.

Na semana seguinte surgiu a oportunidade para observar mais uma reanimação que,
desta vez, ocorreu em Medicina 3, uma das enfermarias do hospital. O processo foi
iniciado com um telefonema da referida enfermaria para o serviço de urgência que
comunicava a ocorrência. Neste caso, houve a deslocação de dois médicos do serviço de
urgência para a Medicina 3, tendo as manobras de reanimação sido iniciadas pelos
enfermeiros de serviço mesmo antes da equipa de a urgência chegar ao local.

Nesta situação, em complemento aos procedimentos de reanimação habituais, um
dos enfermeiros procedeu à ligação telefónica ao médico assistente do doente em
paragem, dado que, perante o quadro clínico do doente, era necessário verificar se a
reanimação deveria continuar ou ser terminada. Após este contacto telefónico, o chefe
de equipa optou por não continuar a reanimação e decretar o óbito do doente.

De regresso ao serviço de urgência surgiu a oportunidade para encetar uma conversa
informal com o chefe de equipa, de modo a compreender melhor o processo de
reanimação. Deste diálogo resultaram alguns elementos adicionais relativos aos
procedimentos de reanimação como por exemplo ser permitido, no limite e após um
número elevado de tentativas (nunca discriminado), a administração de uma overdose
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ao doente, de modo a obter-se uma última reacção. Obteve-se também a seguinte
citação:

“… Quando estava a fazer o internato [há cerca de 12 anos], os procedimentos
não estavam tão estandardizados como actualmente, e, especialmente no turno
da noite, os internos ficavam muito tempo sozinhos, ou seja, tínhamos menos
apoio e improvisávamos bastante.”
MD19, 09 Dezembro 2004

Nesta conversa informal também foram abordadas as diferenças de comportamentos
entre peritos e novatos, nomeadamente no que diz respeito a diagnósticos e ao
comportamento sistemático de questionar o chefe de equipa e os colegas em anos mais
avançados da especialidade.

Duas outras situações de paragem cárdio-respiratória merecem ainda ser destacadas.
A primeira, que devido ao facto de a comunicação de chegada do doente ter transmitido
informações incorrectas sobre o estado geral do doente que só apresentava um quadro
de dificuldade respiratória grave, os procedimentos de reanimação não foram iniciados,
embora o posicionamento da equipa na sala de emergência tenha sido efectuado. A
segunda referente a uma mulher com idade compreendida entre os 70 e os 75 anos (a
informação recebida dos bombeiros voluntários não especificava a idade da doente) em
situação de paragem cárdio-respiratória, onde se observou que os comportamentos
desenvolvidos na sala de emergência foram em tudo semelhantes aos encetados em
situações idênticas.
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O segundo quadro clínico considerado emergente que foi acompanhado no decorrer
do trabalho de campo diz respeito a doentes com politraumatismos resultantes de
acidentes de viação. Depois de decorrido um mês de observações foi possível visualizar
a actuação da equipa de serviço, na sala de emergência, relativa a este tipo de situação.

Quando o doente chega ao serviço de urgência verifica-se a transferência de
informação entre o pessoal que acompanhou o doente até ao hospital para a equipa de
assistência ao doente. Os elementos da equipa escalonados para a sala de emergência
ocupam as suas posições em torno do doente e iniciam-se os procedimentos, com o
chefe de equipa a coordenar as operações. São accionados os meios para que sejam
efectuados os exames complementares no serviço de observação, devido ao facto de se
tratar de um politraumatizado. Nesta situação em particular, a chegada do médico que se
encontrava em presença física na unidade de cuidados intensivos alterou a coordenação
dos procedimentos, pois a responsabilidade de todas as actividades de diagnóstico,
estabilização do doente e de medicação passou para a sua alçada.

Uma segunda situação relativa a um doente politraumatizado merece ser referida
pois difere da anterior por se tratar de um doente que deu entrada no serviço de urgência
ventilado, transferido via helicóptero de outra unidade de saúde. Esta situação permitiu
consolidar aspectos da actuação da equipa de emergência. Após a comunicação da
chegada do doente (cerca de 15 minutos antes da chegada efectiva) foi preparada a sua
entrada directa nas salas de observação. Verificou-se a conjugação de esforço entre a
equipa que fez o transporte do doente e a equipa que o recebeu, com transmissão da
informação relevante entre os membros da primeira equipa e os membros da segunda
equipa. Os elementos da equipa iniciaram as suas tarefas de forma independente, tendo
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o chefe de equipa a seu cargo a monitorização da conjugação dos diversos desempenhos
e a atenção a pormenores, intervindo somente quando considerou haver demora na
execução de algum dos procedimentos.

Após a visualização desta situação estabeleceu-se a ligação a uma citação feita em
uma ocasião anterior de um elemento do pessoal do hospital:

“… É estabelecido um diálogo de mudos… porque cada indivíduo, na relação
que se estabelece entre os membros da equipa, sabe como deve actuar e nem
sequer é estabelecida comunicação verbal.”
EF01, 26.Out.2004

A terceira situação de traumatismos múltiplos que deve ser mencionada nesta
secção do trabalho difere das anteriores devido à gravidade da situação. O doente entrou
directamente para a sala de emergência onde se encontrava a equipa que deu início aos
trabalhos de estabilização do quadro clínico e foi posteriormente transferido para a
Imagiologia (secção de emergência) acompanhado por um médico, um enfermeiro e um
auxiliar. O chefe de equipa dirigiu-se à Imagiologia de modo a poder acompanhar,
supervisionar e analisar as radiografias, à medida que estas ficavam disponíveis no
sistema informático, com o intuito de minimizar o hiato temporal entre a análise das
radiografias, o diagnóstico e os procedimentos subsequentes. Assim, logo após a análise
das radiografias, foi contactado o ortopedista em prevenção e o doente foi transferido
para o bloco operatório e preparado para uma intervenção cirúrgica de emergência.
Todo o trabalho administrativo relativo ao processo do doente foi efectuado
posteriormente à transferência do doente.
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Em relação à observação de quadros clínicos que se inserem na categoria “urgente”,
é de referir um caso respeitante a uma mulher que apresentava um quadro de acidente
vascular cerebral. Depois de a doente ter sido observada por um interno (geral/ano
único), verificou-se que este pediu ajuda para a confirmação do diagnóstico a um colega
interno da especialidade. Embora ambos tenham discutido o quadro da doente, não
conseguiram chegar a um consenso. Assim, dirigiram-se ao chefe de equipa para
esclarecerem as dúvidas que a situação lhes suscitava. O chefe de equipa, em poucos
minutos, efectuou um exame objectivo e concluiu que o doente estava a simular a
patologia.

Outra situação clínica em que a intervenção do chefe de equipa foi crucial para a
aferição do diagnóstico refere-se a um homem com 16 anos, desportista, sem
antecedentes cardíacos, que deu entrada no serviço de urgência com sinais de
taquicardia. Na abordagem a este caso, depois de o médico assistente ter procedido ao
levantamento do quadro clínico e efectuado o pedido de análises e de radiografias,
conferenciou com o chefe de equipa de modo a esclarecer as dúvidas que o quadro do
doente suscitava. O chefe de equipa, sem sequer ter observado fisicamente o doente e só
com as informações transmitidas pelo médico assistente, suspeitou de que se tratava do
consumo de estimulantes, algo que se veio a confirmar em conversa subsequente com o
doente.

Ainda no decorrer desta fase de observação verificou-se a entrada de uma criança
com 3 anos com sintomas de meningite. Para dar resposta a esta situação toda a
dinâmica do serviço se alterou, tendo a criança sido transferida, de forma quase
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imediata, para a zona de isolamento das salas de observação. A equipa de trabalho
reestruturou-se de modo a incluir médicos com mais experiência (especialistas) por
forma a assegurar o correcto levantamento dos sintomas e a preparação da transferência
da doente para os serviços especializados. É de referir que o doente não é transferido de
imediato, pois é necessário verificar a disponibilidade das enfermarias e preparar o
espaço para a recepção do doente. Assim, e depois de o doente ficar monitorizado
formam activados os procedimentos estabelecido para que, a todos os indivíduos que
contactaram com a criança, fosse ministrada a medicação de prevenção.

Um quadro clínico presenciado por diversas vezes refere-se a intoxicação
medicamentosa, no qual o doente é encaminhado para as salas de observação,
monitorizado e medicado. Sempre que esta situação ocorria, era efectuada pelo menos
uma chamada telefónica para o Centro Nacional de Intoxicação, de modo a que o
médico assistente pudesse obter informações adicionais sobre os procedimentos a
seguir, a medicação adequada a ministrar, e o tipo de reacções fisiológicas que o doente
poderia apresentar.

4.3.1.2. Outros Quadros Clínicos

A afluência de utentes ao serviço de urgência é marcada por uma diversidade de
quadros clínicos que não são considerados emergentes ou urgentes. Foi possível
verificar, nesta fase do trabalho de campo, que a maior parte das situações clínicas
observadas pelos médicos de serviço referem-se a queixas consideradas de menor
gravidade. Não obstante, a possibilidade de acompanhar o desempenho dos médicos em
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relação a este tipo de situações permitiu observar comportamentos e desempenhos
relevantes para esta investigação.

Entre as situações clínicas menos urgentes que foram observadas, destacam-se a
título de exemplo, quadros de ansiedade, doença psicossomática, alergias diversas,
bronquite, conjuntivite, crise hipertensiva, fracturas diversas, intoxicação alimentar,
intoxicação alcoólica ou derivada do consumo de estupefacientes, pneumonia e cólica
renal.

Desde o início do processo de observação verificou-se, no relacionamento entre o
médico e o doente, por parte dos médicos, a vontade em estabelecer uma relação de
empatia para com o indivíduo que se encontra ao seu cuidado, com recurso frequente a
comportamentos destinados a aliviar a tensão e a acalmar os doentes.

Em relação à aferição do diagnóstico, o médico, no decorrer do diálogo que
estabelece com o doente, reformula diversas vezes as questões colocadas, de modo a
certificar-se da veracidade das respostas e a conjugar as respostas num quadro clínico
mais limitado, que é construído através da exclusão de hipóteses. Assim, após o
levantamento dos sintomas, medicação, patologias, medição da tensão arterial,
auscultação e apalpação, os médicos solicitam, de forma sistemática, a realização de
exames complementares de diagnóstico (radiografias, análises, electrocardiograma).
Estes procedimentos são repetidos até obterem uma maior certeza em relação ao
diagnóstico correcto.
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Verificou-se também a existência de um tipo de comportamento que pode ser
incluído no processo de aferição do diagnóstico. Os internos abordavam
recorrentemente o chefe de equipa e/ou os especialistas em presença física ou em
prevenção, de modo a conseguirem uma melhor indicação, ou a confirmação do
diagnóstico. Da mesma forma, estabelecia-se entre os internos um comportamento
semelhante, através da troca de ideias relativa às hipóteses de patologias e sobre a
actuação seguir, especialmente entre os internos do geral (com as modificações nos
planos curriculares passaram a ser designados por internos do ano comum/ano único) e
os internos do complementar, antes de abordarem o chefe de equipa.

A importância do levantamento do quadro clínico (designado por clínica ou
anamenese) é confirmada através da sequência de acções iniciadas perante a presença de
doentes que se encontrem incapacitados de articular a fala. Nesta situação, segundo um
dos médicos presentes no serviço de urgência, é fundamental confirmar a presença de
familiares, que possam esclarecer a situação que levou o doente aos serviços, tendo este
médico sido peremptório a explicitar a dificuldade na aferição do quadro clínico de
qualquer doente que dê entrada no serviço de urgência desacompanhado e sem
capacidade para explicar a sua condição clínica.

No decorrer do trabalho de campo também se constatou que a abordagem ao chefe
de equipa para esclarecimento de dúvidas não se resumia à aferição do diagnóstico. Os
internos contactam o chefe de equipa para serem auxiliados na interpretação dos valores
das análises, na interpretação de radiografias, para terem alguma recomendação sobre
que exames adicionais, qual o tratamento a efectuar durante o tempo de permanência no
hospital, que medicação prescrever, e se poderiam dar ou não alta ao doente.
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4.3.1.3. Outros Comportamentos Relevantes

Para além da observação de diversos quadros clínicos e da actuação dos médicos
relacionada com a medicina em particular, foi possível presenciar outros
comportamentos recorrentes e que também fazem parte das actividades desempenhadas
pelos médicos.

Verificou-se uma preocupação generalizada com o registo no processo dos doentes.
Qualquer tipo de actuação do médico era seguida, imediatamente ou num momento de
menor volume de serviço, de registos no processo do doente. Notou-se uma necessidade
de serem elaborados registos relacionados com a evolução da situação clínica do doente,
assim como relativos aos exames complementares de diagnóstico pedidos, aos
resultados dos mesmos, com a respectiva anexação dos documentos impressos, a
medicação efectuada no serviço de urgência, a nota de alta, etc. Verificou-se ainda a
complementaridade entre os registos médicos e os registos de enfermagem, com a
existência de formulários próprios para cada uma das equipas de profissionais de saúde.

É ainda de referir ter-se verificado comportamentos por parte dos doentes relativos à
denúncia pública do que se passava no serviço de urgência, de utilizarem a ameaça de
escândalo de modo a serem atendidos de forma mais célere ou até mesmo só por não
considerarem que o médico foi simpático o suficiente ou por acharem que o diagnóstico
não foi o adequado. Um exemplo diz respeito a uma jovem que deu entrada no serviço
de urgência acompanhada pela mãe depois de ter batido com a mão direita numa porta.
Após as radiografias estarem disponíveis no sistema informático e de o médico
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assistente as ter analisado, chamou a doente e a acompanhante para lhes comunicar que
não havia qualquer osso fracturado e que a mão estava dorida da pancada. As duas
ouviram a explicação do médico que deu alta à doente. Após o médico ter saído da sala,
a acompanhante começou a falar alto, a dizer que a filha continuava com dores, que
tinha sido mal atendida, que ia fazer queixa do médico, e que ia a uma estação de
televisão denunciar o mau atendimento.

4.3.2. Comportamentos Relevantes Extraídos da Observação

Após cada período de observação, as anotações manuscritas eram transcritas
utilizando um processador de texto. Cada uma das páginas tinha um espaço destinado a
codificação que, posteriormente, permitiu a elaboração da sua análise sistemática.
Através da examinação das 66 páginas de anotações referentes às observações
efectuadas (exemplos no Anexo 8), verificou-se a existência de alguns comportamentos
e de determinados factos que mereciam uma atenção mais significativa e um
aprofundamento do conhecimento relativo às razões da sua ocorrência (exemplo da
codificação inicial no Anexo 9).

Estes comportamentos estão relacionados com:
1) A aferição do diagnóstico;
2) A transmissão de conhecimentos entre peritos e novatos;
3) A existência de inúmeros registos relativos ao desempenho da função;
4) A colocação permanente de questões ao chefe de equipa;
5) O comportamento dos doentes relativo a denúncias de actuação aos meios de
comunicação;
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6) As chamadas telefónicas efectuadas para o Centro Nacional de Intoxicações;
7) A existência dos algoritmos na sala de emergência e em outra localizações do
serviço de urgência, nomeadamente no posto de enfermagem do Serviço de Observção;
8) A definição do que consideram ser um evento surpresa.

Nesta fase do processo de investigação muitas questões permaneciam em aberto e o
trabalho ainda se encontrava numa fase embrionária. Contudo, a análise sistemática dos
dados obtidos da primeira fase do processo de observação, de modo a que toda a
informação relevante contida nos dados fosse considerada, permitiu efectuar a
caracterização e a síntese das descobertas mais relevantes.

4.3.2.1. A Aferição do Diagnóstico

A maior parte dos quadros clínicos que dão entrada no serviço de urgência são
encaminhados para a área que é comummente designada por “balcões”, que conjuga as
áreas médica, cirurgia, pequena cirurgia, ortotraumatologia, e pediatria.

Das observações efectuadas verificou-se que os médicos (internos do geral, internos
da especialidade e especialistas) recorrem a um determinado padrão de comportamento,
uma rotina, de modo a aferirem a condição real dos doentes e a definirem a
possibilidade de diagnóstico (Whitbeck, 1981). Assim, o comportamento dos médicos,
na generalidade, compreende as seguintes fases:

(1) Análise do registo para verificarem a razão da deslocação do indivíduo ao
serviço de urgência, e do eventual diagnóstico que é estabelecido na triagem;
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(2) Chamada do doente a um gabinete ou, se o doente estiver a aguardar a consulta
numa maca ou numa cadeira de rodas, abordagem ao doente;
(3) Diálogo com o doente para efectuar o levantamento do quadro clínico,
patologias anteriores, medicação a que o doente se encontra sujeito, alergias;
(4) Exame visual, auscultação, apalpação, medição da tensão arterial, medição da
febre;
(5) Preenchimento dos formulários de requisição de exames (análises, radiografias,
electrocardiograma, de acordo com a situação);
(6) Medicação.
(7) Após a disponibilização informática dos resultados dos exames pedidos, o
médico procede à análise destes resultados;
(8) Confirmação ou alteração do diagnóstico;
(9) Ajustamento da medicação;
(10) Requisição de exames adicionais, procedimento que se repete até haver uma
maior certeza sobre o diagnóstico correcto;
(11) Alta ou internamento.

De entre estes procedimentos, reveste-se de primordial importância o diálogo inicial
com o paciente, de modo a que o médico possa fazer o levantamento do quadro clínico e
iniciar um processo mental de construção de algoritmos e de exclusão de hipóteses que
termine na convergência da informação recolhida e na aferição do diagnóstico. Nesta
fase, quando o paciente não se encontra em condições para responder às questões é
chamado o acompanhante, de modo a que o médico consiga compreender a situação. No
caso de o doente não se encontrar acompanhado, a aferição do quadro clínico é
dificultada. O médico efectua as mesmas questões de formas diversas para conseguir
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verificar a veracidade das respostas dadas, visto que “… o diálogo é fundamental para
aferir a situação [do doente]” (MD08, 20 Dezembro 2004).

O comportamento dos médicos internos (geral e complementar) caracteriza-se pela
verificação e confirmação de diagnóstico, da terapêutica e do tratamento com o chefe de
equipa ou com um colega da especialidade na qual o quadro clínico do doente se insere.

Quando as situações clínicas apresentam um grau superior de gravidade, os
especialistas em prevenção são chamados ao serviço de urgência para avaliarem o
paciente.

Verificou-se também que os internos do geral procuravam os colegas do
complementar para que estes os auxiliassem na confirmação de diagnóstico, sendo
também frequente colegas no mesmo nível de formação, discutirem entre si os
diagnósticos dos pacientes de cada um.

4.3.2.2. A Sala de Observação e Urgência Interna

De acordo com a gravidade do quadro clínico do doente, este pode ser encaminhado
directamente para a Sala de Observação, como no caso de intoxicações
medicamentosas, choques eléctricos, monitorização da evolução de um enfarte do
miocárdio, suspeita de doença infecto-contagiosa (e.g. meningite), suspeita de AVC,
entre outras patologias.
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O processo de levantamento do quadro clínico é executado de forma semelhante,
efectuando-se uma verificação dos protocolos de terapêutica a seguir. O chefe de equipa
do turno é, salvo raras excepções, o médico que se encontra em presença física na sala
de observação.

Quando era realizado algum procedimento médico na Sala de Observação, o chefe
de equipa solicitava a comparência de um dos internos do complementar para
efectuarem o referido procedimento (e.g. toraxocentese, punção lombar), de modo a que
estes pudessem praticar a técnica. Este comportamento vai ao encontro do que é referido
por um dos participantes no estudo:

“… Cada situação é um potencial de aprendizagem, que permite a interiorização dos
procedimentos e/ou medicação para o caso específico”.
MD16, 17 Dezembro 2004

4.3.2.3. A Sala de Emergência

A utilização da Sala de Emergência encontra-se, como a própria designação indica,
limitada aos casos de emergência médica. Esta sala encontra-se permanentemente
preparada para receber qualquer paciente cujo estado de saúde implique um risco
elevado para a sua sobrevivência.

De todos os elementos que constituem a equipa de serviço na urgência, há uma
predefinição dos que se encontram destacados para a sala de emergência. Desta forma,
quando há a notificação via rádio da chegada de um doente, a equipa desloca-se para a
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sala de emergência, na qual cada elemento toma a sua posição e é preparada a
medicação a utilizar, de modo a que, aquando da chegada do paciente, as manobras de
intervenção possam ser iniciadas de imediato.

O chefe de equipa tem a função de coordenador das diversas actividades e
procedimentos e só intervém quando julga necessário, nomeadamente no caso de
considerar que a execução de algum procedimento está a demorar excessivamente. Os
restantes médicos (dois ou mais, de acordo com a necessidade da situação) têm a seu
cargo a respiração assistida, a massagem cardíaca e a monitorização dos dados que
surgem nos monitores. Os enfermeiros (dois ou três) encarregam-se da cateterização, da
preparação da medicação a ser ministrada (atropina e adrenalina) e do auxílio na
massagem cardíaca, quando necessário.

Os procedimentos a efectuar na sala de emergência seguem protocolos estabelecidos
internacionalmente, estando expostos na referida sala os algoritmos de actuação
definidos por estes protocolos. Verificou-se também que o diálogo estabelecido entre os
diversos intervenientes ocorria no limite mínimo possível, estando cada um dos
intervenientes absorvido nos procedimentos que deveria efectuar. De acordo com um
médico especialista em medicina interna e chefe de equipa, a medicação ministrada na
sala de emergência é uma medicação padrão, sendo permitido, no limite, administrar
uma overdose.
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4.3.3. Entrevistas

De modo a compreender melhor os comportamentos e atitudes dos médicos em
diferentes níveis de formação (internos do geral, internos do complementar, e
especialistas), efectuaram-se, numa primeira fase, 26 entrevistas. A duração média das
entrevistas foi de 60 minutos, existindo um guião flexível de abordagem aos diversos
temas (Figura 15), de modo a que a conversa seguisse o curso mais confortável para o
entrevistado. O guião foi construído a partir dos elementos que resultaram da
codificação das anotações das observações e dos procedimentos de redução dos dados.
Todas as entrevistas foram gravadas excepto uma por recusa do entrevistado. Nesta
situação procurou-se, no decorrer da entrevista, efectuar anotações detalhadas e,
posteriormente, completar as notas com dados recuperados da memória.

Figura 15. Síntese do Guião das Entrevistas
Pergunta 1)
Pergunta 2)
Pergunta 3)
Pergunta 4)
Pergunta 5)
Pergunta 6)
Pergunta 7)
Pergunta 8)
Pergunta 9)
Pergunta 10)
Pergunta 11)

Relativamente à transmissão de conhecimentos entre especialistas e
internos… porque razão se processa desta forma…
Verificaram-se muitos comentários relativos ao desempenho da
actividade de que “antes não era assim”… como era?
Comportamentos na Sala de Emergência… recorrem muitas vezes
aos quadros (algoritmos/protocolos)… porquê…
Como se alteraram os manuais de emergência?
Chamadas para o Centro Nacional de Intoxicações… frequência das
chamadas… preocupação com o registo…
Processos dos doentes… descrições cuidadosas… porquê…
Relativamente à atitude e comportamento dos doentes… ameaça de
divulgação de situações nos meios de comunicação…
Qual é a ideia que tem relativa à evolução dos litígios, queixas dos
utentes…
Preocupação em consultar e questionar o chefe de equipa e os
especialistas… porquê…
Descreva uma situação em que considere ter sido “apanhado de
surpresa”… uma reacção a algo que não previa…
Comente o artigo “Medicina tem a sua humanidade ferida”.
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4.3.3.1. Dados Relevantes Extraídos das Entrevistas

A análise das transcrições das entrevistas permitiu fazer o levantamento das razões
de ocorrência e compreender por que determinados padrões de comportamento,
identificados no decorrer do processo de observação e na análise dos dados,
sobressaíram na primeira fase de recolha de dados efectuada no serviço de urgência
(exemplos no Anexo10). Estes temas emergiram da prossecução do tratamento dos
dados das observações e do processo de redução de dados das entrevistas. No Anexo 11
é apresentado o resumo que foi elaborado dos aspectos relevantes extraídos das
entrevistas.

Estes comportamentos dizem respeito à:
1) Forma como a transmissão de conhecimento/aprendizagem ocorre;
2) Actuação da equipa na sala de emergência;
3) Importância do registo clínico de cada utente;
4) Função de chefe de equipa;
5) Realização de contactos com Centro Nacional de Intoxicações;
6) Influência da envolvente contextual;
7) Definição de imprevisto.

4.3.3.1.1. Aprendizagem em Contexto Médico

A estrutura da formação de um médico é dividida por diversas etapas. A etapa do
internato médico dividia-se em internato geral e internato da especialidade. Após
Janeiro de 2006, o internato geral passou a designar-se por Ano Único de Internato,
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sendo a sua duração reduzida de dois anos para um. O exame de escolha da
especialidade, em vez de ser efectuado no segundo ano do antigo internato geral, é
actualmente realizado após terem decorrido seis meses de internato de ano único.

Quando um médico frequenta o internato geral, ou na terminologia actual, o ano
único de internato, isto implica que está a ser sujeito a uma formação generalista, que
abrange todas as especialidades médicas. Nesta fase de aprendizagem, como o indivíduo
ainda não possui qualquer prática profissional, ou a que possui é reduzida (que advém
do facto de ter estudado numa licenciatura onde existe prática clínica/hospitalar),
procura absorver o conhecimento de todas as fontes possíveis, que no caso específico da
medicina se centra nos conhecimentos práticos que se adquirem com os colegas mais
experientes.

Da análise das entrevistas (Figura 16) verifica-se que o comportamento recorrente
de chamar os internos (tanto do geral como do complementar, mas com maior
incidência sobre os internos do complementar ou da especialidade) para realizarem
determinados procedimentos está directamente relacionado com os meios de formação
da actividade médica, ou seja, só a prática efectiva dos procedimentos permite ao
indivíduo solidificar os fundamentos teóricos obtidos nos anos iniciais da sua formação.

Figura 16A. Resumo das Referências Relativas à Aprendizagem no Contexto
Médico
Aprendizagem em Contexto Médico
Afirmações referentes a:
Exemplos
“…e todos os colegas estão aptos a transmitir dados…
Capacidade de transmissão
de informação por parte dos porque tu não tens prática e recebes input de todos os
colegas…” (MD03, 09 Março 2005)
colegas com mais anos de
experiência aos internos
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Figura 16B. Resumo das Referências Relativas à Aprendizagem no Contexto
Médico (Continuação)
Aprendizagem em Contexto Médico
“…normalmente quando temos uma dúvida socorremoNecessidade intrínseca da
nos dos internos do complementar… quando é uma
profissão
coisa mais complicada que eles não podem resolver…
então vamos ao chefe de equipa…” (MD07, 15 Março
2005)
“…há um maior acompanhamento e há um menor grau
Relação com maior
de autonomia que se dá aos internos mais novos… o
preocupação com as
que legalmente é o mesmo que existia há uns anos
consequências do acto
atrás… mas ligava-se menos a isso… até porque a
médico
preocupação com as consequências com o acto médico,
etc., têm sido cada vez maiores… quer da parte da
população… quer da parte dos médicos em si…”
(MD06, 14 Março 2005)
- “…é a maneira de adquirirmos os nossos
Tradição da prática clínica
baseada nas experiências dos conhecimentos… e é sempre com os colegas mais
velhos que nós aprendemos…” (MD09, 19 Março
colegas especialistas
2005)
Aprendizagem pela repetição “…eles aprendem porque vêem o outro a actuar… ao
absorveres dados… formas de tratar uma patologia…
(e.g. diagnóstico,
de colegas com mais experiência… vais ter a tendência
procedimentos, terapêutica)
para tratar da mesma forma…”(MD03, 09 Março 2005)

De acordo com um dos entrevistados, as “manobras invasivas de diagnóstico e de
terapêutica” (MD04, 10 Março 2005), que se referem a técnicas que envolvem a punção
da pele ou o acesso ao interior do corpo humano através de uma cavidade, só podem ser
aperfeiçoadas com a prática, o que implica a necessidade de um especialista que auxilie
e incentive os internos na prossecução destes procedimentos. Verificou-se também que
a maioria dos entrevistados referia a “necessidade intrínseca da profissão” (MD02, 07
Março 2005) e a “tradição” (MD14, 08 Abril 2005) como justificação para a
transmissão do conhecimento se processar através da experimentação prática: “O
serviço de urgência é a maior das salas de aulas” (MD13, 08 Abril 2005). No caso dos
internos do geral, estes procuram formação nos seus colegas que frequentam o internato
complementar e nos especialistas. No caso dos internos do complementar, estes
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encontram-se muito mais direccionados para absorver informação e conhecimento dos
colegas especialistas na sua área de eleição: “… a nossa prática é sempre baseada nas
experiências das outras pessoas… não só com os especialistas… mas também com
aqueles que estão imediatamente à nossa frente [no seu percurso formativo]” (MD09, 19
Março 2005).

A aprendizagem é maioritariamente alcançada através do que se pode designar por
“aprendizagem de situação”, pois qualquer situação apresenta um elevado potencial de
aprendizagem, e os indivíduos aprendem com o que encontram numa situação e a
transpor para situações semelhantes: “… aprendemos também pela repetição das
coisas… vemos um caso… depois aparece um outro caso semelhante e outro
semelhante e nós temos, mais ou menos, o mesmo tipo de atitude… o mesmo tipo de
terapêutica” (MD11, 24 Março 2005); “os internos aprendem porque vêem o outro a
actuar…” (MD19, 12 Abril 205).

Em termos de evolução temporal da preocupação de acompanhamento dos internos
ao longo da sua formação, verifica-se que, embora em termos legais seja idêntica ao que
era anteriormente, actualmente “há um maior acompanhamento e há um menor grau de
autonomia atribuída aos internos…” (MD06, 14 Março 2005), pois existe uma maior
“… preocupação com as consequências do acto médico” (MD06, 14 Março 2005).
Desta forma, para além do acompanhamento dos internos, existe uma maior
preocupação em formar “… em termos da avaliação inicial dos doentes, do
acompanhamento dos doentes, da razoabilidade de intervir de uma forma ou de outra”
(MD04, 10 Março 2005).
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4.3.3.1.2. Comportamentos na Sala de Emergência

No que diz respeito à forma de actuação dos elementos da equipa médica destacados
para a sala de emergência, as entrevistas permitiram obter mais informação (Figura 17)
relativa à utilização de padrões definidos internacionalmente para as diversas situações
médicas que podem ser encaminhadas para a sala de emergência. No entanto, embora os
entrevistados mencionassem a utilização de protocolos, faziam simultaneamente
referência ao facto de se “tratar de um exercício dinâmico” (MD02, 07 Março 2005) e
de a “parametrização não ser taxativa” (MD02, 07 Março 2005). Assim, verifica-se a
existência conjunta de dois opostos: (1) protocolos de actuação e (2) dinâmica de
aplicação.

De acordo com os entrevistados “a actuação na sala de emergência está
completamente protocolada” (MD09, 19 Março 2005), tendo os modelos de intervenção
evoluído, ao longo do tempo, de modo a que “se tornem o mais protocolados possível”
(MD05, 10 Março 2005), de modo a que haja uma “uniformização de critérios… e
uniformização da situação” (MD03, 09 Março 2005). Todavia, sendo a actuação na sala
de emergência composta por exercícios dinâmicos que se ajustam de acordo com a
resposta do paciente, pelo facto de conterem “um número elevado de variáveis…
difíceis de controlar” (MD02, 07 Março 2005), obrigam a que os profissionais de saúde
estejam sempre atentos “para qualquer hipótese” (MD02, 07 Março 2005), alterando ou
mantendo a sua forma de actuar “consoante a situação específica” (MD02, 07 Março
2005).
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Figura 17. Resumo das Referências Relativas aos Comportamentos na Sala de
Emergência
Comportamentos na Sala de Emergência
Afirmações referentes a:
Exemplos
“… os modelos de intervenção… as coisas têm evoluído
Protocolos internacionais
no sentido de se tornarem o mais protocoladas possível…
deve-se usar sempre o mesmo tipo de protocolo…”
(MD09, 19 Março 2005)
“… tendência… principalmente nas urgências para
padronizar as atitudes de diagnóstico e de terapêutica…
existem estes protocolos terapêuticos e de diagnóstico que
ajudam muito a orientação…”(MD08, 17 Março 2005)
“… a parametrização e a protocolarização de actuação em
Evolução no sentido de
caso de urgência, urgência extrema ou de emergência… e
minimizar a confusão e
vai cada vez mais tender neste sentido… para afastar a
maximizar a eficiência na
confusão e protocolar as formas de intervenção…”
intervenção médica
(MD06, 14 Março 2005)
“… processo dinâmico… a postura pode manter-se ou
Exercício dinâmico que
alterar-se… são passos que estão padronizados e que se
obriga a parametrização
têm de seguir… [mas]… de acordo com a resposta…
não taxativa
aquilo é um exercício dinâmico…” (MD02, 07 Março
2005)
“… apesar de tudo [protocolos], as situações não são
sempre iguais e portanto há variações… e estes protocolos
não são para aplicar, no geral, tal e qual como lá estão…
porque as situações não são taxativas... é sempre um
auxiliar…” (MD08, 17 Março 2005)

Esta protocolarização relaciona-se com o facto de haver uma tendência para a
padronização de “atitudes de diagnóstico e de terapêutica … que auxiliam a
orientação…” do doente (MD08, 17 Março 2005). No entanto, devido à variabilidade
das situações com que os médicos se deparam e ao facto de as doenças se manifestarem
de forma diferente nos indivíduos, a maioria dos entrevistados considera que “estes
protocolos não são para aplicar, no geral, tal e qual como estão definidos… mas
funcionam… como um auxiliar…” (MD08, 17 Março 2005).
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4.3.3.1.3. Os Registos Clínicos

Um dos factos que se salientou no decorrer da primeira fase de observação
relacionava-se com a preocupação constante em registar toda a actuação do médico no
processo clínico do doente. A análise das transcrições das entrevistas permitiu aferir as
razões que originavam este tipo de comportamento (Figura 18).

Figura 18. Resumo das Referências Relativas aos Registos Clínicos
Registos Clínicos
Afirmações referentes a:
Processo de acreditação

Exemplos
“Cada vez mais se insiste… até porque o hospital está num
processo de acreditação… que haja informação
correctamente organizada e correctamente detalhada sobre
cada um dos processos…” (MD03, 09 Março 2005)
“…temos de ter registos nossos… da nossa própria
Documento legal
linguagem para nos entendermos… se alguma coisa não
corre bem…” (MD04, 10 Março 2005)
“…acho que cada vez mais a gente tem que se defender
em relação a doentes… em relação a processos judiciais…
acho que temos cada vez mais esta preocupação… de
alguma forma… estes nossos procedimentos defendemnos…” (MD05, 10 Março 2005)
“… eu acho que os processos estão cada vez mais
Evolução temporal da
condição clínica do doente detalhados… mas isso tem outra vantagem… depois na
evolução em enfermaria… quando o doente é
internado…” (MD09, 19 Março 2005)
Compilação de informação “É preciso que se faça… porque há coisas que são
importantes… para diagnóstico… para a orientação dos
clínica do doente
exames… há coisas que têm de ser escritas…” (MD04, 10
Março 2005)
“…isso é uma coisa que nós transmitimos… preencher
exaustivamente o processo clínico… o mais detalhado
possível e as queixas por que vem à urgência…” (MD09,
19 Março 2005)
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De acordo com os entrevistados, a existência de uma preocupação generalizada com
o registo no processo dos doentes resulta de duas razões distintas. A primeira e principal
razão é explicada com a necessidade da existência de um “… documento legal…
elaborado segundo um conjunto de regras, e que contém um determinado conjunto de
informação” (MD03, 09 Março 2005), dado que “… os registos são importantes… em
termos básicos da actividade do médico…” (MD10, 21 Março 2005), necessários para
auxiliar no diagnóstico, na orientação de exames, na aferição da evolução temporal da
condição clínica do doente, na administração de terapêutica, no internamento, na
mudança de equipa no serviço de urgência, de modo a salvaguardar que ao doente está a
ser prestado um serviço consentâneo com os sintomas apresentados.

A segunda razão apresentada para a existência deste tipo de registos, embora não
compartilhada por todos os entrevistados, mas pela maioria, relaciona-se com a
preocupação da salvaguarda da actuação de cada um “…dos profissionais que assistem
o doente…” (MD06, 14 Março 2005), conjugado com a protecção da integridade da
saúde dos doentes. Assim, embora a maioria dos entrevistados considere que a prática
da medicina defensiva, designação atribuída pelos próprios e definida como “as práticas
médicas destinadas a reduzir a possibilidade futura de processos de negligência”
(Webster’s New World Medical Dictionary), comece a influenciar a actuação do
médico, existe sempre uma segunda vertente de procurar que os cuidados de saúde
prestados sejam sempre os mais adequados às situações específicas: “… não só para a
minha defesa… mas também para colher melhor a história… para defesa do próprio
doente…” (MD07, 15 Março 2005).
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4.3.3.1.4. A Função de Chefe de Equipa

Tendo verificado nas observações que o chefe de equipa era frequentemente
abordado pelos internos (geral e complementar) no decorrer do turno, procurou-se nas
entrevistas aferir a razão deste tipo de comportamentos (Figura 19).

Figura 19. Resumo das Referências Relativas à Função de Chefe de Equipa

Afirmações referentes a:
Responsabilidade legal

Medicina tutelada

Fundamentação opinião e
aferição adequabilidade
da actuação

Função de Chefe de Equipa
Exemplos
“O chefe de equipa é o responsável… se houver…
questões de internamento… ou ajuste de medicação… tem
de ser com ele…” (MD03, 09 Março 2005)
“…é importante que o chefe de equipa tenha
conhecimento do procedimento da sua equipa … e o chefe
de equipa tem obrigatoriamente que saber tudo o que se
passa na sua equipa… porque é uma protecção para ele…”
(MD14, 08 Abril 2006)
“…muitas vezes é para partilhar responsabilidade… outras
vezes não é para salvaguardar mas é porque temos mesmo
dúvida e não sabemos o que é que devemos fazer…”
(MD18, 12 Abril 2005)
“…sempre… porque precisamos… também para nossa
protecção… porque um interno do geral não actua sobre a
sua responsabilidade…” (MD11, 24 Março 2005)
“…penso que é mais uma segurança… porque há
pequenos pormenores que vêm perguntar… há algumas
atitudes que é para dar conhecimento como chefe de
equipa… no fundo penso que será pelas várias razões…
umas administrativas… para dar conhecimento… outras
em termos de intervenção nos doentes…” (MD06, 14
Março 2005)
“…é sempre bom confirmar as decisões, confirmar as
opiniões…” (MD08, 17 Março 2005)
“…sempre… é aferir a nossa actuação… é para validar
aquilo que estamos a fazer…” (MD09, 19 Março 2005)

Como razão principal deste comportamento foi referido o facto de o chefe de equipa
ser co-responsável pela actuação dos membros da sua equipa, o que obriga a que tenha
conhecimento dos actos médicos praticados. Outra das razões apontadas pelos

121

entrevistados para este tipo de comportamento, que se conjuga com a anterior, reside no
facto de, legalmente, os internos exercerem medicina hospitalar tutelada, o que implica
um baixo grau de autonomia de actuação durante o internato geral, e um crescente grau
de autonomia durante os anos do internato do complementar.

A maioria dos internos entrevistados consideram ser “boa norma” (MD05, 10 Março
2005) consultar o chefe de equipa na tomada de decisão, e mencionam a existência de
razões administrativas para o fazerem. O chefe de equipa é procurado pelos elementos
da equipa para que estes vejam as suas decisões de intervenção nos doentes
fundamentadas e confirmadas, assim como para aproveitarem as situações e conversas
para expandirem e/ou solidificarem o seu conhecimento.

4.3.3.1.5. O Contacto com o Centro Nacional de Intoxicações

Durante o período de tempo passado nas “Salas de Observação e Urgência Interna”,
constatou-se que, no caso de intoxicações medicamentosas, situação de urgência que
requer a intervenção rápida da equipa médica, os médicos assistentes contactavam com
uma frequência elevada o Centro Nacional de Intoxicação. Para compreender a razão
deste comportamento, no decorrer das entrevistas questionou-se este facto.

Das respostas obtidas (Figura 20) verificou-se que existem duas razões para este
comportamento. As chamadas telefónicas para o Centro Nacional de Intoxicações são
efectuadas porque: (1) os médicos têm dúvidas em relação a determinados tóxicos
desconhecidos ou invulgares, especialmente os que não são utilizados em medicina
humana, e porque querem ter a certeza dos procedimentos a efectuar e do tempo de
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observação para cada situação específica; (2) utilizam o facto de a chamada ser
registada na central telefónica para a fazerem constar no registo clínico do doente.
Como referiu um dos entrevistados “… é um ritual para defesa nossa… porque hoje
também se faz… e cada vez mais… medicina defensiva…” (MD04, 10 Março 2005).

Figura 20. Resumo das Referências Relativas ao Contacto com o Centro Nacional
de Intoxicações
Contacto com o Centro Nacional de Intoxicações
Afirmações referentes a:
Exemplos
“…eu quando o faço é também por alguma protecção em
Protecção relativa à
relação à actuação… recorremos… a uma entidade
actuação
nacional que tem o conhecimento… de como proceder em
todas as situações…” (MD06, 14 Março 2005)
“…Telefonam sempre para confirmar… é uma norma…
Protocolo de actuação
mesmo que a gente saiba o que deve fazer… a gente
confirma sempre com o centro de intoxicações…
sempre…” (MD05, 10 Março 2005)
“…para não nos falhar nada… porque ninguém… eu acho
Necessidade de
que ninguém tem presente todos os efeitos secundários dos
informação adicional
medicamentos… por isso nós telefonamos sempre…”
sobre antídotos e/ou
(MD09, 19 Março 2005)
formas de terapêutica
“…nós fazemos pela necessidade porque, muitas vezes, há
questões de coisas desconhecidas ou de coisas
invulgares…” (MD11, 24 Março 2005)
“É norma… é norma é… e deve-se telefonar… para ter
Medicina defensiva
mais informações… porque… imagine que acontece
alguma coisa…” (MD14, 08 Abril 2005)

4.3.3.1.6. A Envolvente Contextual

Questionados sobre a alteração ao longo dos últimos anos da influência do contexto,
os entrevistados consideram existir uma alteração na forma de pensar e agir dos utentes
do serviço de saúde que decorrerá da evolução da sociedade, que “está cada vez mais
exigente” (MD11, 24 Março 2005) (Figura 21).
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Figura 21. Resumo das Referências Relativas à Influência/Alteração da Envolvente
Contextual
Envolvente Contextual
Afirmações referentes a:
Exemplos
“…uma grande agressividade dos jornalistas… partindo
Clima geral em relação à
do
principio… que o médico ou o hospital é culpado… o
profissão e profissionais de
erro era de certeza ou médico ou administrativo, ou
saúde
hospitalar… [os] meios de comunicação também são
indutores de tipos de comportamentos…” (MD06, 14
Março 2005)
“…isso é uma ameaça que as pessoas fazem… de virem à
comunicação social porque… provavelmente, os
jornalistas têm dado provas, nos últimos anos, que estão
ávidos por notícias sensacionalistas…” (MD15, 11 Abril
2005)
“… poderá ter também a ver... o facto de quereres registar
Indução de determinados
as coisas… de alguma possível conflituosidade… que hoje
tipos de comportamentos
é maior… hoje é maior a conflituosidade e as litigâncias…
que decorre, talvez, um pouco da evolução da
sociedade…” (MD03, 09 Março 2005)
“…
o doente, muitas vezes, vem e… para contornar o
Medicina defensiva
sistema conta uma história totalmente diferente… o
doente… julgando que está a fazer bem… está-se a
prejudicar a ele próprio… questiona tudo e todos… é
manhoso… e porque é manhoso tem de ser tratado com
alguma defesa…” (MD04, 10 Março 2005)

A análise das transcrições das entrevistas permitiu destacar o facto de a actuação ser
permanentemente vigiada pelos doentes, “não só pelo doente que está a ser examinado
como pelos doentes que estão a ser sujeitos a terapêuticas ou que aguardam
atendimento” (MD09, 19 Março 2005). É mencionado que cada vez mais os médicos
utilizam um número superior de exames complementares, de modo a fundamentar
muito bem as suas decisões e a precaverem eventuais consequências da sua actuação.
Os entrevistados consideram ainda que começam a sentir interferências externas ao
nível da razoabilidade da intervenção médica: “…a pressão da comunicação social junto
das pessoas… qualquer pessoa se queixa em termos públicos… isso serve como um
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efeito cascata passado entre as pessoas… e que se repercute na atitude médico…”
(MD08, 17 Março 2005)

4.3.3.1.7. Definição de Imprevisto

Tendo em consideração o potencial de improvisação numa actividade como a
desenvolvida no serviço de urgência (Davis, 2000; Haidet, 2007) procurou-se aferir o
que, na percepção dos entrevistados, se enquadrava no conceito de imprevisto.

As entrevistas permitiram compreender a perspectiva dos participantes neste estudo
relativa ao que poderia ser considerado um imprevisto (Figura 22), pelo facto de,
durante a primeira fase de observação ter sido difícil distinguir acções que se
enquadrassem neste conceito no decorrer das acções desempenhadas pelas equipas
médica no serviço de urgência.

Os entrevistados referiam que “… na medicina há muitas situações imprevisíveis…”
(MD08, 17 Março 205), que se conjuga com o facto de as patologias apresentarem “…
manifestações variáveis de indivíduo para indivíduo” (MD03, 09 Março 2005). São
referidos como exemplos de situações inesperadas no serviço de urgência, os casos
emergentes como as paragens cárdio-respiratórias, os acidentados graves e as situações
de catástrofe. São também referidas as respostas inesperadas a um medicamento e a
evolução das doenças não acontecer dentro do pré-determinado cientificamente.
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Figura 22. Resumo das Referências Relativas à Definição de Imprevisto

Afirmações referentes a:
Agressividade de doentes
e/ou familiares
Evolução não esperada de
um quadro clínico

Situações de catástrofe ou
acidentes com múltiplos
sinistrados

Definição de Imprevisto
Exemplos
“…se calhar algum doente me dar um soco… isso é
inesperado… ou eu dar um soco em alguém… isso é
inesperado…” (MD15, 11 Abril 2005)
“…alguns quadros médicos também, por vezes
surpreendentes também para o médico… não estava à
espera que aquele… que aquela situação tivesse um
desfecho… uma evolução tão rápida e fatal…” (MD10, 21
Março 2005)
“… são as situações inesperadas… [o doente] vem cá por
um motivo qualquer… diferente e… acontece outra
coisa… faz um enfarte, por exemplo…” (MD14, 08 Abril
2005)
“…uma situação de um acidente grave… uma catástrofe…
uma situação de catástrofe… um acidente grave com
muitos feridos… uma situação de catástrofe…” (MD12,
07 Abril 2005)

Na descrição da actuação em situações de emergência, os entrevistados referem os
protocolos utilizados para abordar este tipo de casos específicos. É referido
frequentemente que “… os médicos tendem a proteger-se com protocolos de
actuação…” (MD19, 12 Abril 2005), com os quais o médico procura “sempre fazer
encaixar o caso específico do doente… de uma maneira ou de outra… nesses
protocolos…” (MD19, 12 Abril 2005), bem como adaptar o conhecimento e a
experiência que possui à situação em questão. A maioria dos entrevistados considera
que em “… situações intermédias de gravidade existe mais margem para o imprevisto
do que propriamente a grande emergência… onde os procedimentos estão mais
protocolados” (MD19, 12 Abril 2005).

É referido que a actuação dos médicos tem de respeitar “… os conhecimentos
científicos mais actualizados…” (MD03, 09 Março 2005) que funcionam como uma
“…base… que está definida” (MD03, 09 Março 2005), adaptando-os ao quadro clínico
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específico de cada um dos pacientes. Os entrevistados utilizam palavras como “feeling”,
“intuição” e “prática” para descrever uma modificação súbita na abordagem médica a
um paciente.

O imprevisto é considerado algo natural no serviço de urgência e a improvisação é
referida como algo “… que acontece muito esporadicamente… como complemento”
(MD13, 08 Abril 2005) à actividade metódica e científica que é a medicina. É também
mencionado que mesmo sendo utilizada como complemento, a improvisação “… pode
ser perigosa… quanto menos improvisarmos melhor” (MD13, 08 Abril 2005), que
remete para a cada vez mais relevante preocupação com a justificação dos actos
médicos praticados.

4.4. Recolha de Dados – Segunda Fase

O tratamento dos dados obtidos na primeira fase permitiu desenhar um modelo
(Figura 23) que destacou uma vertente da actividade médica, a uniformização de
comportamentos. Contudo, ainda não era possível explicar e determinar como era
efectuada a conjugação entre protocolos e a flexibilidade necessária ao desempenho
(Fridsma e Thomsen, 1998; Harrison e Smith, 2003).

A segunda fase de recolha de dados decorreu entre Maio e Setembro de 2005 e teve
por finalidade o levantamento de informação adicional para complementar os dados
obtidos na primeira fase, esclarecer dúvidas que surgiram pela aplicação da Grounded
Theory, e compreender melhor o cenário de investigação e as actividades que aí se
desenvolvem.
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Figura 23. Conjugação da Informação Obtida na Primeira Fase de Recolha de Dados
Alteração Envolvente Contextual
- Evolução da Sociedade
- Meios de Comunicação Social
Estruturas de Apoio:
- Algoritmos/Fluxogramas
- Chamadas Telefónicas;
- Consulta Chefe Equipa e
Especialistas
- Registos Clínicos;
- Exames Complementares

Necessidade
Actividade
Uniformização de
comportamentos
Protecção
Actuação

4.4.1. Recolha de Informação Adicional

Em primeiro lugar, e considerando os comportamentos que foram observados na
sala de emergência, assim como as referências relativas à existência de normas,
procedimentos, e algoritmos que determinam e condicionam a actuação da equipa
médica em situações de emergência, foi efectuada uma pesquisa e recolha de
informação para complementar estes factos.

Assim, uma vez efectuado o levantamento dos diversos manuais de emergência
existentes, encetou-se uma análise comparativa das edições disponíveis por tipo de
assunto abordado. Os manuais analisados referem-se ao Suporte Básico de Vida no
Adulto - Nível I (básico), Suporte Básico de Vida no Adulto - Nível II (avançado),
Politraumatizados, e Emergência Pediátrica.
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Embora o objectivo deste procedimento fosse aferir a existência de diferenças
significativas nos conteúdos ao longo do tempo, na generalidade esta não ficou
comprovada porque o único manual que apresentava grandes alterações referia-se ao de
reanimação, editado pelo Conselho Português de Ressuscitação em Maio de 2001. A
análise da evolução dos algoritmos recomendados para cada tipo de situação de
paragem cárdio-respiratória (Anexo 12) só revelou modificações na forma de actuação
em caso de Bradicardia, sendo a complexidade do referido algoritmo notoriamente
maior.

Tendo em consideração a referência em entrevistas relativa a directrizes emanadas
pelo Conselho Português de Reanimação e a organismos internacionais, procurou-se
determinar a forma como era efectuada a transposição das mesmas para o serviço de
urgência do hospital.

Verificou-se que existe uma entidade a nível europeu, o Conselho Europeu de
Ressuscitação, que agrupa uma rede de conselhos nacionais de ressuscitação, entre os
quais o Conselho Português de Ressuscitação. Para além dos conselhos nacionais
também são membros integrantes a Cruz Vermelha e as organizações científicas
europeias de cardiologia, medicina intensiva, medicina de emergência e anestesiologia.

O Conselho Europeu de Ressuscitação representa todos os seus membros no Comité
Internacional de Ligação sobre Ressuscitação (ILCOR - International Liasion Commitee
on Resuscitation), organismo que tem como objectivos a produção de considerações,
que reúnam consenso internacional, relativas a assuntos específicos relacionados com a
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ressuscitação, a disseminação de informação sobre a formação em ressuscitação, assim
como fomentar a investigação científica e a discussão na área da ressuscitação.

O Comité Internacional de Ligação sobre Ressuscitação elabora as directrizes
internacionais de ressuscitação, que servem de base para a definição das linhas
orientadoras adoptadas pelo Conselho Europeu de Ressuscitação e que são
posteriormente traduzidas pelos conselhos nacionais membros da organização (Figura
24).

Figura 24. Organismos Relacionados com a Definição de Protocolos de Actuação
em Emergência Médica.

ILCOR – International
Liaison Committee on
Resuscitation

ERC – European
Resuscitation Council

CPR – Conselho Português
de Reanimação

Hospital

• Guidelines 2005
• Guidelines 2000
• Guidelines 1997
• Manuais 2006
(tradução em curso)
• Manuais 2001
• Manuais 1998
• “Suporte Básico de Vida no Adulto
– Nível I” (pp29)
∗ Fevereiro/03;
∗ Agosto/02.
• “Suporte Básico de Vida no Adulto
– Nível II” (pp51)

Após o processo de adopção das directrizes de ressuscitação pelas diversas
entidades internacionais e nacionais, o hospital elabora os manuais que servirão de base
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para a formação do pessoal que estará preparado para actuar em situações de
emergência. Apesar da existência destes manuais e das acções de formação ministradas,
os interessados podem sempre aceder à informação do Conselho Europeu e do Conselho
Nacional de Ressuscitação.

No hospital onde foi feito o estudo, constatou-se que para minimizar o hiato
temporal entre a definição de directrizes do Conselho Europeu e a tradução oficial do
Conselho Nacional de Ressucitação, tanto os manuais como os algoritmos afixados na
sala de emergência são actualizados directamente a partir das linhas orientadoras
emanadas pelo Conselho Europeu de Ressuscitação.

Em segundo lugar, durante esta fase de recolha de dados, contactou-se a Ordem dos
Médicos de modo a obter dados relacionados com processos judiciais e com a evolução
de queixas contra médicos. Este processo foi motivado pelos aos comportamentos
observados dos utentes do serviço de emergência, assim como pelas referências dos
entrevistados às alterações da envolvente, da sua influência na actuação dos médicos, e
na prática de medicina defensiva. Em simultâneo, iniciou-se o levantamento de artigos
da imprensa escrita que estivessem directamente relacionados com as questões que
emanaram da análise sistemática dos dados. Durante todo este período de tempo
procurou-se também melhorar o conhecimento relativo à natureza da actividade médica
pelo facto de, na análise dos dados, surgirem indicações conflituantes.

O Anexo 13 apresenta um resumo das queixas que entraram na Ordem dos Médicos
e das resoluções tomadas. Os dados obtidos directamente na Secção Regional Sul da
Ordem dos Médicos são apresentados no Anexo 14.
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Estes dados permitem suportar a afirmação de que a quantidade de processos que
deram entrada na Ordem dos Médicos tem vindo a aumentar, com a excepção do triénio
1999-2001 onde se verificou uma ligeira diminuição. O crescimento mais acentuado
verifica-se no triénio 2002-2004 com 734 novos processos, sendo este o período
antecedente à realização deste estudo. Através da Figura 25 pode-se visualizar a
tendência de crescimento das acções processuais. Contudo, é de salientar que só um
número reduzido de entre estes processos dizem respeito a negligência médica, cuja
tendência de crescimento é também uma realidade.

Figura 25. Novos Processos que deram Entrada na Ordem dos Médicos
Número de novos processos que deram entrada na
Ordem dos Médicos (1990-2004)
800
700
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100
0
1990-1992

1993-1995

1996-1998

1999-2001

2002-2004

Fonte: Ordem dos Médicos – Conselho Regional Sul

Ainda no levantamento de dados na imprensa escrita, obteve-se a informação
relativa ao movimento do serviço jurídico do Sindicato Independente dos Médicos
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(Anexo 15), que está em consonância com a obtida na Ordem dos Médicos. Esta
informação veio a ser confirmada directamente no referido sindicato numa fase
posterior do processo de recolha de dados.

4.5. Recolha de Dados – Terceira Fase

A terceira fase de recolha de dados, que correspondeu a cerca de 64 horas de
observação no serviço de urgência decorreu entre os dias 7 de Janeiro e 14 de Fevereiro
de 2006. A forma como se procedeu a este processo foi idêntica à da primeira fase.
Procurou-se confirmar se o levantamento dos comportamentos relevantes relacionados
com a questão sob investigação tinha sido correcto. Foi aproveitada a oportunidade para
verificar se factos relevantes tinham sido negligenciados no decorrer da primeira fase de
observação.

4.5.1. Observação

As anotações efectuadas (22 páginas) durante este período permitiram salientar os
seguintes factos. Ao contrário da fase inicial de observação, nesta fase do processo de
investigação a mobilidade no serviço de urgência era praticamente total exceptuando-se
alguma situação delicada que obrigasse a preservar a intimidade do doente, ou algum
dos profissionais não permitisse observar a situação em questão.

Foi possível confirmar os comportamentos que se desenvolvem na análise inicial do
doente, assim como o cuidado na elaboração da anamenese ou clínica do doente
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especialmente quando o médico assistente se encontra a frequentar o internato. Neste
ponto a diferença entre os médicos encontra-se ao nível do conteúdo do registo ou seja o
detalhe e a ênfase que é colocada na descrição da situação do doente, a padronização
que cada um determina de modo a minimizarem as omissões de informação que, no
entanto, pode nem sequer ser relevante para o tratamento da situação que levou o doente
ao serviço de urgência.

Relativamente aos quadros clínicos observados, verificou-se que predominavam as
patologias já observadas na primeira fase do processo de investigação. No entanto é de
destacar que se assistiu nesta fase, a duas paragens cárdio-respiratórias e ao
desenvolvimento da actuação da equipa destacada para a sala de emergência, a casos de
intoxicação medicamentosa voluntária, com os procedimentos descritos anteriormente a
serem uma constante, um caso de um doente que apresentava queimaduras em 70 a 80%
do corpo com entrada directa para as salas de observação, a quadros de alergia, cólica
renal, suturas derivadas de embriaguez, fracturas pequenas, acidentes vasculares
cerebrais (AVC’s), crises hipertensivas, entre outras situações clínicas.

Não foram verificadas alterações comportamentais em relação ao observado na
primeira fase. Em termos médicos/clínicos os desempenhos processavam-se da mesma
forma, e em termos de dinâmica entre os participantes verificou-se o mesmo. A consulta
do chefe de equipa, os telefonemas para o Centro de Informação Anti-Venenos, e a
preocupação com os registos clínicos dos pacientes continuavam a ser comportamentos
preponderantes, que se destacavam de entre as rotinas diárias do serviço.
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Verificou-se a introdução de um sistema informático que permite a consulta de
todos os exames (meios complementares de diagnóstico) realizados por um doente em
qualquer serviço do hospital e não só os realizados no serviço de urgência. Em relação
ao processo do doente houve a implementação de um sistema informático com
assinaturas electrónicas e validações. Na fase seguinte de observação veio a verificar-se
que este sistema tinha sido abandonado por razões administrativas e de
incompatibilidades de software.

Dos comportamentos observados destacou-se a ênfase colocada, pelos internos do
complementar, na formação dos internos do ano único que iniciaram o internato médico
no mês de Janeiro de 2006 através do reforço sistemático de comportamentos que
podem ser considerados defensivos, e que previnem problemas no caso de contestações
subsequentes.

Era notória a fragilidade e a insegurança que os internos demonstravam na
abordagem e contacto com os doentes, tendo-se presenciado a diálogos entre internos
(de vários níveis de formação) onde afirmavam que “não quero a responsabilidade de
assinar receitas” (MD45, 06 Janeiro 2006), ou “não assino nada” (MD46, 19 Janeiro
2006), e ainda “não quero assinar as altas” (MD45, 06 Janeiro 2006), assim como o
conselho de um interno com maior experiência a afirmar que “deves escrever sempre o
que o chefe de equipa e/ou especialista te disse […] e anotar a hora” (MD51, 09
Fevereiro 2006).

Assistiu-se também à troca de experiências entre internos, a conversas relacionadas
com pedidos de esclarecimento entre os internos do tronco comum e os internos da
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especialidade, com os últimos a enfatizarem comportamentos a serem adoptados que
permitissem resguardar a actuação, assim como a transmissão de informação relativa à
utilização do sistema informático de análises e de radiografias, de modo a poderem
fazer o acompanhamento adequado e obterem uma hipótese de diagnóstico.

4.6. Recolha de Dados – Quarta Fase

A quarta fase de recolha de dados decorreu entre Abril e Junho de 2006 e teve por
finalidade a obtenção de informação adicional que permitisse complementar e apoiar
teoricamente os desenvolvimentos que derivaram da análise dos dados obtidos nas fases
anteriores.

4.6.1. Recolha de Informação Adicional

De modo a compreender as categorias que emanavam da análise sistemática dos
dados foi necessário expandir o conhecimento respeitante às características da prática da
medicina dado que as informações eram conflituantes com a natureza desta actividade.
Foi também necessário fazer o levantamento do conceito de medicina defensiva dado
ser esta a categoria que agregava muita da informação obtida previamente.

Nesta fase manteve-se o contacto com a administração do hospital e procurou-se
obter actualizações relativas aos manuais de emergência utilizados. Foi dada
continuidade à procura de disposições legais relativas à actividade hospitalar e à
alteração da formação em medicina, nomeadamente do internato médico.
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Prosseguiu-se também com a pesquisa de informação na imprensa escrita, sendo de
salientar um artigo publicado no jornal Correio da Manhã (8 de Janeiro de 2005), que
apresentava informações semelhantes às obtidas no jornal Público (23 de Janeiro de
2006) e na revista Visão (17 de Março 2005) cuja fonte era o Sindicato Independente
dos Médicos. Desta forma contactou-se esta entidade para proceder à confirmação dos
dados (Tabela 1).

Tabela 1. Resumo Estatístico do Número de Processos Administrativos e Judiciais
em Curso entre 1997 e 2005

Processos Administrativos e Judiciais em Curso
50
1997
99
1998
122
1999
142
2000
165
2001
175
2002
204
2003
225
2004
312
2005
Fonte: SIM – Sindicato Independente dos Médicos

4.7. Recolha de Dados – Quinta Fase

A quinta fase de recolha de dados decorreu entre os meses de Julho e Setembro de
2006 e abrangeu cerca de 119 horas de observação no serviço de urgência, 12
entrevistas, e recolha de informação adicional.

137

4.7.1. Observação

A prossecução desta fase teve como objectivo a confirmação e a preparação de
novas entrevistas de modo a verificar-se se as categorias emergentes e o quadro teórico
estava de acordo com a percepção dos participantes no estudo.

Relativamente a quadros clínicos observados não se presenciou qualquer situação
diferente das analisadas em fases de observação anteriores. Quanto a comportamentos
relevantes, verificou-se a reforço do cuidado e exactidão no preenchimento do registo
clínico dos doentes, a consulta sistemática ao chefe de equipa e aos serviços
especializados. Comparativamente ao observado anteriormente, constatou-se ter havido
alteração nos algoritmos existentes na sala de emergência (em Anexo 16), de modo a
incorporarem as novas directrizes europeias e internacionais, assim como a existência
de um quadro na zona das salas de observação, com a informação (reproduzida no
Anexo 17) que o médico deverá considerar antes de efectuar a chamada para o Centro
de Informação Anti-Venenos (previamente a designação que constava junto ao número
de telefone era Centro Nacional de Intoxicações).

Aproveitou-se os momentos de menor afluência ao serviço de urgência para
conversar com os médicos de serviço de modo a aferir a validade do quadro teórico que
ia surgindo através da aplicação da Grounded Theory.
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4.7.2. Entrevistas

Com o intuito de aferir as causas do comportamento médico em diferentes níveis de
formação (internos e especialistas), foram efectuadas nesta fase 12 entrevistas, com uma
duração média de 50 minutos. Estas entrevistas tiveram por base um guião flexível
(Figura 26), de modo a acomodar e adaptar o rumo da conversa às questões sob análise
e a permitir que o entrevistado permanecesse confortável com a direcção do diálogo
estabelecido. A construção das questões decorreu dos conceitos que resultaram da
análise dos dados obtidos nas fases anteriores e procuravam, em termos gerais,
esclarecer as relações que se estabeleciam entre elementos flexíveis e fixos da actuação.
À excepção de dois entrevistados, todos aceitaram que a entrevista fosse gravada.

Figura 26. Síntese do Guião das Entrevistas – Parte II
Pergunta 1)
Pergunta 2)
Pergunta 3)
Pergunta 4)
Pergunta 5)
Pergunta 6)
Pergunta 7)

Que consequências encontra na prática da Medicina Defensiva?
Como vão sendo aprendidos estes comportamentos?
Como é feita a adaptação dos procedimentos a um doente em
particular…
E quando o procedimento falha (não resolver a situação do doente)?
E quando são situações atípicas? ou Combinações?
Qual é a “boa prática”? Como pode ser definida?
Consegue descrever uma situação que tenha posto à prova sua perícia
profissional?

4.7.2.1. Dados Relevantes Extraídos das Entrevistas

A análise das transcrições das entrevistas permitiu alargar o âmbito e aprofundar o
conhecimento relativo às razões de ocorrência de determinados padrões de
comportamento que sobressaíram ao longo deste processo de investigação (Anexos 18 e
19).
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Estes comportamentos dizem respeito a:
1) Condicionamento externo;
2) Normalização comportamental;
3) Definição de “boa prática”.

A literatura de improvisação, prática médica, medicina defensiva e medicina
baseada na evidência forneceu a terminologia e as referências conceptuais que
permitiram relacionar incidentes individuais (e.g., recolha da história clínica; utilização
de um protocolo) a categorias mais gerais (e.g., boa prática profissional; normalização
comportamental). A conjugação e utilização das anotações e de memorandos das fases
anteriores, e a iteração entre diversos conjuntos de dados e teoria, serviram de apoio
para revelar as relações entre conceitos e permitiram refinar e robustecer as categorias
emergentes.

4.7.2.1.1. Condicionamento Externo

Tendo em conta a relevância e a ênfase colocada na prática da medicina defensiva
(Hiyama et al., 2006; Passmore e Leung, 2003; Studdert et al., 2005), nas entrevistas
procurou-se que os respondentes esclarecessem as razões para este facto. Desta forma,
foi referido as alterações que nos últimos anos têm vindo a ocorrer ao nível das atitudes
e comportamentos dos utentes do Serviço Nacional de Saúde como reflexo das
alterações societais e culturais da envolvente (Figura 27).
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Figura 27. Resumo das Referências Relativas ao Condicionamento Externo

Afirmações referentes a:
Importância da prova

Características dos
doentes

Conjuntura social

Condicionamento Externo
Exemplos
“…antes bastava a palavra do médico pois tinha imenso
valor… hoje em dia isso já não é suficiente… é necessário
haver as provas concretas em como fizemos os
procedimentos todos correctos…” (MD27, 21 Agosto
2006)
“…como [a actividade] é muito variável tem que se
normalizar porque senão nunca te sentes bem perante um
juiz…” (MD28, 24 Agosto 2006)
“…90% dos casos não se justifica seguir aquele
protocolo… o problema é se o doente morre e se eu vou a
tribunal… bem… fiz tudo como manda o protocolo mas o
doente morreu…” (MD33, 13 Setembro 2006)
“…cada vez mais as pessoas são menos concisas e menos
“sérias”… saem e dizem ‘percebemos tudo’ mas… e se
alguma coisa corre mal… chateiam-nos… mas se estiver
tudo protocolado a tua vida fica muito mais facilitada…”
(MD28, 24 Agosto 2006)
“…também os próprios doentes acho que acabam por…
como isso começa a ser uma prática… achar que não
foram bem atendidos se não foram sujeitos a esses exames
todos, com o RX e muitas das vezes perde-se mais tempo
a explicar porque é que não lhes está a fazer, do que a
fazer o simples preenchimento de um pedido de exames,
muitas isso acontece…” (MD35, 26 Setembro 2006)
“… em principio nós somos vistos como pessoas… ou
como uma classe não digo “a abater”… mas à partida as
pessoas já têm uma atitude um bocado defensiva e à
mínima coisa… às vezes se é preciso conjugar um
bocadinho os factos… mas à mínima coisa a tendência é…
vou fazer queixa… e daí que as coisas estão muito
uniformizadas… muito protocoladas… pedem-se muitos
exames… é realmente uma postura que nós temos de
adquirir que é a tal medicina defensiva…” (MD37, 29
Setembro 2006)

Como refere um dos entrevistados “…as pessoas são mais exigentes, mas estão na
mesma não informadas, gostam de contestar mas não sabem bem porque é que o
fazem… mas continuam a não ser pessoas com a mente muito aberta nem muito
esclarecidas…” (MD28, 24 Agosto 2006), que pode ser complementado com “e então
estas pessoas não admitem que a medicina… que isto é uma ciência que não é exacta…
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há muitos factores em jogo… há muitas nuances que às vezes até podem passar
despercebidas na altura… e não é porque haja lapso… não é que haja erro médico…
mas porque a vida é assim… a própria doença vai fluindo… os dados vão surgindo e
nós não podemos adivinhar o que é que vai acontecer…” (MD37, 29 Setembro 2006).

É ainda mencionado que devido a estas alterações os profissionais da saúde foram
obrigados a alterar o seu comportamento por causa do aumento das queixas dos utentes
relativas à sua actuação, quer estas tenham ou não fundamento. Como é confirmado
pela afirmação seguinte relativa ao espectro do processo judicial “…a partir de
determinada altura começaram a ter mais cuidado…”(MD27, 21 Agosto 2006).

4.7.2.1.2. Normalização Comportamental

Embora as características base da actividade médica sejam sempre mencionadas
como factor preponderante da actuação de um médico, verifica-se a existência de uma
incongruência relativa a adaptabilidade exigida por estas características e a quantidade
de rotinas, protocolos e de procedimentos obrigatórios que o indivíduo tem de
considerar no seu desempenho. Assim, através da análise das respostas às entrevistas e
complementado pela literatura (Harrison e McDonald, 2003; Harrison e Smith, 2003;
Miller e Bovbjerg, 2002), foi possível determinar a razão para a existência de uma
normalização comportamental nesta actividade (Figura 28).

142

Figura 28. Resumo das Referências Relativas à Normalização Comportamental
Normalização Comportamental
Afirmações referentes a:
Exemplos
“…à partida sabemos que o doente não tem nada de grave,
Forma de reacção e de
mas para a nossa própria segurança acabamos por pedir
consequência de pressões
mais exames …” (MD27, 21 Agosto 2006)
externas
“… à mínima dúvida pedem-se os exames todos…”
(MD30, 13 Setembro 2006)
“…principalmente os internos… defendem-se… pedindo
um estudo mais alargado que talvez não fosse inteiramente
necessário…” (MD30, 13 Setembro 2006)
“…[tendência] a que cada vez mais existam protocolos no
sentido de estabelecer que atitudes a tomar perante
determinadas medidas e que protegem cada vez
mais…”(MD28, 24 Agosto 2006)
“…nós estamos permanentemente a correr riscos… muitos
Diminuição do risco e da
mais riscos do que as pessoas imaginam… quer dizer
incerteza
porque na realidade nós não estamos a lidar com matérias
inertes, porque quando é uma coisa inerte a gente sabe que
faz um determinado gesto e que provoca uma determinada
reacção e que é sempre igual, aqui não é bem assim…”
(MD32, 13 Setembro 2006)
“…mas… e se alguma coisa corre mal… chateiam-nos
mas se estiver tudo protocolado e tudo aceite… a tua vida
fica muito mais facilitada porque de facto condiciona… as
tuas atitudes…” (MD28, 24 Agosto 2006)
“…e de certa forma as coisas tendem para esta
uniformização… a medicina… se calhar à semelhança de
muitas outras coisas… vai perdendo cada vez mais aquele
aspecto místico e artístico que… e tende para uma certa
uniformização… com a segurança que isso nos trás… de
que são procedimentos… de que são metodologias
eficazes…” (MD36, 28 Setembro 2006)
“…existem protocolos, quase tudo hoje em medicina…
Incorporação de uma
obedece a guidelines… agora o que eu acho nessa área…
componente flexível
nós não devemos basear-nos só nos protocolos… tem que
haver uma coisa que é “arte na medicina” que é saber
conjugar esses protocolos… ‘Não há doenças… hoje há
doentes’…” (MD35, 26 Setembro 2006)

A análise sistemática das entrevistas permitiu constatar três componentes que
podem ser agrupados na “normalização comportamental”. É mencionado pelos
entrevistados que existem pressões externas para que o seu desempenho siga
determinadas regras e protocolos: “e agora também como há um processo de auditoria
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em termos hospitalares tudo isso faz com que haja protocolos… mas a todos os níveis…
não só na urgência como em todos os serviços… o escrever no diário agora segue
determinadas regras… não há a improvisação e aquela adaptação às situações vai passar
agora a ficar um bocadinho deficitária em relação a tudo o resto… porque para tudo
agora há protocolos e há regras… e nós temos que nos cingir a estas regras…” (MD37,
29 Setembro 2006).

Esta normalização comportamental está relacionada com a diminuição do risco e da
incerteza da actividade e das consequências legais que daí advém: “…antes havia a
noção do médico muito clínico, quer dizer que se baseava muito nos dados clínicos do
doente e que formava o seu juízo… com base na observação do doente… e hoje em dia
isso perdeu-se um bocado… cada vez mais se recorre a exames para esclarecer às vezes
situações banalíssimas… porque não estamos livres de depois sermos acusados de o não
ter feito, e de não ter pedido…” (MD32, 13 Setembro 2006).

Desta forma, os indivíduos encontram-se restringidos a protocolos de actuação,
como é notório na afirmação de um dos entrevistados: “…se por acaso as análises vêm
alteradas, faz parte do protocolo repetir passado quatro horas, e mesmo que venha tudo
normal, mesmo que na primeira venha tudo normal, inclusive tenham melhorado, está
óptimo, passado quatro horas tem de se repetir tudo…”(MD27, 21 Agosto 2006).

Contudo, embora exista “…a uniformização de procedimentos…” (MD36, 28
Setembro 2006), que não está somente relacionada com as pressões externas
“…também tem a ver com o próprio conhecimento… porque o conhecimento é maior e
nos permite dizer que esta é a forma mais correcta de o fazer… tendem a haver
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guidelines… normas de diagnóstico… de actuação… porque há mais conhecimento…
porque antes não se sabia… e hoje em dia existe um conhecimento baseado na
evidência…” (MD36, 28 Setembro 2006), os entrevistados com mais experiência
apresentam reservas em relação à sua aplicabilidade em sentido restrito, salientando que
os protocolos são desenvolvidos e testados “… para um universo X de doentes… com o
doente em particular… aquele que está à nossa frente… aquela doença pode ter uma
manifestação variada… de acordo com o doente que temos à nossa frente… e temos que
tentar subjugar a realidade? Não… tem que haver algo, tem que ter conhecimento para
tentar para adaptá-lo àquele doente em particular…” (MD35, 26 Setembro 2006), o que
introduz, mais uma vez, uma componente flexível aos padrões de actuação.

4.7.2.1.3. Definição de “Boa Prática”

Dada a conflituosidade entre adaptabilidade e normalização e/ou padronização
comportamental procurou-se aferir o que os indivíduos consideravam ser a “boa
prática” médica (Figura 29).

De acordo com os entrevistados, a boa prática médica, que incorpora elementos de
conhecimento e de empatia pela situação do doente (Dantas, 1999), assenta
fundamentalmente no cuidado e atenção colocados na história clínica e exame objectivo
do doente. Desta forma são obtidas as informações mais pertinentes relacionadas com o
estado de saúde do doente. Como refere um dos entrevistados “…nós temos que ter
muito cuidado com a história clínica do doente porque é através dela que vamos chegar
a um diagnóstico… a uma terapêutica… [uma manifestação] pode significar muita
coisa…” (MD27, 21 Agosto 2006). No caso de o doente estar impossibilitado de
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fornecer informações, “…[e se não for possível fazer o levantamento da história clínica
porque o doente pode não conseguir transmitir]… temos que fazer um exame de
observação clínico… não ter poucos dados de história… então tem de se valorizar a
situação do doente e ver os sinais do doente... se estão muito queixosos… aí tem de se ir
por outros caminhos…” (MD30, 13 Setembro 2006).

Figura 29. Resumo das Referências Relativas à Definição de “Boa Prática”

Afirmações referentes a:
Relevância da história
clínica

Utilização de protocolos
com adaptação ao caso
concreto

Definição de “Boa Prática”
Exemplos
“…o ter uma boa prática médica é quando temos o doente
à nossa frente e fazermos muito bem a história, perguntar
pela família… tomar nota dos medicamentos, ter alguma
atenção, depois não tirar conclusões à pressa, ver bem o
doente, aquilo que ele nos quer transmitir para adaptar a
cada situação. Já se sabe se tivermos estes cuidados todos
a probabilidade de termos sucesso e fazermos uma boa
história clínica é maior.” (MD27, 21 Agosto 2006)
“…é um raciocínio… perante as queixas do doente… que
é fundamental… a história clínica é mais de metade… é
muito mais… é mais de metade da resolução do
problema… o risco é não fazer uma boa história… ou não
fazer história nenhuma e começar só fazer exames
complementares de diagnóstico…” (MD30, 13 Setembro
2006)
“…de vez em quando saem mais alterações e as pessoas
têm de se adaptar a elas, consoante a especialidade aí
aumentam o volume de trabalho, surgem outros casos e
vamos pesquisar acabamos por ter em conta estas novas
guidelines… e nós modificamos… até porque na medicina
nada é estável…” (MD27, 21 Agosto 2006)
“… é claro que isto são normas para o doente em geral…
depois há particularidades do próprio doente que têm de
ser adaptados…”(MD37, 29 Setembro 2006)
“… eu acho que será a melhor resposta à preocupação do
doente específico que nos procura… essa será a boa
prática… desde um bom relacionamento empático,
profissional… de alguém que tenta responder
especificamente ao que trouxe o doente ao seu contacto...”
(MD35, 26 Setembro 2006)
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A abordagem à situação de um doente em particular é efectuada pela eliminação das
hipóteses colocadas perante o quadro apresentado. Como refere um dos entrevistados
“…se aquele procedimento não resolve…temos de passar ao seguinte… temos as
alternativas… por isso é que se faz sempre… faz-se a história actual… e depois faz-se
um resumo… observação do doente… e a seguir são as hipóteses de diagnóstico…
devem ser postas sempre por ordem de maior probabilidade… algumas posso excluir já
pela clínica… não sendo possível… então vamo-nos socorrer dos exames…” (MD30,
13 Setembro 2006).

A utilização dos exames complementares de diagnóstico, prática corrente na
actividade, origina comentários como “…os colegas [com menos experiência] fazem
um pedido exagerado de exames complementares de diagnóstico, para poderem ter
maior defesa e isso faz com que, muitas vezes, esses médicos passem a ser mais
prescritores de exames, e esquecem o doente no todo…” (MD35, 26 Setembro 2006), o
que demonstra uma tendência contrária à boa prática da actividade.

A componente variável advém do facto de “… (n)a actividade médica … cada caso
é um caso...” (MD28, 24 Agosto 2006). Este elemento modificável encontra-se inserido
nos próprios protocolos de actuação, que são designados por linhas de orientação.
“…Nós baseamos a nossa prática clínica… fala-se muito nas guidelines… não são mais
do que linhas de orientação… e a boa prática é aquela que é baseada nas linhas de
orientação… mas eu acho que tem de haver por parte do médico um senso clínico… o
senso clínico para tentar… eu não vou fugir às normas gerais… mas também temos de
ver a pessoa que temos à frente e tentar adaptar um bocadinho estas tais guidelines…”
(MD37, 29 Setembro 2006), que é reforçado por “…depois há uma adaptação…”
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(MD27, 21 Agosto 2006) e pela ressalva constante dos entrevistados com mais anos de
profissão que mencionam que “…nós temos doenças e temos doentes… não é tudo
igual… a mesma doença pode ter um impacto completamente diferente no doente A, no
doente B, no doente C… e é com base nisso que depois temos de adaptar estas tais
linhas orientadoras de acordo com a pessoa que temos à frente…” (MD37, 29 Setembro
2006).

4.7.3. Recolha de Informação Adicional

Tendo-se prosseguido com a análise (leitura e codificação) de artigos publicados na
imprensa escrita relacionados com a actividade médica, através de pesquisa do arquivo
e do acompanhamento das edições, foi possível detectar dois artigos com particular
interesse para esta investigação. Estes artigos foram publicados no Diário de Notícias a
29 de Setembro de 2006 (Anexo 20) e no Diário Económico a 24 de Novembro de 2006
(Anexo 21). O seu conteúdo referente à disponibilização de um seguro de
responsabilidade civil por parte da Ordem dos Médicos, devido ao número crescente de
queixas relativas à prática clínica, reforça a criação de uma “rede de segurança” para
proteger a actuação do médico em relação a contestações judiciais futuras.

Ainda no decorrer da análise das entrevistas salientaram-se as noções de medicina
baseada na evidência, gestão do risco clínico e segurança dos doentes, o que obrigou a
efectuar uma pesquisa sobre estes tópicos de modo a estabelecer a relação conceptual
com os resultados da aplicação da Grounded Theory.
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4.8. Recolha de Dados – Sexta Fase

A sexta fase de recolha de dados decorreu entre os meses de Janeiro a Março de
2007 e incidiu em cerca de 93 horas de observação e em quatro apresentações das
categorias e do modelo gerado pela aplicação da Grounded Theory de modo a que
fossem validados pelos próprios participantes no estudo, para verificar se o fenómeno
que se pretende aferir é o que se está, efectivamente, a medir. Com o mesmo propósito,
foi ainda utilizada literatura técnica e solicitado a 2 médicos que procedessem à leitura
do trabalho e que produzissem comentários, o que não obteve uma adesão positiva
justificada pelo excesso de trabalho a que estavam sujeitos.

Em relação à fiabilidade do estudo (i.e., se a forma como o fenómeno está a ser
aferido é adequada), como sugerido por Corbin e Strauss (1990) e Bansal (2003), ao
longo do processo de investigação, diversificou-se as fontes e os métodos de recolha de
dados (e.g., observação; entrevistas), procedeu-se ao seu levantamento em diferentes
momentos do tempo e, no tratamento dos dados, efectuou-se a verificação da
codificação. Esta triangulação de dados serviu também como um instrumento auxiliar
para colmatar a limitação de as observações terem sido efectuadas por um único
observador.

Nas observações efectuadas os factos que se destacaram relacionaram-se com
diversas queixas relativas ao comportamento dos novos internos, com a verificação da
existência de omissões no processo do doente (e.g., não existência do registo da
temperatura num caso de um doente transplantado; não existência do registo dos valores
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da tensão arterial no caso de cefaleias), omissões que obrigam à repetição do processo
de anamenese e que originam demoras no início da terapêutica.

Relativamente a situações clínicas, o quadro geral de patologias manteve-se mas foi
possível visualizar, pela primeira vez, a forma de abordagem a um doente que
manifestava um surto psicótico com comportamento agressivo.

Quanto a alterações na documentação de apoio à actividade, verificou-se a
modificação da referência introduzida nos gabinetes de observação para a anotação da
hora da primeira observação no processo clínico, das observações subsequentes, da hora
de alta e número mecanográfico do médico. Nas fases anteriores estes avisos só
incluíam a chamada de atenção para a inscrição da hora do contacto inicial com o
doente. Este é um elemento que evidencia o cuidado colocado no registo da informação
(o Anexo 22 apresenta um o painel do gabinete de observação 1, de onde se destaca o
aviso).

Constatou-se a existência de indícios que denotam alguma alteração da postura
comportamental relativamente aos anos iniciais do internato médico, através de citações
como “Muitas vezes decidimos por instinto” (MD46, 10 Fevereiro 07). No entanto, a
preocupação com os registos clínicos continua a ser uma presença constante na actuação
dos indivíduos, como referiu um dos entrevistados: “Eu tenho sempre de escrever tudo
isto no processo” [referindo-se às indicações terapêuticas para um doente] (MD51, 26
Janeiro 07).
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Foi possível compreender como os indivíduos utilizam os protocolos de actuação,
existindo a referência à indicação de linhas orientadoras e não obrigatórias para
conseguirem englobar a adaptabilidade necessária ao desempenho da actividade.
Contudo mencionam sempre que há a necessidade de cumprimento de procedimentos
internacionais tanto para garantir que estão a agir segundo as normas mais recentes
como para defenderem e protegerem o seu desempenho: “Deus nos livre se perante um
quadro não pedirmos o exame X, mesmo que não sirva para nada! Como é que
justificamos não o ter utilizado se algo corre mal?” (MD40, 19 Janeiro 07).

As apresentações foram realizadas nos dias 23 de Janeiro de 2007 (MD30 e MD32),
21 de Fevereiro de 2007 (MD43), 6 de Março (MD46) e 15 de Março 2007 (MD33) e
consistiram na indicação e explicação das categorias resultantes da Grounded Theory,
na exposição do modelo delineado, e na discussão da conjugação entre a flexibilidade e
a burocratização, procurando aferir a concordância com a influência das variáveis no
modelo.

As indicações recebidas dos sujeitos a quem foram expostos os resultados
preliminares deste trabalho de investigação reforçaram a ideia da necessidade da
existência dos procedimentos decorrentes tanto da influência do contexto social como
da importância da utilização das delineações terapêuticas mais recentes para prestar
melhores cuidados de saúde. Não obstante, os participantes referem ser fundamental ter
presente que, muitas vezes, estes procedimentos deverão ser adaptados à realidade dos
pacientes que estão a ser sujeitos a avaliação.
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Os indícios obtidos permitiram não rejeitar as categorias teóricas obtidas através da
Grounded Theory. No entanto, é relevante referir que tanto as categorias como o
modelo apresentado foram continuamente aperfeiçoados não só com os dados obtidos
através de meios formais de recolha de dados, como pela utilização de informação
reunida em conversas informais encetadas no decorrer das observações que forneceram
pistas e recomendações para o seu desenvolvimento.

4.9. Sumário do Capítulo

A recolha e análise de dados foi efectuada em diversas fases que tiveram origem no
próprio método utilizado nesta investigação. A análise dos dados serviu de base de
orientação para a fase subsequente de recolha dos dados. Assim, a questão de
investigação foi expandida de modo a acomodar o rumo de investigação fornecido pelos
dados.

Este processo, que se estendeu no tempo, permitiu, no início, a familiarização com o
cenário de investigação, possibilitou, no seu decurso, o levantamento das preocupações
centrais demonstradas nos comportamentos dos participantes, e no seu término conferir
credibilidade aos resultados e confirmação de que estes se encontram de acordo com a
realidade dos sujeitos do estudo. A Figura 30 apresenta um resumo do tipo de dados
utilizados no desenvolvimento deste estudo e a sua utilização na análise e
desenvolvimento da teoria.
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Figura 30A. Recolha e Análise dos Dados
Tipo de Dados
Observações
Observações no
Serviço de Urgência
relativas às
actividades
desenvolvidas pelas
equipas médicas.

Documentos Públicos
Documentos Públicos
(e. g., artigos de
jornais; relatórios
estatísticos)

Quantidade
de Dados

Momento da
Recolha

Utilização na Análise e
Desenvolvimento da Teoria

200 horas e
35 minutos
(66 páginas)
64 horas e 5
minutos
(15 páginas)
119 horas e
10 minutos
(21 páginas)
93 horas e 5
minutos
(17 páginas)

Outubro de
2004 a Abril
de 2005
Janeiro e
Fevereiro de
2006
Julho a
Setembro de
2006
Janeiro a
Março 2007

As anotações foram
utilizadas e revistas de modo
a compreender-se o contexto
do Serviço de Urgência e as
actividades desenvolvidas
pelas equipas médicas.

32 páginas

Maio a
Setembro de
2005

Acrescentaram profundidade
contextual à investigação.
Forneceram informação que
permitiu validar os
resultados da análise
sistemática dos dados.

Abril a Junho
de 2006
Entrevistas
Entrevistas individuais 26 entrevistas Março e Abril
com médicos
(210 páginas)
de 2005
(especialistas, internos 12 entrevistas
Julho a
do ano único e
(72 páginas)
Setembro de
complementar)
2006

As transcrições das
entrevistas foram utilizadas
como auxiliar no
desenvolvimento da questão
de investigação.
Posteriormente os conteúdos
das transcrições foram
reanalisados e trabalhados de
modo a desenvolver-se as
categorias de dados. A
revisão contínua dos dados e
dos processos originaram a
compreensão do fenómeno
sob estudo.
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Figura 30B. Recolha e Análise dos Dados
Tipo de Dados

Quantidade
de Dados

Arquivos
Documentos internos
55 páginas
e externos (e. g.,
afectação das equipas
de trabalho; afluência
ao Serviço de
Urgência; documentos
obtidos na Ordem dos
Médicos; documentos
obtidos no Sindicato
Independente dos
Médicos).
Documentos internos
545 páginas
e externos (e. g.,
manuais de
reanimação e
traumatologia).
Apresentações
Apresentações a
4
médicos (especialistas, apresentações
internos do ano único
(2 páginas)
e complementar)
Total
1.035
páginas

Momento da
Recolha

Utilização na Análise e
Desenvolvimento da Teoria

Maio a
Setembro de
2005

Acrescentaram profundidade
contextual à investigação.
Forneceram informação que
permitiu validar os
resultados da análise
sistemática dos dados.

Abril a Junho
de 2006

Janeiro a
Março de
2007

Levantamento de informação
sobre a autenticidade dos
resultados da análise
sistemática dos dados.
Análises iterativas e a leitura
de literatura organizacional e
médica permitiram o
desenvolvimento do quadro
teórico.
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CAPÍTULO V – CONSTRUINDO A TEORIA

A utilização das indicações de elaboração de Grounded Theory (Locke, 2001)
delineou a recolha de dados e o processo de desenvolvimento de teoria. A análise dos
elementos reunidos foi efectuada de forma iterativa entre os dados e a estrutura
emergente dos argumentos teóricos (Strauss e Corbin, 1990). Esta análise teve início na
identificação de conceitos, através da codificação “aberta”, que os participantes neste
estudo relacionavam com a sua prática profissional e com a relevância e
constrangimento para o desempenho da actividade médica.

Os conceitos resultantes da codificação inicial foram utilizados para formar
categorias provisórias, tendo os dados sido posteriormente reanalisados para se verificar
o seu enquadramento nas categorias. Quando os dados não se inseriam adequadamente
em alguma categoria, esta era revista ou afastada. As categorias que subsistiram foram
utilizadas para direccionar as fases posteriores de recolha de dados.

A literatura sobre prática médica, improvisação e constructos relacionados (e.g.,
medicina defensiva; medicina baseada na evidência; rotinas; estrutura mínima; memória
organizacional; aprendizagem) ofereceu a terminologia e a referência conceptual que
auxiliou a relacionar os incidentes existentes (e.g., painéis com referências de actuação)
a uma categoria mais geral (e.g., normalização). A elaboração de tabelas e de sumários
dos elementos que compunham as categorias assistiram na sua interpretação. As
dificuldades encontradas foram superadas através da triangulação de fontes de dados
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(e.g., observações, entrevistas, dados estatísticos, artigos da imprensa) que auxiliaram a
refinar e a robustecer as categorias emergentes (Glaser e Strauss, 1967).

As análises subsequentes dos dados foram dedicadas à fusão dos conceitos em
categorias conceptuais mais gerais, através da comparação, de modo a que,
gradualmente, fosse possível fazer a distanciação da forma como os informantes
avaliam o processo e obter uma explicação mais geral (Locke, 2001). À medida que as
categorias foram consolidadas, tornaram-se mais teóricas e mais abstractas, ou seja,
avançou-se da codificação aberta para a codificação axial através da conjugação da
informação (Locke, 2001; Strauss e Corbin, 1998).

Depois de as categorias teóricas terem sido geradas, procedeu-se à verificação das
propriedades e das dimensões subjacentes a estas categorias numa tentativa de
compreender como estas se conjugavam de forma coerente. Nesta fase, as anotações
elaboradas anteriormente serviram de apoio para revelar as relações entre os conceitos.
Novas iterações entre os dados e a teoria permitiram identificar um possível quadro
teórico. Posteriormente, os dados foram novamente reexaminados para aferir o seu
ajustamento à delineação teórica emergente (Glaser e Strauss, 1967; Locke, 2001). O
retorno positivo relativo à interpretação efectuada, por parte de alguns dos participantes,
reforçou a fiabilidade dos constructos e do modelo, que explicam, de forma mais
adequada, os fenómenos que sobressaíram neste estudo.
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5.1. Categorias, Propriedades e Dimensões

A construção de uma categoria está dependente da representação de um conceito
mais abstracto que seja desenvolvido de acordo com as propriedades e dimensões do
fenómeno que representa (Corbin e Strauss, 1990). As propriedades retratam as
características ou os elementos de uma categoria, e as dimensões situam as propriedades
num intervalo ou numa escala que não necessita ser numérica (Dey, 1999). As
propriedades e dimensões procuram revelar as condições que originam o fenómeno, as
acções e/ou interacções pelas quais este se expressa, e as consequências que produz.

Optou-se por apresentar, em primeiro lugar, a lista geral de categorias, propriedades
e dimensões (Figura 31) que justificam a sua relevância conceptual no estudo sob
análise, em segundo lugar, as diversas categorias que resultaram da análise, a sua
composição e explicação, e por último o modelo que foi desenvolvido tendo em conta o
fenómeno que sobressaiu neste estudo. As designações atribuídas às categorias,
propriedades e dimensões foram consequência de sugestões fornecidas pelo contexto ou
pelas situações que estiveram na base do seu desenvolvimento (Strauss e Corbin, 1998).

Figura 31A. Resumo das Categorias, Propriedades e Dimensões
Categorias
Natureza da
Actividade
Influência da
Envolvente

Propriedades
Dimensões
“Natureza da Actividade”
Adaptabilidade e
- Abordagem situacional
Variabilidade
- Evolução situacional não-linear
“Influência da Envolvente”
Exposição na
- Fenómeno ‘notícia’
Comunicação Social - Exploração dos acontecimentos
Atitude dos utentes
- Grau de exigência
- Estabelecimento de prioridades
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Figura 31B. Resumo das Categorias, Propriedades e Dimensões (Continuação)
Categorias
Sistema
Administrativo

Latitude da
Estrutura Interna

Normalização

Improvisação

Propriedades
Dimensões
“Sistema Administrativo”
Processos de
- Nível de parametrização
Actuação
- Número de procedimentos
Aprendizagem
- Atitude face à cooperação
- Transmissão comportamentos-chave
“Estrutura Interna”
Sistemas de
- Levantamento de informação
Informação
- Confirmação de informação
Ocultação da
- Risco e incerteza
flexibilidade
- Número de protocolos administrativos
“Normalização e Improvisação”
Procedimentos
- Elevado número de regras
Administrativos
- Obrigatoriedade na execução
Consequências do
- Perda potencial
Desempenho
- Acção legal
Boa Prática
- Necessidade de rotinas de actuação
- Necessidade de abordagem situacional

5.1.1. Natureza da Actividade

A categoria “natureza da actividade” é descrita pela propriedade “adaptabilidade e
variabilidade”. Esta propriedade é especificada através da dimensão “abordagem
situacional”, que foi identificada nas observações, entrevistas e na literatura
complementar e refere-se à componente “tentativa-erro” que se encontra presente na
determinação do diagnóstico e da consequente terapêutica a aplicar, efectuada a partir
da eliminação de um leque de hipóteses prováveis, assim como também se refere à
necessidade de abordar as especificidades de cada caso sob avaliação e à adaptação do
conhecimento médico a cada situação particular (Tucker e Edmondson, 2003; Weick e
Sutcliffe, 2003).

A “adaptabilidade e variabilidade” é complementada com a segunda dimensão
“evolução situacional não-linear” que engloba a noção de que as patologias apresentam
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manifestações variáveis e consequências diferentes para indivíduos diferentes. A
evolução do quadro clínico também não é um factor que se manifeste de forma linear
(Katz-Navon, Naveh, e Stern, 2005; Ten Teije et al., 2006). Para isto contribui por
exemplo o estilo de vida e os hábitos do doente (e.g., tabagismo), a conjugação de
patologias que um indivíduo pode ter (e.g., diabetes, hipertensão) e a medicamentação
que pode estar a fazer. Ambas as dimensões apresentam uma elevada incidência neste
tipo de actividade.

5.1.2. Influência da Envolvente

A categoria “influência da envolvente” caracteriza-se pela “exposição na
comunicação social”, que é especificada através das dimensões “fenómeno ‘notícia’”, e
“exploração dos acontecimentos”. A primeira dimensão, que foi identificada nas
entrevistas assim como nos artigos seleccionados da imprensa escrita, capta o facto de
qualquer que seja a situação ou caso clínico, existe sempre motivo para haver referência
na comunicação social. Como refere um dos entrevistados: “…praticamente não são
noticiados avanços positivos [na medicina], procuram sempre noticiar situações de
pseudo-negligência ou de erro médico” (MD05, 5.Mar.05). Esta interferência da
comunicação social já vem mencionada na literatura, que a relaciona com práticas
médicas defensivas (Elmore et al., 2005; Hiyama et al., 2006; Sharma et al., 2003).

A segunda dimensão desta propriedade, “exploração dos acontecimentos”, ajuda à
sua clarificação através da abordagem, na maior parte das vezes pela forma negativa,
que é efectuada destes acontecimentos pelos meios de comunicação social, pelo meio de
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inúmeras reportagens/artigos relativos a mortes, erros graves, encobrimento de situações
gravosas, falta de provas e arquivação de processos.

A segunda propriedade, “atitude dos utentes”, que caracteriza esta categoria é
esclarecida pelas suas dimensões que demonstram comportamentos utilizados pelos
utentes do serviço de urgência com reivindicações contínuas, ameaças aos médicos sob
a forma de queixas, denúncias à comunicação social, ou através de mentiras utilizadas
para serem atendidos mais rapidamente (Charles et al., 1992). Aquando das observações
verificou-se uma aprendizagem relativa ao sistema de triagem com a colocação de
ênfase em determinados sintomas de modo a que a prioridade atribuída fosse superior à
real. Neste cenário verifica-se que os utentes não conseguem percepcionar de forma
adequada o seu estado de saúde (Campbell, 1999; Hunt et al., 1996). Este facto é
compreensível porque cada indivíduo sente o seu problema como único, que quer ver
resolvido no menor espaço de tempo possível. Há uma total indiferença em relação aos
outros indivíduos que também se dirigem ao serviço de urgência e que também
necessitam de alívio para o seu problema, assim como para a dinâmica e para o
funcionamento do serviço no seu todo.

Esta categoria, “influência da envolvente”, compreende as modificações que
decorrem da evolução natural da sociedade que origina a preferência por
comportamentos que sejam legalmente defensáveis em detrimento de procedimentos
mais adequados ao nível organizacional ou interpessoal (Pfeffer, 1994), impondo
condicionantes negativas à actividade médica através da alteração da forma como os
médicos encaram os doentes (prejudiciais à sua carreira). Existe a referência de que
embora esta seja uma preocupação presente no dia-a-dia de trabalho, os médicos no
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desempenho da actividade procuram que não condicione a relação estabelecida entre o
médico e o doente, dado que consideram que esta poderá ficar desvirtuada na sua
natureza: considerar o doente como uma ameaça é prejudicial ao próprio doente
(Coates, 2002; Manner, 2007; Studdert et al, 2005; Summerton, 1995). Deste modo,
verifica-se a necessidade, mesmo que não consciente, de serem utilizadas as regras e os
protocolos definidos que permitam a salvaguarda da actuação médica (Asher et al.,
2007; Quinn, 1998; Yokota et al., 2006; Zuckerman, 1984).

5.1.3. Sistema Administrativo

A categoria “sistema administrativo” é explicitada pela propriedade “processos de
actuação” cujas dimensões “nível de parametrização” e “número de procedimentos”
ajudam a clarificar o seu conteúdo. O processo de acreditação em qualidade que o
hospital iniciou obriga ao desenvolvimento e fixação, para todas as áreas e serviços do
hospital, de parâmetros e de regras de actuação pré-definidas que deverão ser cumpridas
pelos diversos profissionais de saúde (Cook et al., 1983; Smith e Mick, 1985). É de
salientar que as alterações continuam a decorrer a nível administrativo, com a existência
de auditorias internas e externas, efectuadas ao abrigo do protocolo estabelecido entre o
Instituto da Qualidade em Saúde e o King’s Fund Health Quality Service em 17 de
Março de 1999, de modo a que o processo fique concluído até Julho de 2007.

A segunda propriedade, “aprendizagem”, é clarificada pelas dimensões “atitude face
à cooperação” e “transmissão de comportamentos-chave”. Relativamente à primeira
dimensão verificou-se ao longo do processo de observação a existência de
disponibilidade para a cooperação entre os diferentes elementos da equipa. Se estes
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comportamentos eram explicitamente visíveis entre os internos em níveis mais
avançados da sua formação relativamente aos internos no início do internato médico,
também o eram em relação aos especialistas e quaisquer internos que estivessem afectos
a uma equipa de trabalho (Nelson, 1991; Spitler, 2005). Quanto à segunda dimensão,
“transmissão de comportamentos-chave”, esta surge devido à constatação da existência
de uma preocupação visível da maior parte dos elementos das equipas em transmitir
determinadas formas de actuação aos elementos menos graduados (Boudreau e Robey,
2005; Pfeffer e Sutton, 2006b).

5.1.4. Latitude da Estrutura Interna

A categoria “latitude da estrutura interna” é especificada através de duas
propriedades “sistemas de informação” e “ocultação da flexibilidade”. As dimensões
“levantamento de informação” e “confirmação de informação” servem de suporte à
primeira propriedade, e englobam os mecanismos existentes no espaço físico do serviço
de urgência (e.g. painéis com indicações adicionais de informação), a informação
constante do registo clínico do doente, e os elementos que são obtidos através dos
exames complementares de diagnóstico (e.g. radiografias, análises, electrocardiograma,
etc.).

Os sistemas de informação estão elaborados para dar resposta à necessidade de
informação para a prática da actividade médica per se, através da eliminação sucessiva
de hipóteses, que são mutáveis devido às diversas variáveis que as podem compor. A
formulação de um diagnóstico está dependente deste processo de construção mental de
uma árvore de hipóteses. Para o médico assistente proceder à exclusão e limitação de
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hipóteses necessita de, gradualmente, adicionar informação à equação de resolução. O
mesmo processo é aplicado às terapêuticas, e à necessidade de aferição da evolução do
estado clínico do doente, de modo a proceder aos ajustamentos necessários da
terapêutica para a obtenção de um resultado favorável ou eliminação da patologia (King
e Ranft, 2001).

Os mesmos mecanismos de recolha de informação permitem, em simultâneo, criar
uma segurança pessoal face ao desenrolar dos casos clínicos. Assim, as consequências
pessoais e institucionais negativas do desenvolvimento da prática médica que decorrem
das alterações na envolvente são restringidas pela existência destes sistemas. Estamos
perante uma dupla utilização do mesmo mecanismo, em primeira instância há a
cobertura da necessidade de informação para o desenvolvimento da actividade e, em
segunda instância e quando necessário para justificar que a actuação foi a correcta
(Baicker e Chandra, 2005; Quinn, 1998; Summerton, 1995).

A propriedade “ocultação da flexibilidade” pretende agregar todos os aspectos
variáveis que compõem a actuação médica. Para além dos comportamentos observados
no decorrer do trabalho de campo, as entrevistas salientam a existência desta
flexibilidade de modo a acomodar especificidades únicas de cada caso clínico. Esta
propriedade é clarificada através da primeira dimensão “risco e incerteza”, que foi
identificada nas entrevistas. Esta dimensão procura englobar todos os componentes do
desempenho da actividade que são utilizados de modo a minimizar esta realidade da
prática médica. A segunda dimensão “número de protocolos administrativos” ajuda a
especificar esta propriedade através de um vasto conjunto de procedimentos que são
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efectuados no decorrer do desempenho da actividade (Asher et al., 2007; Studdert et al.,
2005).

5.1.5. Normalização

A categoria “normalização” está presente tanto no discurso como nas acções dos
participantes assim como nas estruturas de apoio ao desenvolvimento da actividade.
Esta categoria é explicitada pela propriedade “procedimentos administrativos” que
conjuga um vasto conjunto de procedimentos pré-determinados que são seguidos pelos
médicos na execução da actividade. Estes procedimentos procuram prevenir desvios no
desempenho. Esta propriedade é composta pelas dimensões “elevado número de regras”
e “obrigatoriedade na execução”. Estas dimensões permitem englobar a componente
fixa do desempenho que advém tanto das regras impostas para a prática da actividade,
como da existência de protocolos de actuação internacionais que deverão ser cumpridos
(Adler et al., 2003; Reay e Hinings, 2005; Haidet, 2007; Saunders, 2000).

A segunda propriedade que especifica esta categoria, “consequências do
desempenho”, engloba as dimensões “perda potencial” e “acção legal”, que se
manifestaram tanto nas observações como nas entrevistas. A primeira dimensão
reconhece o risco associado a esta actividade pelo facto de a prática médica estar
permanentemente relacionada à perda real ou potencial de vidas humanas. A segunda
dimensão resume o risco judicial a que os profissionais de saúde estão sujeitos em
consequência do desempenho desta actividade (Elmore et al., 2005; Zuckerman, 1984;
Kessler e McClellan, 1996).
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5.1.6. Improvisação

A categoria “improvisação” é especificada pela propriedade “boa prática”, cujas
dimensões “necessidade de rotinas de actuação” e “necessidade da abordagem
situacional” demonstram a componente semi-variável que se encontra implícita na
actuação dos médicos. Esta componente advém da necessidade de informação de
partida, obtida através de rotinas de actuação, para que, posteriormente, possam ser
desenvolvidas as hipóteses de diagnóstico, que depois são ajustadas e trabalhadas
consoante a informação adicional obtida através de exames complementares, assim
como da forma de reacção do doente em particular (Fridsma e Thomsen, 1998; Haidet,
2007; Pfeffer e Sutton, 2006b; Saunders, 2000).

5.2. Prática Médica no Serviço de Urgência

Na etapa seguinte da análise procurou-se aferir como os diferentes elementos
conceptuais, que foram identificados, podiam ser interligados num quadro teórico
coerente que explicasse a improvisação no contexto da prática médica. Nesta fase, os
memorandos elaborados em fases anteriores (anotações das primeiras análises dos
dados) serviram de apoio na estruturação das relações entre os conceitos. A iteração
entre diferentes conjuntos de dados e a teoria permitiu que se convergisse em uma
tentativa de quadro teórico e, posteriormente, o feedback positivo de diversos
participantes no estudo reforçou a confiança na fiabilidade dos constructos e do modelo.
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Assim, os conceitos que emergiram da análise dos dados foram distribuídos de
acordo com o papel que desempenham neste caso substantivo (Figura 32). Desta forma
elaborou-se um modelo para a prática médica no serviço de urgência.

Figura 32. Modelo Proposto para a Prática Médica no Serviço de Urgência
Natureza da Actividade

Influência da Envolvente

Adaptabilidade e Variabilidade
- Abordagem situacional
- Evolução situacional não-linear

Exposição na Comunicação Social
- Fenómeno ‘notícia’
- Exploração dos acontecimentos
Atitude dos utentes
- Grau de exigência
- Estabelecimento de prioridades

(-)
(-)
Sistema Administrativo
Processos de Actuação
- Nível de parametrização
- Número de procedimentos
Aprendizagem
- Atitude face à cooperação
- Transmissão comportamentos-chave
(+)
Latitude da Estrutura Interna
Sistemas de Informação
- Levantamento de informação
- Confirmação de informação
Ocultação da flexibilidade
- Risco e incerteza
- Número de protocolos administrativos
(-)
(+)

Improvisação
Boa Prática
- Necessidade de rotinas de actuação
- Necessidade de abordagem situacional

(+)
Normalização
Procedimentos Administrativos
- Elevado número de regras
- Obrigatoriedade na execução
Consequências do Desempenho
- Perda potencial
- Acção legal
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As características da actividade (Haidet, 2007; Saunders, 2000) e a sua natureza,
que obrigam a uma abordagem situacional, influenciam de forma positiva a existência
de

improvisação

(fenómeno).

Simultaneamente,

estas

mesmas

características

conjugadas com a influência da envolvente contribuem para a definição do sistema
administrativo vigente (Miller e Bovbjerg, 2002). A estrutura interna que resulta deste
sistema permite dar resposta a duas necessidades prementes da actividade: por um lado
é necessária a flexibilidade para dar resposta às especificidades clínicas (Fridsma e
Thomden, 1998), e por outro, devido ao risco e à incerteza que acompanham a prática
médica, esta flexibilidade tem de ser minimizada (Harrison e McDonald, 2003). Assim,
a partir da interacção entre estes sistemas internos, a normalização (fenómeno) destacase. Verifica-se, deste modo, a conjugação entre os fenómenos de improvisação e
normalização.

5.3. Discussão dos Resultados

O tratamento analítico da informação recolhida permite destacar como relevante a
existência de duas forças opostas: uma que se refere à necessidade da adaptabilidade de
comportamentos devido à natureza da actividade; e a segunda que se refere à
progressiva padronização de comportamentos como consequência da necessidade da
prática da medicina defensiva que resulta das alterações no modo de pensar e agir dos
membros da sociedade.

Os dados sugerem a existência de comportamentos defensivos especialmente
quando os médicos estão ainda em fase de formação, existindo diversas estruturas de
apoio que incentivam este comportamento e o padronizam. Os dados pronunciam uma
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alteração, nos últimos anos, do comportamento e das estruturas de apoio que são
exibidas nas paredes dos gabinetes de observação, sala dos médicos e sala de
enfermagem, através de indicações de terapêuticas e avisos com chamadas de atenção
para a execução de determinados parâmetros de actuação. Por outro lado verifica-se a
preocupação com a individualidade de cada doente e com as especificidades de cada
situação concreta, o que origina a adaptação da actuação dos médicos baseada tanto nas
indicações científicas como nos parâmetros actualizados via exames complementares da
situação clínica do doente

A conjugação dos dados extraídos do modelo proposto permite construir um plano
geral da estrutura dos dados (Figura 33). Através das categorias teóricas obtidas podemse desenhar duas dimensões teóricas agregadas: normalização e improvisação. Estas
dimensões teóricas revelam-se devido à coexistência de duas forças opostas que
partilham elementos comuns. O propósito diferente de cada dimensão procura dar
resposta às especificidades da prática médica no contexto social actual.

A utilização dos procedimentos de levantamento de informação histórica e actual do
doente, que têm de ser registados no processo clínico do doente seguem determinados
parâmetros (normalização - nível 1), mas de acordo com o doente (e.g., idade;
escolaridade; estado de lucidez, etc.) as questões são colocadas de forma diferente
(improvisação - nível 2) e consoante a situação são adicionados elementos que possam
ser relevantes ou subtraídos elementos que possam ser irrelevantes (improvisação nível 2). Contudo, há um esquema pré-estabelecido de questões (normalização - nível 1)
que é sistematicamente utilizado de modo a garantir que o registo irá conter toda a
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informação pertinente, embora possa ser utilizado de diversas formas de acordo com o
quem o está a utilizar (improvisação - nível 2).

Figura 33. Plano Geral da Estrutura dos Dados
Codificação Inicial
Categorias Teóricas
- Afirmações referentes à exposição
dos resultados da actividade na
comunicação social e às alterações
percepcionadas no comportamento
dos doentes (e.g., notícias de revistas e
jornaisia; exigência e escândaloo)
- Afirmações referentes a
modificações na conjuntura social que
originam uma maior litigânciao, ia

Influência da Envolvente

- Afirmações referentes a
comportamentos relativos à
transmissão de conhecimentos, ao
funcionamento das equipas de
emergência e à disponibilidade em
apoiar a actuação dos novatoso
- Afirmações referentes à utilização de
protocolos e de práticas testadas a
nível internacional, assim como ao
processo de acreditação em cursoo,ia

Sistema Administrativo

- Afirmações referentes à necessidade
da utilização de mecanismos que
permitam complementar a
informação disponível para a
prestação de cuidados médicos e a sua
utilização (complementar) na
salvaguarda da actuaçãoo, ia

Estrutura Interna

- Afirmações referentes à utilização de
padrões comportamentais e à
consciencialização do impacto
negativo de uma eventual contestação
relativa a procedimentos efectuados
numa determinada situaçãoo,ia

Normalização

- Afirmações referentes à necessidade
de diminuir o risco e a incerteza da
prática médica através da utilização
de protocolos e procedimentos que
não revelem flexibilidadeo,ia

Estrutura Interna

- Afirmações referentes à utilização de
rotinas e simultaneamente de uma
forma situacional de abordagemo, ia

Improvisação

- Afirmações referentes a
adaptabilidade e variabilidade dos
quadros clínicos (e.g., evolução
temporal da condição clínica do
doenteo; adaptação da actuação ao
caso concretoo)

Dimensões Teóricas
Agregadas

Normalização

Improvisação

Natureza da Actividade

Todos os dados foram recolhidos a partir de entrevistas semi-estruturadas; o “o” indica “complementado com observações”; “ia”
indica “complementado com informação escrita adicional”.
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Outro exemplo que demonstra a existência de dois fenómenos surge em relação aos
algoritmos de situações de emergência, onde está definida a sequência de actuação
(normalização - nível 1). A aplicação dos algoritmos permite a adaptação ao indivíduo e
manifestam-se no número de repetições efectuadas, nas doses administradas de
adrenalina, e na duração de todo o processo (improvisação - nível 2).

5.3.1. Influência da Envolvente

As organizações para sobreviverem necessitam de se adaptar às imposições
exteriores que advêm da envolvente contextual. Desta forma, há um conjunto de
características sociais, culturais, éticas e económicas que definem o sistema social
amplo de que uma organização é uma parte.

A relevância de se conhecer as características da envolvente está relacionada com a
necessidade que a organização tem em fazer o enquadramento dinâmico da sua
actividade quer em termos internos através dos processos e da organização do trabalho,
quer em termos externos através da adequação da actividade às necessidades da
população a servir, o que não é possível de realizar sem conhecer estas características.
Muitas vezes a legislação em vigor para o sector procura traduzir e incorporar estas
características de modo a que as organizações possam fazer a adequação dos seus
sistemas internos.
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No caso substantivo sob análise e relativamente à influência da envolvente
contextual no desenvolvimento da prática médica, destacam-se os seguintes factos. Em
primeiro lugar e como referido nas entrevistas e complementado através da observação
e dos dados obtidos na Ordem dos Médicos, Sindicato Nacional dos Médicos e
imprensa escrita, há que considerar o aumento do número de participações de utentes do
serviço nacional de saúde referentes a situações de negligência ou erro médico, que
originaram a perda de vidas humanas, assim como as denúncias relativas aos sistemas
de apuramento de factos e resultados dos processos instaurados contra médicos.

Em segundo lugar, a existência de comportamentos que visam a intimidação dos
profissionais de saúde que se manifestam através de ameaças físicas, ameaças de
processos judiciais, ameaças de denúncias à comunicação social, etc., e que foram
captados especialmente nas fases de observação. Como exemplos podem-se apontar a
reacção de um familiar relativamente ao facto de ter considerado que o médico
assistente não despendeu o tempo suficiente a considerar a situação da filha tendo
ameaçado o médico com uma queixa administrativa (26 de Janeiro de 2006); um
homem com cerca de 40 anos de idade que achou o tempo de espera pelos resultados
das análises excessivo e ameaçou queixar-se à comunicação social (21 de Outubro de
2004); e a alteração dos movimentos corporais com o intuito de agredirem fisicamente o
médico assistente (07 de Janeiro de 2005).

Como consequências deste tipo de comportamentos é de salientar as reservas
apresentadas pelos médicos da alteração da relação que é estabelecida entre o médico e
o doente, visto o escrutínio (correcto ou incorrecto) da actuação poder originar
consequências negativas na carreira do médico. A este aspecto acrescenta-se a manifesta
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necessidade de aplicação de protocolos internacionais testados em grandes amostras,
com o intuito de salvaguardarem eventuais justificações perante processos instaurados,
o que permite constatar que as alterações contextuais forçam a prática médica à
padronização comportamental.

5.3.2. Sistema Administrativo

Relativamente ao caso sob análise é necessário fazer referência ao processo de
acreditação encetado pelo hospital em estudo. Este hospital faz parte do terceiro grupo
de hospitais a iniciar os trabalhos conducentes à atribuição do certificado de qualidade
hospitalar no âmbito do Programa Nacional de Acreditação Hospitalar coordenado pelo
Instituto da Qualidade em Saúde.

Este programa, do qual resulta a melhoria da imagem e da credibilidade do hospital,
é financiado por fundos da União Europeia que são utilizados na implementação do
projecto e aplicado em investimentos de formação dos recursos humanos, equipamentos
e infra-estruturas, de modo à obtenção da melhoria contínua nas componentes de
estrutura e de processo.

Com a sua implementação, para as diversas áreas funcionais e administrativas do
hospital, resulta um conjunto de procedimento obrigatórios a cumprir no
desenvolvimento da actividade, de registo do desempenho e estatísticas de performance,
que visam fundamentalmente a melhoria dos cuidados de saúde prestados, assim como
“a melhoria do desempenho da organização, da sua capacidade de gestão e de inovação”
(IQS, 2002).
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A um nível operacional e para os profissionais que lidam directamente com os
doentes verifica-se a transferência do risco profissional do indivíduo para o hospital,
dado que a organização acreditada garante a qualidade dos serviços prestados, o que se
traduz numa protecção do desempenho face ao contexto actual. Assim, constata-se que a
padronização comportamental na prática médica resulta, também, do contexto interno.

5.3.3. Latitude da Estrutura Interna

Relativamente aos diversos sistemas internos que foram desenvolvidos de modo a
acomodar as alterações provenientes do contexto interno, destacam-se os mecanismos
que permitem responder a duas necessidades diferentes: (1) o desempenho efectivo da
função e; (2) a necessidade de defesa da actuação.

A constituição das equipas que actuam no serviço de urgência é efectuada de modo
a contemplar esta dupla perspectiva. Se por um lado o serviço desempenhado nesta área
do hospital é necessário para o desenvolvimento de competências nos internos de modo
a que no futuro tenham um desempenho superior, os mecanismos de cooperação
desenvolvidos entre os diversos elementos das equipas e o controlo que é efectuado,
tanto através da função de chefe de equipa como inter pares, permite criar uma
protecção relativa ao desempenho de todos os elementos mais e menos graduados. No
caso dos elementos menos qualificados das equipas este controlo manifesta-se através
das sucessivas questões colocadas ao chefe de equipa e a colegas mais graduados.
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Os objectos que se encontram no espaço físico do serviço de urgência com
indicações adicionais de informação também contribuem para este duplo objectivo. Se
por um lado servem para apoiar a prestação dos serviços médicos funcionando como
“lembrete” (e.g. comunicações com o Centro Nacional Anti-Venenos) para colmatar
uma necessidade, por outro permitem, através do registo da chamada na central
telefónica e do registo, do contacto efectuado e das indicações fornecidas, no processo
do doente, garantir a melhor actuação do prestador de serviços e servir de mecanismo de
protecção.

A dicotomia necessidade/protecção é também abrangida pelo registo clínico do
doente e pelos exames complementares de diagnóstico (e.g. radiografias, análises,
electrocardiograma, etc.) que são adicionados ao referido processo clínico, e que
permitem que o mesmo documento (escrito ou informatizado) sirva esta dupla função.

Desta forma, simultaneamente, procura-se minimizar as eventuais consequências
negativas para o profissional de medicina e maximizar o seu desempenho. Os sistemas
internos forçam a prática médica para uma padronização comportamental “aparente” e
permitem, simultaneamente, a acomodação da variabilidade da actividade na forma
“camuflada”. Na realidade o que ocorre é a diminuição da variabilidade percepcionada
do desempenho da actividade, que continua a existir mas de forma encoberta pelos
procedimentos.

O objectivo destes sistemas é elevar a taxa de sucesso na prestação de cuidados de
saúde, o que é um factor positivo quer para os utentes quer para os médicos. Em relação
aos primeiros, estes beneficiam da existência de um número superior de meios de
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minimizar os riscos de erro. Para os médicos traduz-se na diminuição da pressão
exercida sobre o desempenho e na possibilidade de obtenção de mais informação a
utilizar na tomada de decisão (Pfeffer e Sutton, 2006a). Estas alterações decorrem da
exigência do contexto mas podem traduzir-se, na prática, em ganhos para ambos os
intervenientes (doentes e médicos). Quanto a aspectos negativos, os participantes
consideram que o mais relevante prende-se com a utilização excessiva dos meios de
apoio e consequentes custos e, a longo prazo uma possível perda do senso clínico
global.

5.3.4. Natureza da Actividade

Como já referido anteriormente na revisão da literatura, a medicina caracteriza-se
por obrigar a uma prática individualizada pelo facto de existirem diversas variáveis que
introduzem ambiguidade e complexidade à sua aplicação (Adler et al., 2003; Reay e
Hinings, 2005). A aplicação prática do método de definição do diagnóstico e da
terapêutica subsequente a utilizar depende da eliminação progressiva de hipóteses
prováveis que se coadunem com o quadro clínico do doente. Desta forma, tanto a
variabilidade como a adaptabilidade são factores permanentes no exercício da
actividade, que induzem a prática médica para a improvisação.

5.3.5. Normalização e Improvisação

Na prática médica verifica-se que a normalização e a improvisação se desenvolvem
através da utilização de um elevado número de rotinas, que conjuga dois factores
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distintos: (1) necessidade da padronização resultante do ajustamento ao contexto
externo que advém das expectativas elevadas dos utentes do serviço nacional de saúde e
da minimização do risco judicial associado ao desempenho da actividade, e que se
traduz na prática da medicina designada por defensiva, e (2) necessidade de assegurar
que a actuação médica está de acordo com evidências científicas recentes.

A observação inicial da prática médica é caracterizada pela utilização de um
conjunto de procedimentos padronizados que se iniciam no processo de registo do
utente, passam pela forma como é conduzida a triagem, e culminam com o contacto
com o doente. O primeiro contacto com o doente, e embora existam excepções, é um
processo que segue determinadas linhas de orientação (e.g., questões sobre os sintomas,
sobre historial de doenças, sobre medicação em uso, medição da tensão, auscultação,
apalpação, pedido de exames complementares de diagnóstico) do qual resulta um
conjunto de informação que depois é tratada de forma variável, de modo a contemplar
as características da actividade. O conjunto de rotinas utilizadas engloba também o
processo de registo da informação no processo individual do doente e os contactos
estabelecidos com o chefe de equipa e com os especialistas de serviço.

Ao ultrapassarmos a percepção inicial da actuação verifica-se que as rotinas são
postas em prática de modo a contemplarem a variabilidade normal na área da saúde. A
partir da informação recolhida com o doente e/ou familiares e dos dados fornecidos
pelos exames complementares de diagnóstico, a utilização das normas existentes é feita
de forma a englobar as especificidades de cada situação.
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A utilização das rotinas é executada de forma rígida (nível visível) e,
simultaneamente, a um nível distinto de actuação, efectuada de forma flexível. A Figura
34 descreve as duas faces das rotinas na prática médica que procuram acomodar tanto as
características da actividade como a necessidade de, a nível administrativo, salvaguardar
o desempenho do profissional de saúde.

Figura 34. As Duas Faces das Rotinas na Prática Médica

Resposta à Envolvente
Face
Visível

(Nível Administrativo)
Normalização

Rotinas na
Prática Médica
Face
Oculta

Resposta às Características
da Actividade
(Nível da Prática)
Improvisação

Devido à utilização sistemática de rotinas procurou-se averiguar na literatura como
é que este conceito é trabalhado, qual a sua importância para as organizações, quais as
suas características e como é feita a conjugação entre os elementos fixos e os elementos
variáveis.

5.3.6. A Prática Médica e a Improvisação Organizacional

Para explicar o quadro teórico que se elaborou através da análise dos dados
recolhidos foi necessário recorrer à literatura das rotinas, mudança e aprendizagem
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organizacional. Utilizou-se, ainda, referências relativas à medicina baseada na evidência
de modo a compreender a coexistência de fenómenos discrepantes como a normalização
e a improvisação.

A prática médica é desenvolvida através da utilização de um conjunto de rotinas,
que, na generalidade, caracterizam as actividades das organizações (Nelson e Winter,
1982) e referem-se aos padrões repetidos de comportamento que são limitados por
regras e costumes (Edmondson et al., 2001). De acordo com Becker (2004) esta noção
de padrões foi sempre apresentada como uma das características mais relevantes das
rotinas por implicarem regularidade (Dyer e Singh, 1998; Teece, Pisano, e Shuen,
1997).

No estudo em questão é relevante fazer a distinção entre duas formas
complementares de rotinas. Verifica-se a existência de um conjunto de rotinas
administrativas fixas, que são fundamentais para o desenvolvimento da actividade, e,
simultaneamente, existe um vasto leque de rotinas práticas cuja variabilidade é ocultada
pelo processo administrativo. Nas fases iniciais do processo de observação destacaramse as rotinas administrativas, o que até permitia fazer a previsão de o conjunto de
procedimentos que iriam ser utilizados em determinadas situações. Posteriormente foi
possível constatar nas observações, complementadas pelas entrevistas, a face encoberta
das rotinas que está relacionada com a utilização da improvisação.

A prática médica como se desenvolve seguindo um conjunto padronizado de
comportamentos que são repetidamente utilizados apresenta as características de
estabilidade e de recorrência das rotinas (Pentland, 1992; Pentland e Rueter, 1994). A
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pressão temporal da actuação, em algumas das situações clínicas, implica a activação de
rotinas pré-estabelecidas que, embora possam parecer estáticas, contêm elementos de
acomodação à situação, o que se coaduna com a referência da existência de
variabilidade nas rotinas (Feldman e Pentland, 2003; Feldman e Rafaeli, 2002) e da sua
relação à adaptação organizacional, inovação, flexibilidade, improvisação e
aprendizagem (Feldman, 2003).

Na realidade, e para a organização fazer face às exigências externas, a existência
dos procedimentos e dos documentos com actuações padronizadas funciona como
resposta ao contexto. Deste modo, é alcançada uma uniformização de comportamentos
que, devido à sua natureza, não são totalmente estandardizáveis, e obtido um padrão de
desempenho mínimo com a limitação da responsabilidade percepcionada atribuída ao
profissional de saúde. Na prática, ou na utilização diária destes procedimentos, o que se
verifica é que embora estas normas sejam a base da actuação e da transmissão de
conhecimentos, a intuição e a experiência não são excluídas dos comportamentos
utilizados.

As rotinas são utilizadas como heurísticas. Em vez de serem executadas de uma
forma precisa, servem de uma forma de guião que contém uma elevada parcela de
variação (Suchman, 1983). O facto de a prática da medicina ser uma ciência aplicada
obriga à utilização destas heurísticas que não são um elemento científico mas orientam
as decisões efectuadas pelos médicos no seu dia-a-dia. Saunders (2000) refere que
existe a necessidade de reconhecer que o que é linear em termos abstractos quando é
traduzido para a prática insere-se numa área nebulosa à medida que os clínicos
procuram ir ao encontro das necessidades dos seus pacientes. É a designada “arte” que
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constitui uma parte da medicina enquanto ciência aplicada e a relaciona com a
improvisação.

Por exemplo no caso da execução de técnicas de exames complementares de
diagnóstico (e.g., punção lombar, punção pleural) embora exista uma especificação de
como deve ser realizada, na prática existem sempre adaptações dos procedimentos que
têm de ser efectuadas devido às especificidades dos doentes. Em linhas gerais são
executadas de uma forma, na prática são-no com adaptações. Cada indivíduo ao
acumular experiência prática vai desenvolver formas específicas de realização do
procedimento, o que implica que haja adaptação e variabilidade na execução da rotina.
Verifica-se que os indivíduos ao utilizarem as rotinas ajustam as suas acções à medida
que vão desenvolvendo novas percepções sobre o que podem fazer e sobre as
consequências das suas acções (Feldman, 2000).

A utilização de rotinas procura, consequentemente, englobar a componente variável
da actuação médica. Para um desempenho eficaz da actividade é fundamental que todo
o trabalho seja desenvolvido a partir do processo de recolha de informação clínica,
efectuado através de rotinas flexíveis para permitir confirmar e detalhar os elementos
constantes da informação obtida para serem utilizados na definição do diagnóstico e da
terapêutica, que são permanentemente ajustáveis a novos dados e às reacções
terapêuticas dos doentes. A variabilidade inerente à prática da medicina, inicialmente,
não é facilmente detectada devido à complexidade da actividade, mas encontra-se
presente nas rotinas através da forma como estas são aplicadas por quem as utiliza.
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Na fase do internato médico, a variabilidade na utilização das rotinas é introduzida
através do apoio prestado, aos internos, pelos colegas, à medida que os ensinam a lidar
com a adaptabilidade necessária à boa prática médica. Assim, as rotinas ajustam-se, de
forma incremental, à experiência em resposta ao retorno informativo sobre os resultados
(Cohen et al., 1996; Levitt e March, 1988). No entanto, o conjunto fixo de rotinas
estabelecidas contribui para a capacidade dos actores em determinar e escolher um rumo
de acção em situações de incerteza, o que, no decorrer do internato, é um factor
particularmente relevante devido inexperiência dos protagonistas porque assim
previnem a ocorrência de erros graves no desempenho (Dosi e Egidi, 1991; Gersick e
Hackman, 1990; Munby et al., 2003; Scapens, 1994).

O processo de acreditação que o hospital em estudo encetou implica que sejam
desenvolvidas normas de orientação clínica de modo a definir a melhor forma de
actuação perante uma situação concreta baseada na medicina baseada na evidência,
afastando a prática médica da incidência na experiência acumulada. Quando analisamos
estas normas deparamo-nos com um conjunto de procedimentos que parecem rígidos
mas, quem as utiliza considera-os flexíveis, permitindo tanto a adaptabilidade ao doente
específico como a adaptabilidade à prática profissional do médico assistente. Desta
forma, os membros da organização activam desempenhos específicos, de entre um
conjunto restrito mas potencialmente alargado de possibilidades, que permitem realizar
sequências de acção e originar padrões regulares de actuação (Pentland e Rueter, 1994).

A cultura e os sistemas sociais da organização motivam a aprendizagem (Ruef,
1998) visto que, no cenário médico-hospitalar, ainda subsiste a obrigação para formar e
treinar os indivíduos que se encontrem a frequentar o internato médico e para construir
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curvas de aprendizagem de novas técnicas e procedimentos. Neste contexto, a
aprendizagem é, muitas vezes, desenvolvida através do processo de tentativa-erro
(Fragata e Martins, 2004), e é a partir desta necessidade que se verifica que a
improvisação se conjuga com a aprendizagem. É de referir que, segundo Pfeffer e
Sutton (2006b), “… nenhum médico pode aprender sem anos de experiência – sem a
aprendizagem através do ‘fazer’” (p. 212).

Os meios de aprendizagem podem designar-se por improvisacionais em
contraposição com os programas formais de aprendizagem, e distinguem-se por não
serem organizados, nem pré-definidos por quem, na organização, se encontra em
posição para o fazer. É instigada pelos próprios indivíduos que consideram necessário
aprender algo sobre um novo conceito, tecnologia ou sistema. Não segue nenhum plano
particular mas emerge das diferentes situações quotidianas que ocorrem nas
organizações, e depende das necessidades que se apresentam aos intervenientes (Nelson,
1991; Spitler, 2005). Este tipo de aprendizagem revela-se um processo facilitador da
integração de novas tecnologias, conceitos e sistemas que se efectiva através das
contribuições improvisadas de diversos actores na rede social da organização (Boudreau
e Robey, 2005).

Perante as alterações verificadas ao nível do contexto externo, do contexto interno e
dos sistemas internos de modo a incorporar a alteração da filosofia da medicina baseada
na experiência pela medicina baseada na evidência, e se consideramos a distinção entre
conhecimento codificado e conhecimento tácito (Edmondson et al., 2003), verifica-se,
em relação à prática médica, que a transmissão do conhecimento tácito (Nelson e
Winter, 1982) continua a existir na prática e é efectuada de forma improvisada, como é
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mencionado “… têm o cuidado de nos irem chamar… para nos mostrar alguma coisa
diferente…” (MD05, 10 Março 2005). Embora os sistemas implementados procurem
padronizar o conhecimento disponível e aplicável, originando uma alteração do
paradigma da aprendizagem. Na prática os comportamentos de transmissão de
conhecimento permanecem iguais.

No caso da prática médica a aprendizagem de nível inferior, caracterizada por
ocorrer através da repetição de comportamentos ao nível das rotinas, é concretizada
através dos procedimentos administrativos que têm de ser completados sempre que o
indivíduo actua. A aprendizagem de nível superior, que se descreve por ocorrer através
da utilização de heurísticas e do desenvolvimento de novos pontos de vista, a um nível
não rotinizado (e.g., desenvolvimento de regras complexas e de estruturas para lidar
com a falta de controlo e num contexto ambíguo), é determinada pela transmissão de
conhecimentos e de comportamentos através da improvisação (Fiol e Lyles, 1985).

Todos os indícios apontam para a padronização comportamental e para a restrição
de comportamentos às normas estabelecidas. Contudo a improvisação encontra-se
presente no desenvolvimento efectivo da prática médica através da utilização da
intuição e da experiência acumulada, componentes da capacidade individual para
improvisar. Como referem os intervenientes: “…a boa prática é aquela que é baseada
nas linhas de orientação… mas tem de haver por parte do médico um senso clínico… eu
não vou fugir às normas gerais… mas também temos de ver a pessoa que temos à frente
e tentar adaptar as guidelines…” (MD37, 13 Setembro 2006); “…é um bocadinho de
experiência prática para saber como é [que se vai conjugar todas as variáveis] …”
(MD28, 24 Agosto 2006). A adaptabilidade que advém da utilização da improvisação é
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crucial para que a prestação de cuidados de saúde seja a adequada às circunstâncias
apresentadas pelos doentes.

As rotinas de actuação prática derivam das designadas normas de orientação clínica,
que funcionam como um elemento fixo e são, de acordo com o Instituto da Qualidade
em Saúde, utilizadas “como um instrumento de apoio à decisão clínica, como
instrumento de educação individual e de grupo, como base para garantia de qualidade,
como base de decisão para distribuição de recursos e como instrumento de suporte legal
à prática clínica” (Carneiro, 2000a;b, p.39). Estas normas têm como objectivo a
melhoria da consistência dos cuidados de saúde através da redução da variação da
prática médica, contudo o seu propósito de auxiliar os médicos a tomar decisões sobre
os cuidados de saúde mais apropriados em cada situação clínica específica permite
introduzir, neste conjunto de regras, a flexibilidade englobando os conceitos de boa
prática médica e necessidades de cada doente (Carneiro, 2000b).

A normalização, efectuada através das normas de orientação clínica, é o resultado da
tendência actual para a utilização do conceito de medicina baseada na evidência que não
alcança o consenso dentro da comunidade médica. De acordo com Karthikeyan (2007)
os resultados decorrentes de ensaios clínicos adicionam objectividade, reduzem os
enviesamentos e refinam a capacidade dos clínicos na tomada de decisão. Averbeck
(2005) refere que existe o receio de que a medicina baseada na evidência seja utilizada
como “livro de receitas” e que restrinja a autonomia dos médicos e limite a sua
discricionariedade no tratamento de pacientes que devem ser considerados como únicos.
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A coexistência entre a normalização e a improvisação permite ultrapassar as
reservas apresentadas relativas à padronização da medicina e para o risco da eliminação
da intuição no desenvolvimento da prática médica. Para Sullivan (2000) a competência
e a perícia são essenciais à medicina que não pode ser tratada como um bem
indiferenciado. Os procedimentos devem ser utilizados como heurísticas que permitirão
uma mais correcta apreciação de casos complicados (Davis, 2007). As circunstâncias
moderam a conjugação entre as melhores evidências disponíveis.

Os resultados da aplicação da medicina baseada na evidência (normalização) são
aplicados de modo a melhorar a qualidade do discernimento clínico (improvisação) que
lida de forma sistemática com a análise dos benefícios e prejuízos de uma decisão
médica (McKibbon et al., 1995). Este discernimento resulta de um processo que tem em
consideração tanto dados objectivos (e.g., testes bioquímicos, estudos imagiológicos, e
história do paciente), como informação subjectiva que vai sendo adquirida pelo médico
no decorrer da relação que estabelece com o doente (Pereira e Hueb, 2007).

A utilização de rotinas decorre da necessidade de existir uma base científica e de
uma “rede de segurança” mas, para que o desempenho seja considerado bom, não
podem ser utilizadas sem a flexibilidade de acomodação das especificidades do doente
como ser individualizado e com características únicas. A conjugação entre os
conhecimentos teóricos e a experiência passada é que permite o desenvolvimento da
perícia clínica que potencia a celeridade na identificação do estado de saúde singular de
cada doente e permitirá assegurar que o cuidado prestado aos pacientes é
individualizado e personalizado (Mills e Spencer, 2003). Desta forma, é efectuada a
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associação entre a normalização dos conhecimentos científicos e as capacidades
improvisacionais dos profissionais de saúde.

5.4. Considerações Gerais

A realidade da prática da medicina moderna é mais do que a aplicação da ciência.
Esta actividade é desenvolvida através da dupla utilização das informações recolhidas a
partir de procedimentos pré-determinados. Se por um lado se verifica a necessidade de
recolha de informação para inclusão no processo clínico do doente e para o subsequente
tratamento da sintomatologia apresentada, por outro lado, esta informação é utilizada
como base da defesa e validação do desempenho do médico assistente.

Os dois fenómenos, normalização e improvisação, que se destacaram da análise dos
dados através dos procedimentos de Grounded Theory, decorrerem da existência de um
conjunto extenso de rotinas estáveis (Edmondson et al., 2001) que são utilizadas de
modo a colmatar a necessidade de defesa e de justificação das decisões tomadas, e que
permitem, simultaneamente, acomodar a variabilidade inerente da prática médica
quando são aplicadas de forma flexível.

A normalização é uma consequência da utilização das mais recentes evidências
disponíveis no campo da medicina que provêm de estudos controlados e efectuados em
grandes amostras e que estabelecem a acção a tomar em circunstâncias particulares
(Saunders, 2000), e da crescente tendência de praticar medicina defensiva, que permite
englobar as alterações contextuais e a crescente tendência de litigância verificada no
sector.
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Não obstante as vantagens da normalização, o uso generalizado de procedimentos
padronizados pode aumentar os custos na saúde e conduzir ao desperdício de recursos
visto que a apreciação feita por especialistas também se revela uma forma segura de
prática e conduz à obtenção de taxas de sucesso semelhantes (Sears et al., 2005). Além
disso, é necessário considerar que a replicação dos ensaios clínicos que originaram a
aprovação de comportamentos estandardizados dificilmente produzirá os mesmos
resultados (RTP-N, 19 de Abril de 2007).

A aplicação das conclusões dos estudos é efectuada através de juízos de valor, que
originam a existência do fenómeno improvisação. A importância da experiência,
construída tanto pela prática como pelo conhecimento da literatura, é decisiva para que
o médico possa desenvolver e validar as suas próprias interpretações do percurso clínico
dos doentes e refinar a sua actuação (Crawford, 2007). Assim, a literatura e os
procedimentos, por si só, não são suficientes, é necessário adquirir conhecimento
através do contacto com os especialistas em situações, problemas, erros e outras
oportunidades reais de aprendizagem (Tucker e Edmondson, 2003).

A probabilidade de responder de forma apropriada a situações específicas está
intimamente relacionada com alargamento do espectro de terapêuticas a utilizar,
decorrente da possibilidade de refinar cada técnica terapêutica e de definir da melhor
forma as suas indicações, vantagens e desvantagens. A formação, em contexto real,
implicará um alargamento do conhecimento e das capacidades improvisacionais dos
médicos (Davis, 2000; Fragata e Martins, 2004), que permitem a adaptabilidade
necessária a um correcto desempenho profissional.
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A coexistência da normalização e da improvisação é proporcionada pela aplicação
das rotinas que é efectuada a dois nível distintos. Aparentemente todas as rotinas são
padronizadas, embora se constate que, para darem origem a desempenhos
qualitativamente superiores, estas englobam uma parcela de variabilidade e de
adaptabilidade.

A forma como as rotinas são utilizadas é um processo que é incutido no
comportamento dos indivíduos desde a sua formação inicial em sala de aula, e cujo
reforço é efectuado, posteriormente, no decorrer do internato médico. Fazem ainda parte
deste reforço comportamental os mecanismos subtis de apoio ao desempenho dos
novatos.

Os participantes no estudo reagem de forma natural e inconsciente enquanto parte
integrante do processo, visto que este tipo de comportamentos e de atitude ser-lhes
incutido desde as fases iniciais da sua formação. Assim, muitos dos participantes no
estudo não admitem directamente que a sua actuação é condicionada ao nível visível,
mas este tipo de comportamento repete-se sistematicamente e é confirmado através do
processo de observação. A confirmação é obtida de forma indirecta.

Quando há a integração de novos elementos nas equipas de trabalho do serviço de
urgência, verifica-se, mais uma vez, o reforço deste tipo de comportamento, através da
forma de agir dos colegas com mais experiência, especialmente os internos do
complementar, que salientam e alertam para a importância do registo clínico e para a
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referência a todas as comunicações efectuadas para o exterior e mesmo no interior do
serviço.

Se a prática médica é desenvolvida por peritos, o processo altera-se, embora os
comportamentos defensivos se mantenham encobertos através da necessidade de
informação para aferir a evolução clínica do doente. Este facto ocorre, eventualmente,
devido à experiência acumulada que lhes permite, mais facilmente, identificar as causas
prováveis da sintomatologia através do conhecimento tácito acumulado.

Todo este processo de acomodação das alterações que advêm da envolvente
contextual reflecte-se no processo de formação, assim como no desenvolvimento de
comportamentos defensivos enraizados que condicionarão toda a futura actuação dos
novatos. Está em curso a transformação de uma actividade que implica uma grande
variabilidade numa actividade estruturada com procedimentos fixos.

189

CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objectivo dar resposta à seguinte questão de investigação:
Como se manifesta a improvisação em actividades caracterizadas pela existência de um
elevado número de controlos procedimentais, e às questões complementares que foram
colocadas. As fases iniciais da investigação foram caracterizadas pela existência de
entraves operacionais (e.g., autorizações e aceitação de um elemento externo ao serviço)
e, em fases posteriores, verificou-se a necessidade de ultrapassar obstáculos de
aplicação do método e de identificação e conjugação dos diferentes conceitos que
resultaram da análise sistemática dos dados.

A improvisação, no sentido de adaptabilidade do conhecimento a situações
específicas, embora, conceptualmente, seja um elemento da actividade diária de um
médico, a teoria aponta para que ocorra, com maior frequência, quando a memória
organizacional processual é baixa (Crossan, 1998; Hatch, 1998; Orlikowski e Hoffman,
1997), algo que não se verifica no contexto do estudo. O desempenho da actividade
médica encontra-se restringido por um elevado número de rotinas, procedimentos e
processos administrativos que constituem uma componente substancial da actividade
(Asher et al., 2007; Zuckerman, 1984).

Inicialmente, a ocorrência da improvisação foi identificada no contexto da
aprendizagem que, no cenário médico, deriva dos casos clínicos que vão surgindo no
serviço de urgência. Contudo, nos comportamentos observados e nas interacções
individuais, a noção da unicidade de cada ser humano, da variabilidade das
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manifestações patológicas e das reacções e consequências que cada patologia pode
apresentar em indivíduos diferentes era uma constante (Tucker e Edmondson, 2003;
Weick e Sutcliffe, 2003). Assim, embora as condições para a ocorrência da
improvisação organizacional existissem, a sua expressão na prática médica não era
evidente.

Os participantes neste estudo apresentaram sempre um discurso de conformidade
em relação aos mais recentes avanços e protocolos emanados por organismos
internacionais: “Seguimos sempre o protocolo” (MD21, 21 de Agosto de 2006), embora
quando se aprofundava a questão mencionando o que era considerada boa prática
médica as respostas alteravam-se para “Adaptamos… temos sempre em conta o doente
em particular…” (MD22, 23 de Agosto de 2006), embora, muitas vezes, mudassem o
seu discurso e demonstrassem a reserva de “…mas seguimos o protocolo…” (MD22, 23
de Agosto de 2006).

Expandiu-se, então, o conhecimento relativo aos protocolos de actuação, cuja
análise revela elementos fixos de actuação nas mais diversas situações, o que se
apresentava como um constrangimento à flexibilidade e à improvisação no desempenho.
Contudo, as seguintes questões permaneciam sem resposta: Perante as restrições
existentes como é que o desempenho engloba as características da actividade? Como é
que se desenvolve o processo de incorporação da variabilidade da actuação? Porque é
que o discurso dos intervenientes no estudo não transmite de forma clara a adaptação do
desempenho à situação particular?
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Estabeleceu-se a ligação entre o discurso dos entrevistados e alguns dos
comportamentos observados no serviço de urgência por parte dos doentes e/ou
familiares, e averiguar as alterações experienciadas pelos médicos relativas a estes
comportamentos. A análise dos dados permitiu identificar que este tipo de
comportamento reflecte alterações na envolvente, na sociedade em geral e em particular
nos utentes do serviço nacional de saúde. Este facto conjugado com as indicações da
pressão dos meios de comunicação social e os dados obtidos junto à Ordem dos
Médicos e ao Sindicato Independente dos Médicos apontam para uma crescente
conflituosidade e litigância e justificam a reserva dos participantes em admitirem a
adaptação dos protocolos e a utilização da intuição em diversas situações.

A análise dos dados também transmitiu de forma implícita as diferenças
comportamentais entre peritos e novatos. Verificou-se que os novatos, condicionados
pela sua inexperiência, na abordagem aos doentes, procuravam alargar o leque de
hipóteses de diagnóstico (Larkin et al., 1980), o que, muitas vezes lhes permitia detectar
casos clínicos que poderiam ser utilizados para expandir o seu corpo de conhecimento e,
após a elaboração de um relatório de estudo detalhado, obter notas mais altas no
internato médico.

Os peritos, devido à experiência acumulada, despendem menos tempo no processo
de recolha de informação, algo que parece ser natural pelo facto de terem a capacidade
de detectar sinais críticos de forma mais célere do que os novatos (Daley, 1999;
Kirschenbaum, 1992). O seu conhecimento acumulado, a sua percepção e intuição
permite-lhes limitar o espectro diagnóstico com maior sucesso (Hillerbrand, 1989;
Johnson et al., 1981; Schenk, Vitalari, e Davis, 1998). Por vezes o processo inicial de
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abordagem ao doente era de tal forma acelerado que se reduzia à visualização das
informações recolhidas na triagem, o que permitia encaminhar o doente mais
rapidamente para que fossem completados os exames complementares de diagnóstico.

A duração da investigação permitiu acompanhar a alteração dos comportamentos e
atitudes dos internos à medida que progrediam nos diversos níveis de aprendizagem
(internato geral e internato complementar). As primeira, terceira e sexta fases de
observação, incluíram o período onde os recém-licenciados principiam o internato
médico (Janeiro de 2005, de 2006, e de 2007). Enquanto no início da investigação os
indivíduos com pouco tempo de internato médico se limitavam a cumprir
escrupulosamente as normas, manifestavam receio de não cumprirem um procedimento,
apoiavam-se constantemente em confirmações com o chefe de equipa ou com
especialistas, numa fase mais avançada da sua formação já não se sentem constrangidos
em admitir que “…a intuição é algo presente…” (MD32, 26 de Setembro de 2006),
“…tive um feeling e deixei o doente em observação” (MD34, 16 de Outubro de 2006),
para além de apresentarem mudanças ao nível da auto-confiança também se verificam
alterações relativas à atitude perante os colegas, especialmente aqueles com menos
experiência prática.

6.1. Principais Conclusões do Estudo

Em termos formais foi possível verificar que a prática da medicina está dependente
de um conjunto de regras e de padrões pré-estabelecidos. Estes procedimentos resultam
da transposição de normas internacionais definidas através da utilização da medicina
baseada na evidência e dos resultados obtidos em estudos efectuados em grandes
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amostras (Saunders, 2000). Contudo, a essência da medicina baseada na evidência não
se afasta da natureza variável da actividade. De acordo com Sackett et al. (1996) a
medicina baseada na evidência está relacionada com a integração da experiência clínica
individual e as melhores evidências externas, sendo definida como “a utilização
consciente, explícita, e sensata de indícios científicos na tomada de decisões relativas a
doentes individualizados” (p. 71).

A preponderância atribuída aos algoritmos e padrões de actuação pré-determinados,
que foi abrangida pelas categorias “latitude da estrutura interna” e “normalização”,
reside na segurança e na protecção que conferem ao desempenho (Studdert et al., 2005).
É mais fácil justificar a utilização de indicações e de evidências científicas recentes, do
que demonstrar ou fundamentar o uso da intuição ou da experiência acumulada através
da prática clínica. A utilização da experiência adquirida é legitimada através de bases
científicas.

Constatou-se que os procedimentos e padrões de actuação sofrem adaptações
sempre que são utilizados (Haidet, 2007), sendo menor a propensão para proceder a
ajustamentos em situações de elevado grau de emergência devido ao elevado risco de
insucesso. O processo de adequação dos procedimentos às características da pessoa que
se encontra sob avaliação, é efectuado através das questões que são colocadas ao
doente, no sentido de serem compreendidas pelo próprio, ou pela repetição das mesmas.
Se for um procedimento complementar de diagnóstico, há a adaptação às características
fisionómicas do indivíduo, que se pode materializar através de uma inclinação maior ou
menor da cama onde se encontra o doente, ou através de um diferente posicionamento
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do material utilizado. Assim, as especificidades de cada paciente são consideradas no
contacto entre médico-doente.

6.1.1. Consequências da Normalização e da Improvisação

As evidências recolhidas com este trabalho de investigação constatam a presença de
dois fenómenos que pretendem dar resposta a necessidades, praticamente opostas,
associadas ao desempenho da prática médica. O sistema organizacional interno,
composto por um conjunto rígido de rotinas, integra a coexistência entre a normalização
e a improvisação.

A composição das rotinas engloba um conjunto de elementos fixos, que servem os
propósitos de garantir a prestação de um nível aceitável de cuidados médicos e de
precaver a organização e os seus membros contra eventuais riscos relativos à prática da
actividade. Em simultâneo, a aplicação prática de um subconjunto destas rotinas, as que
estão directamente relacionadas com o levantamento do diagnóstico, a administração de
terapêuticas e a realização de exames complementares, abrange a flexibilidade
necessária para o desempenho efectivo da medicina. Desta forma, existe uma base que
permite a ocorrência da improvisação, embora condicionado pela crescente necessidade
de legitimização da actividade médica e do seu consequente afastamento da componente
“arte” (Haidet, 2007; Saunders, 2000).

A necessidade para garantir uma maior fiabilidade da actuação médica e de maior
segurança para os pacientes advém de factores externos, como o risco de
responsabilização legal, os processos de acreditação e legislação, a pressão de
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associações profissionais e dos próprios utentes do serviço (Miller e Bovbjerg, 2002).
Para responder a estas influências, a organização implementa políticas e sistemas
internos que permitam aumentar a visibilidade de segurança e estabelece padrões e
relatórios de desempenho (Cook et al., 1983; Miller e Bovbjerg, 2002; Smith e Mick,
1985).

Os procedimentos e políticas internas, aliadas às percepções relativas ao risco da
prática médica, também originam alterações comportamentais individuais através do
exercício da medicina defensiva, mesmo que a um nível inconsciente de actuação
(Asher et al., 2007), e se traduz, por exemplo, em acções como a elaboração de registos
mais completos, no pedido de um número superior de exames complementares de
diagnóstico e na referenciação de doentes a outros médicos (Bowman, 1992; Manner,
2007; Zuckerman, 1984).

Os dados vão ao encontro da referência de Harrison e McDonald (2003) de que está
a emergir um novo tipo de burocracia no sistema de saúde, que restringe o exercício da
componente “arte” na medicina (Peterson, 2005). Esta forma renovada de burocracia
não implica a existência de capacidades técnicas, políticas e comportamentais que
originem melhores cuidados de saúde (Harrison e Smith, 2003).

Este trabalho permite constatar que a improvisação depara-se com diversos
obstáculos operacionais, de entre os quais se destaca a procura de legitimação da prática
médica que se traduz na progressiva rotinização da actividade (Harrison e McDonald,
2003). O objectivo de diminuição da variabilidade que caracteriza a medicina está
relacionado com a conjuntura actual que obriga à existência de uma base legal que
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justifique as acções tomadas pelo médico numa determinada situação. A introdução da
variabilidade, da intuição e da experiência no desempenho são consideradas
arbitrariedades que não são justificáveis na ocorrência de litigâncias (Harrison e
McDonald, 2003).

Os esforços efectuados a nível institucional e administrativo para a padronização da
actividade e consequente neutralização da improvisação não inibem o facto de esta
ainda ser uma realidade na prática da medicina actual. A improvisação existe por ser um
mecanismo que permite assegurar que as características distintivas de cada ser humano
não são desprezadas, e que a singularidade da medicina como ciência aplicada não é
ignorada (Shaughnessy, Slawson e Becker, 1998).

A coexistência entre a normalização e a improvisação é ocasionada pela dupla
composição das rotinas. Embora, tradicionalmente, as rotinas fossem consideradas
estáveis (Nelson e Winter, 1982), Pentland e Reuter (1994) referem que estas possuem
características tanto de estabilidade como de mudança e utilizam a representação
“gramáticas” como analogia que permite explicar a variação nas rotinas.

A componente dinâmica das rotinas é referida por Feldman (2000, 2003), que
destaca a capacidade endógena de estas desencadearem a mudança organizacional
através das diferentes formas como os seus utilizadores as aplicam, que derivam dos
resultados obtidos em interacções anteriores e da interpretação feita das rotinas. Assim,
há uma componente flexível incorporada na componente de estabilidade das rotinas.
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Contudo, neste estudo a utilização das rotinas não resulta na posterior modificação
formal das mesmas. As rotinas mantêm-se de modo a que a actividade ganhe a
legitimidade necessária e a estabilidade contextual para que possa ser desenvolvida, mas
ao nível da sua aplicação, através da ocultação induzida pelos procedimentos e da
interpretação individual dos executantes, é mantida a essência da actividade.

Relativamente à improvisação verifica-se que esta pode ocorrer em ambientes
organizacionais onde a memória procedimental é elevada. Este facto já era considerado
anteriormente através do conceito de “gramáticas de acção” (Pentland e Reuter, 1994),
que permite combinações quase ilimitadas na utilização das rotinas. Feldman (2000) e
Pentland e Feldman (2005) referem que as rotinas podem ser caracterizadas como
padrões abstractos que os participantes utilizam para guiar e tomar responsabilidade
sobre as suas acções, designada por componente demonstrativa das rotinas, que
compreende os desempenhos específicos que estas podem originar. A esta componente
os autores acrescentam as características de desempenho das rotinas, que envolvem um
conjunto de acções, comportamentos, pensamentos e sentimentos, e evidenciam-se em
actuações efectivas executadas por pessoas específicas em momentos e locais
determinados.

Ao analisarmos a composição das rotinas pode-se estabelecer um paralelo entre a
componente demonstrativa e a face visível das rotinas que se expressa na normalização,
e a componente de desempenho e a face oculta das rotinas, que se manifesta com a
improvisação. A existência de duas forças opostas, o contexto e a natureza da
actividade, remete a improvisação, que varia em grau e não necessita de ser algo
totalmente radical, para um segundo plano, embora seja este o mecanismo que permite
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dar resposta às exigências da actividade. O objectivo desta limitação comportamental é
a obtenção de um nível padrão de desempenho tanto pelos novatos como pelos peritos.

A organização e os seus membros não podem admitir que doentes que apresentem
sintomatologias semelhantes sejam tratados de formas diferentes devido a todo um
conjunto de factores físicos e psicológicos que contribuem para responder da melhor
forma à situação concreta (Fridsma e Thomsen, 1998). Embora a utilização de
protocolos e o registo efectuado das orientações tomadas seja sempre idêntico, na
prática o médico não limita a sua actuação às regras estabelecidas e, à medida que
acumula conhecimento, tanto prático como teórico, utiliza a experiência adquirida e a
sua intuição (Burke e Miller, 1999) para potenciar o seu desempenho e contribuir para a
melhoria do estado de saúde do doente. Contudo, estas subtilezas não são introduzidas
nos mecanismos de registo que servem de base para a legitimação da actividade.

6.2. Limitações do Estudo

Uma primeira limitação que se pode apontar a este trabalho relaciona-se com o facto
de a recolha dos dados ter sido efectuada num único cenário e tendo por base apenas
uma actividade, o que não invalida os resultados apresentados obtidos através das
indicações propostas pela Grounded Theory (Glaser e Strauss, 1967). Contudo, impõe
alguma prudência no que respeita à sua generalização (Eisenhardt e Graebner, 2007).

No que respeita à validade, esta decorre da relação que é estabelecida entre os dados
recolhidos e as interpretações que são apontadas pelo investigador (Sousa, 2006).
Assim, procurou-se que as ligações identificadas fossem expressas da forma mais clara
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possível, dependentes, no entanto, da formação e das características da investigadora
(Creswell, 2003). Para conferir credibilidade às interpretações procurou-se diversificar
as fontes e os métodos de recolha de dados, assim como efectuar o levantamento dos
dados em diferentes momentos do tempo, e obter a participação dos intervenientes no
estudo na corroboração da interpretação dos resultados (Bansal, 2003; Corbin e Strauss,
1990).

A fiabilidade, utilizada para designar a compreensibilidade dos resultados e a
necessidade de as descrições apresentadas auxiliarem a consecução das conclusões
apresentadas (Creswell, 2003), foi considerada ao longo de todo o processo de
investigação através de acções que permitissem a eliminação da arbitrariedade quer no
processamento dos dados como nas interpretações, tendo-se tido especial cuidado para
garantir a qualidade técnica dos dados e a elaboração de transcrições cuidadosas.

Outra limitação que se pode considerar neste estudo prende-se com o facto de não se
ter utilizado um software de apoio à investigação qualitativa (e.g., NVivo 7) devido a
limitações temporais e de conhecimento na aplicação do software.

Em termos gerais, se forem considerados os diferentes elementos que caracterizam a
relevância da investigação qualitativa (Miller e Brewer, 2003), pode-se afirmar que
estas subsistem neste estudo. Procurou-se expandir o corpo do conhecimento em
improvisação organizacional relacionando-o sempre com os elementos teóricos já
existentes.
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6.3. Implicações para o Conhecimento e Prática Médica

A realização deste trabalho de investigação permitiu alargar o conhecimento
existente relativo à improvisação através da aferição de como coexiste este fenómeno e
a normalização de comportamentos estabelecida pela memória organizacional
procedimental. Embora o quadro geral indique a existência de uma crescente
padronização comportamental, constata-se que a improvisação é, ainda, um aspecto
relevante da prática médica (Haidet, 2007).

A improvisação surge por meio da vertente de desempenho das rotinas, a sua
“componente improvisacional”, que permite expandir o padrão mínimo de desempenho
estabelecido pelos protocolos e directrizes derivadas da medicina baseada na evidência,
assim como a conjugação da influência de variáveis conflituantes.

Este estudo permite também reforçar a relevância da improvisação no desempenho
individual num ambiente volátil e ambíguo, assim como a importância da relação entre
o conhecimento, a experiência e a intuição como bases de apoio à acção
improvisacional.

Ao nível de implicações para a prática médica, foi possível clarificar a forma como
esta se desenrola e expor as pressões actuais que esta actividade está sujeita (Miller e
Bovbjerg, 2002). Demonstra-se, também, a contribuição da improvisação para a tomada
de decisões clínicas e a importância da sua permanência nas práticas organizacionais
(Shaughnessy et al., 1998), por ser um método de aprendizagem e de desenvolvimento
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de competências, e o mecanismo que auxilia a concretização de um bom desempenho
(Haidet, 2007).

6.4. Pistas para Investigação Futura

Como extensão deste trabalho sugere-se o desenvolvimento de um estudo
comparativo, com uma estrutura apropriada, que englobe mais cenários (e.g.,
corporações de bombeiros; controlo de tráfego aéreo; investigação policial) de modo a
permitir a generalização das conclusões. Desta forma, poderá ser possível adicionar
maior profundidade à questão da conjugação entre normalização e improvisação (e.g.,
como varia entre grupos profissionais), assim como fornecer novas pistas de
investigação.

A existência de uma dupla função servida pelas rotinas estabelecidas possibilita que
se aprofunde as consequências da utilização dicotómica da necessidade e da realidade,
nomeadamente ao nível de políticas de formação de recursos humanos e da
aprendizagem tanto individual como organizacional. Outro tipo de levantamento que
pode ser efectuado prende-se com os efeitos individuais e organizacionais de longo
prazo da necessidade da co-existência de dois sistemas organizacionais distintos, a
burocracia procedimental (Harrison e Smith, 2003) e a estrutura mínima de actuação.

Por fim, e devido à relevância da improvisação organizacional, propõem-se, ainda
no âmbito da prática médica, a aferição da evolução e dos resultados concretos da
transformação da variabilidade inerente da actividade em padrões procedimentais.
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6.5. Comentários Finais

Este trabalho permitiu confirmar a influência do contexto (Miller e Bovbjerg, 2002)
na delineação dos sistemas internos que definem a prática da medicina actual, e que
conduzem à normalização da actividade. É compreensível a existência desta
padronização devido ao risco inerente da actividade e ao objectivo de minimização de
erros e falhas que são uma ameaça à fiabilidade (McDaniel Jr., Jordan e Fleeman, 2003;
Montgomery, 2003) e à eficiência organizacional (McLaughlin, 1996). No entanto, as
características da actividade médica (Elstein, 2001; Fridsma e Thomsen, 1998) que
implicam que a arte e a ciência da medicina se conjuguem de formas imprevisíveis, de
modo a responderem ao factor surpresa (McDaniel Jr. et al., 2003).

A improvisação é, então, o mecanismo que serve para desenvolver as capacidades
dos médicos, através da aprendizagem prática, que permite capitalizar a experiência que
advém das situações imprevisíveis que caracterizam esta profissão (Crabtree, 2003;
Pfeffer e Sutton, 2006b). A coexistência entre a normalização e a improvisação, através
das componentes das rotinas, permite conjugar o conhecimento formal e as capacidades
individuais de ajustamento dos padrões estabelecidos (Haidet, 2007) e superar as
limitações da medicina baseada na evidência harmonizando-a com a experiência clínica
(Lau et al., 1999; Shaughnessy et al., 1998).

A abordagem efectuada permitiu redigir uma versão idiossincrática deste estudo,
que se espera ser suficientemente rica para esclarecer as questões de investigação e
levantar novos objectos de estudo. É necessário prosseguir os esforços para desenvolver
o conhecimento sobre improvisação e rotinas (Pentland e Feldman, 2005), assim como
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em relação às consequências da existência simultânea de constrangimentos
procedimentais e da estrutura mínima de actuação necessária à boa prática médica. Há
que considerar, com a devida precaução, a crescente burocratização procedimental,
salientando o facto de a substituição da aprendizagem improvisacional pelos padrões
clínicos não permitir o desenvolvimento de todas as competências necessárias para ser
possível uma actuação ao mais alto nível. Toda a vertente tácita do conhecimento está
englobada na componente improvisacional das rotinas, que é, como referido por Pfeffer
e Sutton (2006b), um aspecto fundamental da transmissão de conhecimentos, da
aprendizagem, e da prática médica.

Espera-se que esta investigação, a exposição das duas dimensões das rotinas
organizacionais e as implicações propostas tenham um contributo em estudos futuros e
para uma eventual reflexão relativa à limitação da componente improvisacional e
artística da prática médica.
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ANEXO 1. SUMÁRIO DOS CONCEITOS RELACIONADOS COM A IMPROVISAÇÃO
Conceitos Relacionados
Comentários
Adaptação: Ajustamento de A adaptação não implica, necessariamente, uma
um sistema a condicionantes convergência temporal ou de acção. A adaptação pode,
externas.
de facto, ser alcançada através de planeamento ou da
utilização apropriada de rotinas existentes (e.g. ajustar o
número de camiões de bombeiros à dimensão do
incêndio). Algumas improvisações podem envolver
adaptações a acontecimentos externos, mas as
improvisações podem também tomar a forma de
oportunidades criadas.
Aprendizagem: A
A improvisação é um caso especial de aprendizagem,
experiência origina uma
mas a aprendizagem da própria experiência da
mudança sistemática no
organização pode também ser alcançada através da
comportamento ou no
experimentação, aprendizagem por tentativa-erro,
conhecimento.
refinamento ou redução da variação (March, 1999).
Bricolage: Fazer algo com
A improvisação aumenta as hipóteses para que a
os materiais disponíveis.
bricolage ocorra, porque há menos tempo para obter os
recursos apropriados com antecedência. Não é o mesmo
constructo, contudo, como a bricolage pode ocorrer em
contextos não-improvisacionais, ter competências em
bricolage pode ajudar a produzir improvisações
valorizadas.
Compressão: Encurtar e
A improvisação contrasta com a compressão, na qual os
simplificar passos de modo
passos avançam mais rapidamente mas ainda assim são
a reduzir o tempo que
distintos.
demora a completar cada
passo e o processo total.
Criatividade: Novidade ou A criatividade pode não envolver qualquer improvisação.
desvio intencional de uma
Uma ideia criativa pode nunca ser executada. Contudo, a
prática standard.
criatividade pode representar uma competência bastante
valiosa para a improvisação organizacional.
Inovação: Desvio em
A inovação pode ser criada através da improvisação, mas
relação às práticas e ao
a inovação pode também ser criada pelo planeamento. A
conhecimento existente.
inovação é uma característica necessária da
improvisação, mas isto não implica que toda a inovação
seja improvisação, só que a improvisação é uma forma
especial de inovação.
Intuição: Examinada,
A intuição é uma parte de algumas improvisações, mas a
tipicamente, ao nível
improvisação pode ocorrer sem a utilização de intuição,
individual, e concebida de
como na improvisação colectiva descrita por Hutchins
escolhas feitas sem uma
(1991).
análise formal.
Oportunismo: Aproveitar
O oportunismo pode ocorrer por outros meios sem ser a
de forma pró-activa
improvisação (Moorman e Miner, 1998b).
oportunidades atractivas ou
inesperadas.
Adaptado de Miner, Bassoff e Moorman (2001), pp. 314-315 e de Moorman e Miner
(1998), pp. 705-706.
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ANEXO 2. MAPA DAS HORAS DE OBSERVAÇÃO (DIAS/DURAÇÃO) – 1ª FASE

Dia
2004/10/07
2004/10/08
2004/10/14
2004/10/16
2004/10/19
2004/10/21
2004/10/22
2004/10/26
2004/10/28
2004/11/05
2004/11/06
2004/11/25
2004/11/26
2004/12/03
2004/12/04
2004/12/09
2004/12/10
2004/12/17
2004/12/18
2004/12/20
2004/12/22
2004/12/28
2004/12/30
2005/01/04
2005/01/06
2005/01/07
2005/01/11
2005/01/13
2005/01/14
Total

Duração
3:30
3
4:10
10:45
11:30
10:20
7:25
11
5
5:30
8:30
5:30
6:15
5:10
8:20
8:30
7:30
7:30
10:45
8:15
8:45
5:35
8:45
5:15
5:10
4:40
6:20
3:30
4:10
200:35
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ANEXO 3. MAPA DAS HORAS DE OBSERVAÇÃO (DIAS/DURAÇÃO) – 3ª FASE

Dia
2006/01/03
2006/01/05
2006/01/06
2006/01/10
2006/01/17
2006/01/19
2006/01/24
2006/01/26
2006/02/01
2006/02/09
2006/02/14
Total

Duração
4:00
6:30
4:20
7:15
8:10
6:25
5:20
5:30
4:30
7:00
5:05
64:05
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ANEXO 4. MAPA DAS HORAS DE OBSERVAÇÃO (DIAS/DURAÇÃO) – 5ª FASE

Dia
2006/07/06
2006/07/13
2006/07/18
2006/07/20
2006/07/25
2006/08/08
2006/08/10
2006/08/17
2006/08/22
2006/08/24
2006/08/29
2006/09/05
2006/09/12
2006/09/07
2006/09/14
Total

Duração
9:25
6:50
10:10
7:25
9:15
7:35
4:40
8:25
6:50
8:10
6:45
9:15
6:55
8:20
10:05
119:10
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ANEXO 5. MAPA DAS HORAS DE OBSERVAÇÃO (DIAS/DURAÇÃO) – 6ª FASE

Dia
2007/01/19
2007/01/25
2007/01/26
2007/02/04
2007/02/07
2007/02/10
2007/02/22
2007/03/07
2007/03/09
2007/03/12
2007/03/15
2007/03/22
2007/03/24
2007/03/29
2007/03/30
Total

Duração
4:15
10:25
4:10
6:25
9:10
5:00
6:15
10:25
4:15
3:20
6:30
5:10
4:00
6:45
3:00
93:05
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ANEXO 6. INFORMAÇÃO AO UTENTE SOBRE O SISTEMA DE TRIAGEM DE MANCHESTER

226

ANEXO 7. IMAGEM DA SALA DE EMERGÊNCIA
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ANEXO 8. EXEMPLO DAS ANOTAÇÕES EFECTUADAS RELATIVAS ÀS OBSERVAÇÕES

Início: 10:30 H

Fim: 13:00 H

Início: 14:00 H

Fim: 19:00 H

Total (Horas): 7:30H
 Doente (1) – F, 83 anos – Hemorragia digestiva alta e baixa:
o Úlcera gástrica (Cancro).
o Palidez acentuada;
o Contacto com a especialidade (plano).
o Terapêutica.
o Lavagem gástrica.
o Endoscopia será feita no SO (doente não pode ser transportada).
o Problema com a hemoglobina (coagulação).
o Cateter – procedimento (efectuado por médico internista):


1M + 1E (depois + 1 M + 1 E).

 Doente (2) – F, 27 anos – Intoxicação medicamentosa voluntária (com álcool):
o Tentativa de contacto com familiares.
o Contacto com o Centro Nacional de intoxicação => terapêutica.
 Doente (3) – M, 60 anos – Paragem cárdio-respiratória:
o Preparação/posicionamento na sala:


2M + 2F + 1A.

o Preparação da medicamentação de urgência.
o Entrada de + 1 M + 1F.
o Questões sobre a ocorrência (10 minutos em paragem cardíaca).
o Aspirador.
o Cada um toma a sua posição e inicia os trabalhos sem qualquer indicação do
líder.
o Início da massagem cardíaca.
o Tomada de posição.
o 1 questão de E para M.
o 1 questão sobre dimensão tubo de E para M.
o Troca de pessoa a fazer a massagem cardíaca.
o Mais uma substituição.
o Disfibrilhador (1).
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o Verificação da pulsação.
o Massagem.
o Disfibrilhador (2).
o Verificação da pulsação.
o Contagem do tempo (15m).
o Disfibrilhador (3+4).
o Verificação da pulsação.
o Massagem.
o + medicação (adrenalina).
o Disfibrilhador (5).
o Entrada Dr. FM.
o Disfibrilhador (6+7+8).
o Massagem Dr. FM.
o Disfibrilhador (9+10+11).
o Massagem Dr. FM.
o Massagem Dr. FM.
o Disfibrilhador (12+13+14).
o + medicação.
o Contagem do tempo (30m).


Parte cardíaca (pulsação foi recuperada) => problema parte
cerebral (muito tempo) => não chegou com a via respiratória
desentupida.



Dr. FM tomou o comando das operações => dispersão dos
restantes médicos => Dr. FM + 3M + 2A.

o Nota: Presença de mais um médico (cardiologia) interno para absorver o
conhecimento sobre a situação. Analisou o electrocardiograma sempre sobre a
orientação do Dr. FM.
o Óbito do doente após uma hora (mais ou menos).
Anotações:
 A transferência do conhecimento é efectuada pela observação dos procedimentos
pelo médico mais novo ou menos experiente. Existe diálogo e não há “problema”
nesta transferência.
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ANEXO 9. EXEMPLO DA CODIFICAÇÃO INICIAL
OBSERVAÇÃO_11
SÁBADO 2004_11_06

 Doente (1) – F, 44 anos (Laranja):
Nota: a médica demonstrou serenidade e calma na conversa
com a paciente. Não demonstrou qualquer dúvida sobre o
procedimento a seguir, a única dúvida (relativa à transfusão de
sangue) só poderá ser esclarecida após recepção das análises e
verificação da gravidade da anemia.
M

encetou

conversa

com

o

MCE

para

confirmar

procedimentos e disponibilidade do SO para a eventual
transfusão de sangue.

Chefe
Equipa

Nota: entretanto M1 veio pedir opinião/autorização para
transferir um doente para o SO.
 Doente (4) – F, 89 anos - Emergência paragem cardíaca:
o Posicionamento.

Chefe
Equipa

o Preparação tubos + bomba + medicação urgência.
o 3M (vai chegar mais 1) + 3E + 2A.
o Pausa de espera.
o Utilização da máquina de reanimação.
o CE chegou e não se continuou os procedimentos.
o Havia quadro de disfibrilhação no monitor.
Anotações:
 Pedido de opinião de M2 para M1 sobre avaliação de Rx.
Conselho para falar com Médico Especialista.
 Conversa com MC para saber o que fazer com dados e valores
das análises e a visualização do Rx Abdómen => instrução para
clister + sonda naso-gástrica + transfusão de sangue +
internamento no SO + internamento cirurgia (M iniciou a
informação ao interno de cirurgia para dar conhecimento dos
procedimentos para a futura cirurgia.

Chefe
Equipa
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 2º telefonema para 2º especialista (chefe do 1º) para pedir
opinião.
 3º telefonema para especialista (gastro).
 4º telefonema para o interno (1º) para transmitir as informações
fornecidas pelos outros médicos .
 5º telefonema para técnico de sangue para “reservar” sangue para
o dia seguinte.
 Existe um padrão que se repete continuamente e que já surgia nos
questionários quando referiam que os “mais novos” pediam
instruções ou aguardavam instruções dos “mais velhos” Æ
verifica-se que os I (M sem especialidade completa) pedem a

Transmissão de
Conhecimentos?

opinião ao CE antes de iniciarem qualquer tratamento (e
telefonam a M especialista sempre que a situação é mais
complicada).
 É interessante que a conversa com a Enf. C. sobre o Bloco
Operatório => “diálogo de mudos” porque cada um na relação
enfermeiro/médico sabe como deve actuar e nem sequer é
estabelecida a comunicação.
 No caso da entrada de alguém politraumatizado acontece o
mesmo.
 Na emergência (paragem cárdio-respiratória) o MC coordena e só
intervém quando necessário se algum procedimento demora
muito tempo a ser efectuado.
 Nota-se que o tratamento aos doentes é cuidadoso e afável, com o
cuidado de não passar/enervar os doentes que apresentam quadros
mais graves.
 Atenção à situação em que o CE deduziu logo que podiam ter
sido estimulantes (algo que não tinha passado pela “cabeça” da
médica).

Efeito
“Perito”
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ANEXO 10. EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO DAS ENTREVISTAS – 1ª FASE
Entrevista Nº. 5
2005-03-10
[…] (mostrar procedimentos…) …aqui no hospital são mais
disponíveis… somos menos… os mais novos… na universidade…
havia muitos alunos… se calhar não tínhamos tanta oportunidade…
a não ser com os nossos assistentes… aqui realmente… é isso que
foi dito… eles têm o cuidado de nos irem chamar… para nos

Preocupação

mostrar alguma coisa diferente…

em ensinar

[…] Durante os anos têm-se criado esses fluxogramas… e têm vindo
a evoluir ao longo do tempo… são mais complexos do que eram
antes… e tem sido… a preocupação de criar os fluxogramas…
justamente para que… toda a gente aja da mesma fora… e até hoje a

Coordenação
de actuação

gente acha que é a forma mais correcta… há esta preocupação que
toda a gente aja da forma mais correcta… que a gente tenha sempre
o cuidado de ir vendo se está a fazer tudo o que diz o fluxograma…
porque nem sempre a gente… numa situação de emergência…

Apoio ao

podemos não nos lembrar logo de tudo… eles existem exactamente

desempenho

na sala de emergência… para a gente confirmar se estamos a tomar
os procedimentos todos correctos…
[…] Telefonam sempre para confirmar… é uma norma… mesmo

Obrigatório?

que a gente saiba o que deve fazer… agente confirma sempre com o
centro de intoxicações… sempre…
… acho que cada vez mais a gente tem que se defender em relação a

Defesa
pessoal?

doentes … em relação a processo judiciais… acho que temos… cada

Maior

vez mais esta preocupação… de alguma forma… estes nossos

preocupação?

procedimentos defendem-nos… é a nossa única forma… a gente já

Comporta-

aprende na faculdade… que a única forma que nós temos de nos

mento

defender é registar tudo o que a gente faz… tudo o que a gente diz…

defensivo
Registar/Defen

é a única forma que a gente tem de se defender… e… por outro

sivo

lado… este método também nos protege em relação a erros… que a

Protecção

gente possa fazer com o doente… por exemplo… o não perguntar a

doente

medicação… não perguntar as alergias pode ter consequências, para
o nosso doente, muito graves… se a gente se habituar, todas as

do

232

Entrevista Nº. 5 (Continuação)
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vezes, a fazer estas mesmas perguntas… isso não acontece… para
nosso bem e para bem do nosso doente…e acho que… é

Dupla

importante… para a nossa defesa mas também para a defesa do

necessidade

doente…
[…] eu acho que é boa norma ir perguntar… qualquer dúvida que a

Boa norma

gente tenha… eu acho que é boa norma ir perguntar a alguém mais
velho… agora… realmente… quem trabalha e quem tem que

Maior

assumir as responsabilidades… que são cada vez maiores na nossa

preocupação

profissão… acho que se sente mais seguro se tiver a opinião do
chefe de equipa ou do colega mais velho … e eu acho que é bom… é

Aprendizagem

de certa forma aprendizagem e… para o benefício do pessoa
envolvida…
Entrevista Nº. 9
2005-03-19
[…] a maneira de nós adquirirmos os nossos conhecimentos… a

Aprendizagem

nossa prática… é sempre baseada nas experiências das outras

prática

pessoas… e realmente é sempre com os colegas mais velhos que nós
aprendemos… não só com os especialistas… mas também com

Níveis
avançados

aqueles que estão imediatamente à nossa frente… por isso… é uma
maneira de estar… é uma transmissão natural…

Protocolos de

[…] A actuação na sala de emergência está completamente

actuação

protocolada… os algoritmos são protocolados… o suporte avançado
de vida é aquilo… não tem que enganar… e aquela revisão rápida
sistematiza-nos as ideias… é por isso que a gente olha para lá… o

Auxilia a

pensamento fica um bocadinho atordoado… estamos a visualizar

decisão

aquilo que devemos estar a pensar quando estamos a ver o doente…

Auxílio

na

por isso eu acho que é uma ajuda…

actuação

[…] é o nosso apoio… acho que todos… acho que quando há uma

Obrigatório?

intoxicação medicamentosa telefonamos sempre… para não nos
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Entrevista Nº. 9 (Continuação)
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falhar nada… acho que é muito importante… por isso nós
telefonamos sempre…
[…] isso é uma coisa que nós transmitimos… preencher

Aprendizagem

exaustivamente o processo clínico… a triagem, na minha opinião,
veio-nos ajudar… porque há uma pessoa externa que é o enfermeiro
que está lá a escrever no processo do doente e isso protege-nos

Protecção

muito porque é mais alguém que escreve… não somos só nós… é
claro que estamos muito mais protegidos… e com a nossa

Protecção

consciência tranquila…
[…] Eu acho que os processos estão cada vez mais detalhados…

Maior detalhe

mas isso tem outra vantagem… é que… depois na evolução em

no registo

enfermaria… quando o doente é internado… há uma base para nós

Necessidade da

vermos a evolução da doença… isso também é importante… a

actividade

história clínica é a parte mais importante da avaliação de um

Importância

doente… por isso… os registos no processo é uma parte desta

para o
acompanha-

história clínica… é uma base… e é baseado nisso que nós fazemos

mento do

todo o raciocínio à volta do doente…

doente

[…] sempre… é aferir a nossa actuação… é para validar aquilo que

Validar a

estamos a fazer… nós fazemos isso… por um lado é para partilhar a

actuação

responsabilidade daquele doente… que estamos a pensar bem… nós
vemos tantos doentes… temos de pensar de diferentes maneiras para

Partilhar
responsabilida
de

todos eles… todos com queixas diferentes… todos com antecedentes
diferentes… que já fazem medicações diferentes… aquilo é uma
maneira de confirmarmos que estamos a pensar bem… e temos de

Confirmar

dar conhecimento daquilo que estamos a fazer ao chefe de equipa…

Dar

é quem responde pelos actos da equipa… portanto… se há um

conhecimento

determinado procedimento que é mau… ou que poderia ter sido feito
um acto terapêutico e não foi… aquele médico é chamado mas o

Responsabilidade

chefe de equipa é o responsável… também é…
[…] nós sabemos sempre que aquele doente… é assim… o doente
pode sempre fazer queixa… qualquer coisinha que o doente não

Queixas
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Entrevista Nº. 9 (Continuação)
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gostou … estamos constantemente… o que eu acho é que o que nós
sentimos… é que estamos constantemente a ser vigiados pelos
doentes… e não pelo doente que nós estamos a ver… é pelo doente

Vigilância
Defesa –

que está sentado ali… que está à espera de análises… depois é

Medicina

assim… as pessoas dizem… estamos cada vez a basearmo-nos mais

Baseada na

nos exames complementares que temos… pois temos mesmo de nos

Evidência

basear… são aqueles exames que vão justificar a nossa actuação…

Justificação

[…] o mais inesperado é quando finalmente… nós fizemos tudo
bem… as queixas do doente eram aquelas… nós avaliamos o
doente… nós fizemos a terapêutica… o doente melhorou… os
exames estavam bem… nós falamos com os colegas… porque as

Decisões em

nossas decisões acabam por ser tomadas em equipa… raramente são

equipa

decisões individuais… aquele doente tem alta e depois acontece

Negativo

qualquer coisa que sabemos que o doente acabou por falecer… pela
positiva… é aquele doente que entra muito mal… e que nós, de
repente, temos uma intuição pode se qualquer coisa… e actuamos

Positiva
Intuição

nesse sentido… e o doente recupera… isto também é uma coisa
muito inesperada… mas que é muito boa… são os dois extremos… é
a vida e a morte…
Entrevista Nº. 11
2005-03-24
[…] nós aprendemos também, um bocado, pela repetição das

Aprendizagem

coisas… vemos um caso… depois aparece um outro caso

pela repetição

semelhante e outro semelhante e nós temos, mais ou menos, o
mesmo tipo de atitude… o mesmo tipo de terapêutica… vamos

Aprendizagem

aprendendo nessa base… mas, no geral, quase todos os médicos
estão sempre dispostos a ensinar… a dizer quais são as melhores

Disponibili-

opções… a orientar… a ensinar e a orientar sobre aquele caso

dade

especifico…
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[…] nós sabemos que é para fazer… agora não sei se está escrito que

Telefonam…

seja obrigatório fazer… nós fazemos pela necessidade porque,

Não será

muitas vezes, há questões de coisas desconhecidas ou de coisas

obrigatório?
Defesa - MBE

invulgares que… e, muitas vezes, nós precisamos mesmo da

Necessidade de

informação… por exemplo, eu sinto a necessidade da informação…

informação

agora não lhe sei dizer se é obrigatório… mas que é comum… mas

Pode não ser

no geral… ligar, eu ligo sempre… e mesmo os colegas também…

obrigatório

[…] também funcionam para protecção… funcionam também por

Comportamento

uma questão prática… porque os doentes passam de médico em

generalizado

médico… precisam de um especialista… precisam de… um

Protecção

enfermeiro também tem de saber… os enfermeiros todos… então se

Necessidade

a informação estiver registada… funciona como isso mesmo…
funciona como informação… quanto mais pormenor tiver…

Necessidade de
informação

melhor… e também como defesa… como é óbvio… como defesa

Defesa

da… do profissional que assiste o doente… também é uma das

profissional

características… […] portanto isso é tudo registado… mais ou
menos pormenorizadamente… conforme… conforme a pessoa e o
caso clínico…
[…] sempre… É assim… primeiro… muitas vezes… quer dizer… é
claro que a situação de um interno do geral… a gente telefona a

Apoio

algum especialista porque a gente não sabe… portanto…
telefonamos porque precisamos… também para nossa protecção…

Protecção

porque um interno do geral não actua sobre a sua responsabilidade…
mesmo que… mesmo que ele… isso é uma coisa que as pessoas não
sabem… mesmo que ele actue sem perguntar a ninguém… o chefe

Medicina

de equipa é que é responsável pelas suas atitudes porque ele exerce,

tutelada

legalmente… uma medicina hospitalar tutelada… legalmente é
assim… ele não é… não é independente… o interno do
complementar não é bem da mesma forma… já é mais
independente… mas não é totalmente… dai as perguntas ao chefe de
equipa… isso tem [também] a ver com a autonomia… não tem só a
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ver com protecção… protecção é o mais… óbvio… realmente é

Responsabili-

assim… responsabilização e protecção…

zação

[…] mas eu penso que esta atitude do doente em relação ao médico é
por isso… é porque o doente sente-se único… sente-se único…

Protecção

Unicidade

urgente… emergente, aliás… e… e porque as pessoas como têm
muito mais conhecimentos também se tornam mais exigentes… hoje

Exigência

em dia há mais conhecimentos… as pessoas tornam-se exigentes…
o médico já é… o médico já não é visto daquela forma como era

Alteração

da

confiança?

antigamente… o médico já é visto como uma pessoa que tem de

Exigência

fazer o seu trabalho… e tem mesmo…

superior?

[…] sei que têm aumentado [processos judiciais]… lentamente…
mas o que eu acho sobre isso… como as pessoas têm mais
conhecimento… e ai a comunicação social também tem um papel…
as pessoas tendo mais conhecimento sabem aquilo que podem

Aumento
litígios
Comunicação
social

exigir… quase que sabem o que podem exigir…e os resultados que
se devem obter… é claro… hoje em dia devido à informação que as
pessoas têm se calhar têm mais conhecimento e também pegam por
qualquer coisa… muitas vezes, a grande queixa é o tempo de
espera… as pessoas esperam muito tempo… […] quanto ao papel da
comunicação social… se acontece alguma coisa, realmente, há um

Sensasionalis-

certo sensacionalismo sobre as coisas… e depois como temos muitas

mo

televisões… TV Cabo… noticiários do mundo inteiro… as pessoas
também estão… mas acho que isso também é um reflexo natural da
evolução e do desenvolvimento… as pessoas terem mais acesso…

Evolução da

vão à Internet… sabem… adivinham logo… com os sintomas que

sociedade

têm… adivinham logo qual é a doença que vem ai… e qual é o
tratamento que vai tomar… e já sabem tudo... e, por isso, também se
queixam mais… porque se o médico não corresponde a todo esse

Exigência

conhecimento então é porque não é bom médico… é um bocado

elevada (sem

assim… há uma exigência grande… nesse aspecto... têm

base de

expectativas muito elevadas… acham que… que se pode fazer

conhecimento
real)
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milagres… claro que existem, obviamente, casos… podem haver,
sim senhor… casos de negligência… factual… um médico tinha…

Negligência

perante aquele caso tinha que cumprir uma série de objectivos… e
tudo sobre os objectivos e não conseguiu fazer… e eventualmente o
doente pode ter um desfecho… um mau desfecho… mas é obvio
que… até posso falar contra mim… mas os médicos, naturalmente,

Proteccionis-

como todas as outras profissões, protegem-se uns aos outros… isso é

mo

normal… por isso… para aparecer… para ser descoberto ou
diagnosticado um caso… evidente… de negligencia médica… quer
dizer… é preciso mesmo que hajam falhas que são graves… e
mesmo complicadas… para isso ir para a frente… mas enfim…
[…] É assim, para nós as surpresas são casos emergentes… quer

Casos

dizer… nós… se surgir um caso emergente… agora na triagem de

emergentes

Manchester… que nós usamos aqui… no fundo um vermelho… uma
pessoa que está em alto risco de vida… para nós é sempre uma
surpresa porque são casos raros para nós… são mais raros… mas
mesmo assim… há sempre… quase sempre protocolos… usados
para abordar esse tipo de casos… há coisas que são mesmo
cientificamente estudas… como abordar um doente em paragem
cárdio-respiratória ou um doente politraumatizado… há uma série de
protocolos… por isso mesmo… é claro que… o desfecho… são
imprevisíveis, muitas vezes… apesar de seguir todas as… realmente
são estes… são estes os casos… situações emergentes…

Protocolos
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ANEXO 11. TABELA RESUMO DOS ASPECTOS RELEVANTES EXTRAÍDOS DAS
ENTREVISTAS – 1ª FASE

Aspectos
Relevantes
Formação

Registos

Chefe Equipa

Comunicação
Social

Chamadas
Telefónicas

Comportamento
dos doentes

Contestação
Judicial
Consequências
Acto Médico

Algoritmos

Surpresas

Comentários
Tradição profissional (intrínseco à actividade):
- Relevância da aprendizagem através da prática hospitalar;
- Atenção para mostrar situações novas aos internos;
- Nenhuma situação é exactamente igual;
- Praticar os procedimentos é indispensável ao processo de formação
devido ao aperfeiçoamento da técnica;
- Este cuidado também está relacionado com a maior preocupação com as
consequências do acto médico (população e médicos).
Duas vertentes:
- Instrumento de diagnóstico e auxílio na orientação do doente;
- Documento legal que funciona como um meio de defesa;
- Comportamento transmitido desde a faculdade.
Medicina tutelada:
- Responsabilidade do chefe de equipa;
- Validação da actuação;
- Defesa pessoal/profissional;
- Referem que também é uma forma de aprendizagem contínua.
Influência negativa:
- Questões levadas a um extremo/exagero e pela negativa;
- Sensacionalismo e aumento das expectativas de desempenho;
- Negligência médica como uma constante;
- Doentes pressionam através de ameaças.
Não é obrigatório… mas…
- Faz parte do procedimento habitual (rotina estabelecida);
- Necessidade de informação e alguma protecção em relação à actuação;
- Medicina defensiva.
Actuação médica sob escrutínio:
- Vigilância dos doentes;
- Conclusões erradas;
- Intimidação através do escândalo;
- Sociedade mais exigente com os resultados;
Medicina Defensiva:
- Maior necessidade de defesa em relação a processos judiciais;
- Maior preocupação dos profissionais.
Mudança de atitude…
- Cuidado para não se manifestar na avaliação do doente;
- Desenvolvimento de “tiques” que se tornam um “hábito” dos médicos;
- Processo de “triagem” (defensivo em relação à saúde das pessoas).
Protocolarização:
- Normas internacionais;
- Certificação dos procedimentos a utilizar;
- Sistematização das ideias/ Alívio esforço mental (quadros/algoritmos).
Medicina na urgência é algo inesperado:
- Reacção a um medicamento;
- Evolução não previsível de um quadro clínico;
- Erro de julgamento (por cansaço);
- Situações de catástrofe (existem mas são raras);
- Doentes ou familiares agressivos.
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Aspectos
Relevantes
Improvisação

Intuição

Comentários
Diminuição da “arte” (“ciência”):
- Limitação pelos protocolos de actuação;
- Protecção do médico através dos protocolos de actuação.
Contudo…
- Inerente à condição humana existir algo que não se encaixe no
protocolo;
- Necessidade de adaptar a cada um dos doentes o conhecimento e as
regras que existam para abordar determinadas situações clínicas.
Actividade que depende muito da intuição e da experiência adquirida
(prática):
- Decisões com maior base em exames complementares (para justificar a
actuação, que se interpõem entre os médicos e os doentes);
- Possibilidade de perda da empatia entre o médico e o doente;
- A intuição que pode ser qualquer outra coisa que leva a actuar com base
nesta coisa e ser bem sucedido.
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ANEXO 12. EXEMPLOS DE ALGORITMOS RECOMENDADOS PARA A PARAGEM CÁRDIORESPIRATÓRIA

Algoritmo de tratamento da FV/TV sem pulso

Identificar do ritmo
Pesquisar pulso

FV/TV

Desfibrilhar até 3 vezes
Se necessário

S.B.V. 1 minuto

Manual “Curso de Suporte Avançado de Vida” – Setembro 1998 página 10.1

Algoritmo de tratamento dos ritmos NÃO FV/TV sem pulso

Identificar do ritmo
Pesquisar pulso

não FV/TV

S.B.V. 3 minutos
a seguir a fibrilhação ventricular
SBV 1 minuto e avaliar pulso

Manual “Curso de Suporte Avançado de Vida” – Setembro 1998 página 10.4
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Algoritmo universal da reanimação para adultos
Paragem Cardíaca
Iniciar Suporte Básico de Vida
de acordo com o algoritmo de SBV

Murro précordial
quando indicado

Monitorizar

Identificar do ritmo
Pesquisar pulso

FV/TVsp

não FV/TVsp
Durante a reanimação
Se não estiver feito:
" verificar os eléctrodos,
" posição das pás e
" dos contactos
3 Proceder ou confirmar:
" entubação traqueal e
" acesso vascular;
3 administrar epinefrina: 1mg cada 3min;
3 corrigir as causas reversíveis de PCR;
3 considerar indicações para:
" corrigir desequilíbrios ácido base,
" antiarrititmicos
" atropina / “pacing”

Disfibrilhar 3 vezes
se necessário

S.B.V. 1 minuto

S.B.V. 3 minuto
a seguir a fibrilhação
ventricular: 1 minuto e
avaliar o pulso

Causas de PCR potencialmente reversíveis
3 Hipoxia

3 pneumoToráx hiperTensivo

3 Hipovolemia

3 Tamponamento

3 Hiper / Hipocaliemia /
alterações metabólicas

3 Tóxicos /
iaTrogenia medicamentos

3 Hipotermia

3 Tromboembolismo /
obstrução mecânica

Manual “Curso de Suporte Avançado de Vida” – Setembro 1998 página 10.6
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Algoritmo universal da reanimação para adultos
Paragem Cardíaca
Murro précordial
quando indicado

Iniciar Suporte Básico de Vida
de acordo com o algoritmo de SBV

Monitorizar

Identificar do ritmo
Pesquisar pulso

FV/TVsp

não FV/TVsp
Durante a reanimação
Se não estiver feito:
" verificar os eléctrodos,
" posição das pás e
" dos contactos
3 Proceder ou confirmar:
" entubação traqueal e administrar O2
" acesso vascular;
3 administrar epinefrina: 1mg cada 3min;
3 corrigir as causas reversíveis de PCR;
3 considerar indicações para:
" antiarrititmicos (amiodaroma),
" sulfato de Mg
" atropina / “pacing”
" corrigir desiquilíbrios ácido base

Disfibrilhar 3 vezes
se necessário

S.B.V. 1 minuto

S.B.V. 3 minuto
a seguir a fibrilhação
ventricular: 1 minuto e
avaliar o pulso

Causas de PCR potencialmente reversíveis
3 Hipoxia

3 pneumoToráx hiperTensivo

3 Hipovolemia

3 Tamponamento

3 Hiper / Hipocaliemia /
alterações metabólicas

3 Tóxicos /
iaTrogenia medicamentos

3 Hipotermia

3 Tromboembolismo /
obstrução mecânica

Manual “Curso de Suporte Avançado de Vida” – Maio 2001 página 1.2 e 10.3

243

Algoritmo do coordenador da equipa de reanimação

Confirmação da
paragem cardíaca
SBV

Monitorização ECG
Identificação do ritmo
Desfibrilhação

Pesquisa de causas de
paragem reversíveis
SBV

Assegurar a permeabilidade da via aérea
Ventilar e oxigenar
Assegurar acesso venoso

Decisão de parar

Cuidados pós
reanimação

Manual “Curso de Suporte Avançado de Vida” – Setembro 1998 página 14.3
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Algoritmo “Suporte Básico de Vida no Adulto”
Segurança
Verificar resposta

Abanar e chamar
(suavemente)

Gritar por ajuda

Abrir via aérea

Se respira:
Posição Lateral Segurança

Verificar respiração

Inclinar cabeça
Elevar o queixo
*subluxação mand.
Ver, ouvir, sentir (10’’)

«

Ir pedir ajuda

2 insuflações eficazes (até 5 tentativas)

Avaliar circulação

Circulação presente:
Continuar reanimação ventilatória
Verificar circulação 1/1 min
Continuar insuflações 10-12 min

Reavaliar

10 segundos
- movimentos

Ausência de circulação:
Comprimir toráx
Massagem cardíaca e insuflações
100 compressões por minuto // 15:2

• * se suspeita de lesão da coluna cervical
- movimentos - para o público em geral, qualquer tipo de movimento (incluindo
tossir, deglutir, etc.)

Manual “Suporte Básico de Vida – Nível I (Básico)” – 1ª Edição, Agosto 2002, pág. 13
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Algoritmo “Suporte Básico de Vida no Adulto”

Segurança
Verificar resposta

Abanar e chamar
(suavemente)

Gritar por ajuda

Abrir via aérea

Se respira:
Posição Lateral Segurança

Verificar respiração

Inclinar cabeça
Elevar o queixo
*subluxação mand.
Ver, ouvir, sentir (10’’)

ª Ajuda
2 insuflações eficazes (até 5 tentativas)

Avaliar circulação

Circulação presente:
Continuar reanimação ventilatória
Verificar circulação 1/1 min
Continuar insuflações 10-12 min

Reavaliar

- movimentos
- 10’’ **

Ausência de circulação:
Comprimir toráx
Massagem cardíaca e insuflações
100 compressões por minuto // 15:2

• * se suspeita de lesão da coluna cervical
• ** só requerida para os profissionais de saúde
- movimentos - qualquer tipo de movimento (incluindo tossir, deglutir, etc.)
respiração normal

Manual “Suporte Básico de Vida – Nível I (Básico)” – 2ª Edição, Fevereiro 2003.
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Algoritmo de tratamento da bradicardia

BRADICARDIA

Risco de assistolia
NÃO

SIM

3 História de assistolia prévia
3 Bloqueio AV Mobitz tipo II
3 Qualquer pausa com duração > 3 seg.
3 Bloqueio AV completo com complexos largos

Atropina I.V.
dose inicial de 0,5mg
máximo 3mg

Sinais de risco
NÃO
3 Sinais clínicos de baixo débito
3 Hipotensão: sistólica < 90mmHg
3 Insuficiência cardíaca
3 Frequência cardíaca < 40/min
3 Arritmias ventriculares a exigirem
tratamento

SIM

Considere o pedido de ajuda a
um especialista
pace intravenoso

Considere como
medidas provisórias:

Atropina I.V.
dose inicial de 0,5mg
máximo 3mg

3 Pace externo
3 Isoprenalina I.V.

peça ajuda especializada

NÃO
vigie / monitorize

SIM

Resposta Satisfatória

Em todos os casos: administrar O2 e assegurar acesso I.V.
Doses calculadas para o peso médio de um adulto normal

Manual “Curso de Suporte Avançado de Vida” – Setembro 1998 página 13.3
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Algoritmo de tratamento da bradicardia
BRADICARDIA
Administrar O2 e assegurar acesso I.V. logo de início

Sinais de risco
NÃO

SIM

3 Hipotensão: sistólica < 90mmHg
3 Frequência cardíaca < 40/min
3 Arritmias ventriculares a exigirem tratamento
3 Insuficiência cardíaca

Atropina I.V. - dose inicial de 0,5mg
dose máxima 3mg

Rico de assistolia
3 História de assistolia prévia
3 Bloqueio AV Mobitz tipo II
3 Bloqueio AV completo com
complexos largos
3 Pausa ventricular > 3seg.

SIM

Resposta Satisfatória
NÃO

SIM
pedir ajuda especializada

NÃO
pace intravenoso
Atropina I.V. dose inicial de 0,5mg
dose máxima 3mg

atitudes provisórias:
3 Atropina I.V. - dose inicial de 0,5mg
dose máxima 3mg
3 Pace externo
3 Epinefrina I.V. 2 a 10 ug/min
pedir ajuda especializada

vigiar / monitorizar

SIM

Resposta Satisfatória

NÃO

Doses calculadas para o peso médio de um adulto normal

Manual “Curso de Suporte Avançado de Vida” – Maio 2001 página 12.3
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Algoritmo de tratamento das taquicardias de complexos estreitos
Taquicardia de complexos estreitos
(taquicardia supraventricular)

manobras vagais
(atenção à possibilidade de intoxicação digitálica
isquemia aguda do miocárdio ou sopro carotídeo)

Adenosina 3mg I.V. em bolus
repetida se necessário cada 1-2min
com 6mg, seguida de 12mg e de novo 12mg
fibrilhação auricular
( > 130/min)

considerar pedido de ajuda especializada

Há sinais de gravidade?
NÃO

SIM

3 hipotensão: sistólica < 90mmHg
3 précordialgia
3 insuficiência cardíaca
3 alterações do nível de consciência
3 frequência cardíaca > 200 / min

optar entre:

Sedação

esmolol:
40mg em 1min + 4mg / min em perfusão
os bolus I.V. podem ser repetidos e acompanhados de
aumento da perfusão até 12mg / min

Cardioversão sincronizada
100J; 200J; 360J

digoxina:
dose máxima 0,5mg em 30min x 2

verapamil:
5-10mg I.V.

amiodarona:
300mg em perfusão em 15min
seguida de 300mg em 1h, de
preferência por acesso central
e repete cardioversão

amiodarona:
300mg em perfusão em 1h, a repetir se necessário

“overdrive pacing”
Em todos os casos: administrar O2 e assegurar acesso I.V.
Doses calculadas para o peso médio de um adulto normal
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Algoritmo de tratamento das taquicardias de complexos estreitos
Taquicardia de complexos estreitos
(assume-se como sendo taquicardia supraventricular)
administrar O2 e assegurar acesso I.V. logo de início

Taquicardia de
complexos estreitos

sem Pulso
frequência > 250 / min

Fibrilhação auricular
Algoritmo da fibrilhação
auricular

manobras vagais
contraindicadas se houver: intoxicação
digitálica, isquemia do miocárdio ou sopro
carotídeo

Sedar e fazer cardioversão
sincronizada com 100J, 200J e 360J
Ou energia equivalente se onda bifásica

adenosina 6mg I.V. em bolus
repetida se necessário até 3 vezes com
12mg cada 1-2min
cuidado de há Síndrome de Wolf Parkinson White

pedir ajuda especializada

NÃO

Há sinais de gravidade?
3 hipotensão: sistólica < 90mmHg
3 précordialgia
3 insuficiência cardíaca
3 alterações do nível de consciência
3 frequência cardíaca > 200 / min

optar entre:
esmolol: 40mg em 1min + 4mg / min em perfusão
os bolus iv podem ser repetidos e
acompanhados de aumento da perfusão até
12mg / min
verapamil: 5-10mg I.V.
Atenção: não pode ser usado em
doentes a tomar β-bloqueadores
amiodarona: 300mg em perfusão em 1h,
a repetir se necessário
digoxina: dose máxima 0,5mg em 30min x 2

SIM

Sedar e fazer cardioversão
sincronizada com 100J, 200J e 360J
Ou energia equivalente se onda bifásica

amiodarona: 150mg i.v. em 10min
seguida de 300mg em 1h,
de preferência por acesso central
e repete cardioversão

Atenção: A Teofilina e os medicamentos da mesma família bloqueiam o efeito da Adenosina.
Os doentes a tomar Dipiridamol, Carbamazepina ou com coração desnervado (transplante de
cardíaco) têm respostas exageradas e perigosas à adenosina
Doses calculadas para o peso médio de um adulto normal
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Algoritmo de tratamento das taquicardias de complexos largos
Taquicardia de complexos largos
(taquicardia ventricular sustentada)

Pulso?

NÃO

Use o protocolo da FV
SIM

considerar pedido de ajuda especializada

Há sinais de gravidade?
NÃO

3 hipotensão: sistólica < 90mmHg
3 précordialgia
3 insuficiência cardíaca
3 frequência cardíaca > 150 / min

SIM
pedir ajuda especializada

Sedação

50mg de lidocaína I.V. em 2min
a repetir cada 5min - dose total 200mg
perfusão com 2mg / min, depois do 1º bolus

cardioversão sincronizada
com 100J, 200J e 360J

se hipocaliémia:
30mmol /h de KCI até corrigir

iniciar lidocaína
± KCI e Mg

10mL de sulfato de Mg a 50%
em perfusão em 1h
considerar pedido de ajuda especializada

nova cardioversão se necessário

sedação
cardioversão sincronizada
com 100J, 200J e 360J

Nas situações refractárias considerar
tratamentos alternativos: procainamida,
flecainamida, bretilium e “overdrive pacing”

300mg de amiodarona em 5-15min
I.V. de preferência por cateter central

Seguida de 600mg em perfusão de 1h

Em todos os casos: administrar O2 e assegurar acesso I.V.
Doses calculadas para o peso médio de um adulto normal
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Algoritmo de tratamento das taquicardias de complexos largos
Taquicardia de complexos largos
(assume-se como sendo taquicardia ventricular)
administrar O2 e assegurar acesso I.V. logo de início

SIM

Pulso?

Use o protocolo da FV

NÃO

pedir ajuda especializada

Sinais de gravidade
3 Pressão arterial sistólica < 90mmHg
3 Précordialgia
3 Insuficiência cardíaca
3 Frequência cardíaca > 150 / min

NÃO

pedir ajuda especializada

SIM

Sedar e fazer cardioversão sincronizada
com 100J, 200J e 360J
Ou energia equivalente se onda bifásica

Se hipokaliemia

KCI - 30mmol /h até corrigir
Sulfato de Mg a 50% 5mL
perfusão em 30min

Amiodarona – 150mg iv em 10min
ou
Lidocaína 50mg de iv em 2min
A repetit cada 5min - dose máxima 200mg

Se hipokaliemia

Amiodarona – 150mg iv em 10min

nova cardioversão se necessário

pedir ajuda especializada

Sedar e fazer cardioversão sincronizada
com 100J, 200J e 360J

Nas situações refractárias considerar
tratamentos alternativos: procainamida,
flecainida, sotalol e “overdrive pacing”

Ou energia equivalente se onda bifásica

Amiodarona – 150mg iv em 10min
de preferência por cateter central

seguida de 300mg em perfusão em 1h

Se “Torsade de pointes” - utilizar de imediato Mg iv, pedir ajuda e considerar “overide pacing”
Doses calculadas para o peso médio de um adulto normal
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ANEXO 13. RESUMO DO ANDAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NA ORDEM DOS
MÉDICOS – DISTRIBUIÇÃO POR SECÇÕES

Fonte: Visão n.º 628 – 17 de Março 2005
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ANEXO 14. MAPA DO MOVIMENTO GLOBAL DE PROCESSOS POR TRIÉNIO

Conselho Disciplinar Regional SUL
(movimento global por triénio)
Triénio
1987-1989
1990-1992
1993-1995
1996-1998
1999-2001
2002-2004
2002
2003
2004

Novos
Processos

Do Triénio
Anterior

Total a
Julgar

67
341
446
417
734

53
53
251
323
444

146
120
394
697
740
1178

180
298
256

Fonte: Ordem dos Médicos – Conselho Regional Sul

Transitaram
(para o triénio
seguinte)
53
53
251
323
444
856

254

ANEXO 15. RESUMO ESTATÍSTICO DO NÚMERO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E
JUDICIAIS EM CURSO ENTRE 1997 E 2004

Fonte: Visão n.º 628 – 17 de Março 2005
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ANEXO 16. PAINÉIS EXISTENTES NA SALA DE EMERGÊNCIA

256
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ANEXO 17. REPRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO DO CENTRO NACIONAL ANTI-VENENOS

Serviço de Urgência
Contactos Urgentes
Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV)
808 250 143
Procure sempre saber:
Quem? (Homem; Mulher; Criança)
O Quê? (qual é o produto em causa: medicamento, pesticida,
detergente, planta, etc.)
Como? (ingerido, inalado, atingiu a pele, olhos, …)
Quando? (há quanto tempo aconteceu)
Quanto? (qual a quantidade?)
Estado do Doente? (consciente, sonolento, vómitos, dor, etc.)
Siga rigorosamente as instruções dadas pelo CIAV
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ANEXO 18. EXEMPLOS DE CODIFICAÇÃO DAS ENTREVISTAS – 5ª FASE
Entrevista Nº. 27
2006-08-21
[…] O que existe agora é que no caso de haver algum processo,
algum doente que tem que algo e por alguma coisa corre mal e o
processo vai para tribunal, ora antes bastava a palavra do médico,
pois tinha imenso valor, hoje isso já é o suficiente, é necessário
haver as provas concretas em que como nós fizemos os
procedimentos todos correctos, então o que se faz é que todos os
doentes agora haja um maior cuidado, toma-se todos os cuidados,

Contexto
externo
Normalização

fazer exames, análises, mesmo quando muitas vezes à partida nós
sabemos que o doente não tem nada de grave, mas para a nossa
própria segurança acabamos por pedir mais exames.

Segurança

[…] Muitas vezes acaba por nos ser transmitido quando começamos
a fazer bancos, a trabalhar no serviço de urgência, pelos colegas
mais velhos, pois a partir de determinada altura também começam a

Processos

ter esse cuidado, também conheço alguns colegas que já tiveram

judiciais

alguns processos em tribunal, então a partir de determinada altura
começam a ter mais cuidados, e quando vamos falar com eles pedir
uma opinião, os próprios acabam por incutir este cuidado que a
pessoa deve ter em pedir os exames, fazer os procedimentos todos...
[…] ter uma boa prática médica é tipo quando temos o doente à
nossa frente e fazermos muito bem a história, ter alguma atenção,

Boa prática e

depois não tirar conclusões à pressa, ver bem o doente, aquilo que

adaptação

ele nos quer transmitir para adaptar a cada situação.
[…] nós temos que ter muito cuidado com a história clínica do
doente porque é através dela que vamos chegar a um diagnóstico… a

História
clínica

uma terapêutica…
Entrevista Nº. 28
2006-08-24
[…] a medicina defensiva leva a que existam… que cada vez mais
existam protocolos no sentido de estabelecer que atitudes a tomar

Normalização
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Entrevista Nº. 28 (Continuação)
2006-08-24
perante determinadas medidas e que protegem cada vez mais… nós
temos de deixar de trabalhar na base da confiança porque cada vez

Protecção

mais as pessoas são menos concisas e menos “sérias”… mas… e se
alguma coisa corre mal… chateiam-nos mas se estiver tudo
protocolado e tudo aceite… a tua vida fica muito mais facilitada

Contexto

porque de facto condiciona… as tuas atitudes… condiciona sempre.
[…] a actividade médica é muito variável e cada caso é um caso...
como é muito variável tem que se a normalizar porque senão nunca
te sentes bem com um juiz, porque eles não conseguem perceber a

Condicionamento
Variabilidade
Normalização

não ser que estejam cá dentro e que vejam que é variável… e é
complicado… diz-se isto a um juiz e é complicado… diz-se isso à
pessoa comum… e é complicado… e então se estiver protocolado
está protocolado e acabou-se.
Normalização

[…] a intuição e a medicina… e por isso é que uns têm mais sucesso
do que outros… …
[..] isso é pouco científico… não… obviamente que é científico… há

Adaptação

critérios, quase tudo agora está por critérios de definição… temos
que ter estas definições muito bem na nossa cabeça e depois

Adaptação

conjugam-se mesmo, é conjugar… a “chatice” do ser médico é que
não é o tal matemático… e então é um bocadinho de experiência

Experiência

prática para saber como é… não é só saber o que está escrito, mas é
também saber esperar, o também saber ponderar…
[…] por exemplo os americanos tornam a coisa menos pessoal com
todos

aqueles

protocolos,

nós

em

Portugal

somos

muito

paternalistas… em que o médico sabia tudo e fazia tudo…

Protocolos

[…] eu acho que é muito mais fácil estar tudo protocolado, porque a
variabilidade do feeling, e da tua personalidade e dos teus medos
fica mais dissipado se existirem protocolos da instituição que te

Intuição

dizem perante isto AB+C acabou, e protege-te muito mais…

Protocolos
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Entrevista Nº. 30
2006-09-13
[…] depende muito se é um médico com mais anos de prática…

Experiência

pode socorrer-se mais ou menos de exames… e valorizar mais ou
menos a clínica e os sintomas que o doente apresenta…
[…] tendência por vezes de não valorizarem os sintomas e as
queixas que o doente apresenta… e não darem tanto valor à
clínica… à observação clínica do doente… o risco é este
basicamente… que tem de se valorizar mais do que os exames
complementares de diagnósticos que só complementam aquilo que

Exames
complementares

se pensa em termos clínicos…
[…] hoje em dia, há muitos meios complementares de diagnóstico,

Exames

há uns anitos havia poucos meios complementares de diagnóstico,

complementa-

tinha de se valorizar mesmo muito a clínica… à medida que cada

res

vez mais há mais meios complementares de diagnóstico há tendência
para desvalorizar um pouco a clínica…
[…] normalmente as atitudes estão muito padronizadas… em

Padronização

situação de enfarte o caminho é este… em situação cirúrgica… mas
tomamos atitudes ali em cima do acontecimento que são atitudes
invasivas… é assim… é a vida… por isso é que tenho cabelos
brancos…
[…] uma situação que acaba por se exagerar no diagnóstico é a dor

Exames

pré-cordial… já tive vezes em que pedi os exames… saber que vai

complementa-

vir tudo negativo… voltar a ver o doente e vou ver tudo outra vez…

res

à mínima dúvida pedem-se todos os exames…
Entrevista Nº. 32
2006-09-13
[…] antigamente havia a noção do médico muito clínico, quer dizer
que se baseava muito nos dados clínicos do doente e que formava o

Juízo/Raciocí-

seu juízo… com base na observação do doente… e hoje em dia isso

nio Clínico

perdeu-se um bocado… com as novas tecnologias, cada vez mais se
recorre a exames para esclarecer às vezes situações banalíssimas…
porque não estamos livres de depois sermos acusados de o não ter
feito, e de não ter pedido…

Defesa
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Entrevista Nº. 32 (Continuação)
2006-09-13
[…] antigamente a gente fazia muito o cheiro clínico, aquilo que
chamávamos o “cheiro clínico”… “cheira que”… cada vez se tende

Intuição

menos a ir por esse caminho…
[…] na realidade nós não estamos a lidar com matérias inertes,
porque quando é uma coisa inerte a gente sabe que faz um
determinado gesto e que provoca uma determinada reacção e que é

Variabilidade

sempre igual, aqui não é bem assim… um leigo que julga que nós
tratamos as pessoas como se trata de matemática… como tudo na
vida tem de se ter sorte… na prática médica, no acto cirúrgico… a

Variabilidade

gente faz as coisas sempre da mesma maneira, umas vezes dá certo
outras vezes não…
Entrevista Nº. 33
2006-09-13
[…] quem aprende a agir assim deixa de ter bom senso clínico… por
exemplo a minha geração, que era uma geração que não apanhou a

Perda senso
clínico?

alta tecnologia, foi treinada no senso clínico… para esclarecer, mas
a geração agora já não é assim…
[…] em 90% dos casos não se justifica seguir aquele protocolo… o

Protocolos

problema se o doente morre e se eu segui o protocolo e se eu vou
Normalização

para o tribunal e o Juiz pergunta-me “porque é que o Sr. fez isso”
protocolos internacionais, americanos, europeus do tratamento da
pneumonia… bem fiz tudo direito mas ele morreu, quer dizer eu

Defesa

tenho uma boa desculpa… aquilo correu mal, se eu fiz bem e aquilo
correu mal, eu não tenho culpa, claro, como é que a gente explica…
Entrevista Nº. 34
2006-09-21
[…] tenho a noção de se recorre mais e de uma forma mais fácil,
mais abusadora, aos exames complementares de diagnóstico… outro

Exames
complementares

aspecto se calhar tem a ver com o facto de nas equipas estar muita
gente jovem… porque naturalmente estas pessoas não se sentem tão
à vontade porque têm que se rodear de elementos palpáveis,
objectivos… que fundamentem um pouco mais as suas decisões…

Defesa
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Entrevista Nº. 34 (Continuação)
2006-09-21
[…] eu não acredito nada que isto seja não sei o quê mas vou pedir à
Defesa

mesma só para, de facto, ter o exame complementar do doente, nem
sempre temos certeza, mas muitas vezes o nosso sentido clínico diznos que de facto a probabilidade de ser uma determinada situação é
baixa e isso diz-nos que dificilmente seria e portanto para ser
considerado má prática ou negligência e portanto também às vezes
faz-se nesta perspectiva de defender a nossa profissão, mais do que

Defesa

necessariamente esclarecer alguma dúvida…
Entrevista Nº. 35
2006-09-26
[…] a medicina defensiva é algo que está a acontecer em todo o
lado, em termos legais… os colegas mais novos fazem um pedido

Defesa

exagerado de exames complementares de diagnóstico, para poderem
ter maior defesa e isso faz com que, muitas vezes, esses médicos
passam a ser mais prescritores de exames, e esquecem o doente no
todo, pode-se perder um bocadinho daquilo que é fazer a história

Experiência

clínica, boa anamnese, boas perguntas, um bom exame físico, que
nem sempre os exames clínicos dão tudo, essa é a minha opinião
sobre isso. É provável que com isto as pessoas vão perdendo um
bocadinho daquilo que é a base em medicina que é falar com os

Base
fundamental
da actividade

doentes, que é apalpar os doentes, que é anamnese e exames
clínicos, é a base de tudo, vem desde Hipócrates, pode-se perder…
[…] existem protocolos, quase tudo hoje em medicina, e não só,

Protocolos

obedece a guidelines, está na moda, agora o que eu acho nessa área,
é que nós não devemos basear-nos só nos protocolos, tem que haver
uma coisa que é “arte na medicina” que é saber conjugar esses
protocolos, que são feitos para um universo X de doentes, com o

Adaptação
Normalização

doente em particular, aquele que está à nossa frente, há uma frase
que evidencia isto “Não há doenças… hoje há doentes”, aquele
doença pode ter uma manifestação variada, conforme o doente que
temos à nossa frente…

Adaptação
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Entrevista Nº. 35 (Continuação)
2006-09-26
[…] tem que se ter conhecimento do protocolo para tentar adaptá-lo

Adaptação

àquele doente em particular.
[…] não pode ser só ciência, o doente é um todo…

Adaptação

[…] podemos ser defensistas fazendo as análises, se as guidelines
dizem que fazemos seguir estes protocolos, mas temos de olhar para

Normalização

o doente.

Adaptação

[…] há algumas técnicas… que nós damos sempre um cunho
pessoal… achamos que aquilo não está descrito como uma prática,

Adaptação

damos só o toque à prática que está descrita por alguém, porque nos
facilita… porque daquela vez fiz e achei que era muito mais rápido
ou menos doloroso para o doente…
Entrevista Nº. 36
2006-09-28
[…] antes sabia-se que para uma patologia qualquer havia uma série
de medicamentos que se usavam… fundamentado… em que em

Medicina

raciocínios… em experiência clínica… e hoje em dia existe um

baseada na

conhecimento baseado na evidência… e aqui estamos a falar num

Evidência

tema muito em voga que é o da medicina baseada na evidência que
nos mostra… que de facto este procedimento… este medicamento…
esta actuação… esta forma de … procedimento ou medida
terapêutica… ou seja aquilo que for… é mais vantajosa… porque é
mais vantajoso…
[…] a medicina… se calhar à semelhança de muitas outras coisas…

Normalização

vai perdendo cada vez mais aquele aspecto místico e artístico que…
e tende para uma certa uniformização… com a segurança que isso
nos trás…
Entrevista Nº. 37
2006-09-29
[…] as coisas estão muito uniformizadas… muito protocoladas…
pede-se muitos exames… é realmente uma postura que nós temos de
adquirir que é a tal medicina defensiva…

Normalização
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Entrevista Nº. 37 (Continuação)
2006-09-29
[…] as pessoas não admitem que a medicina… que isto é uma

Variabilidade

ciência que não é exacta… há muitos factores em jogo… há muitas
nuances que às vezes até podem passar despercebidas na altura… e
não é porque haja lapso… não é que haja erro médico… mas porque
a vida é assim… a própria doença vai fluindo… os dados vão
surgindo…
[…] a adaptação às situações vai agora ficar um bocadinho

Normalização

deficitária … porque para tudo agora há protocolos e há regras… e
nós temos que nos cingir a estas regras…
[…] baseamos a nossa prática clínica… fala-se muito nas
guidelines… não são mais do que linhas de orientação… e a boa
prática é aquela que é baseada nas linhas de orientação… mas eu
acho que tem de haver por parte do médico um senso clínico… eu

Variação

não vou fugir às normas gerais… mas também temos de ver a pessoa

Adaptação

que temos à frente e tentar adaptar um bocadinho estas tais
guidelines…
[…] temos doenças e temos doentes… não é tudo igual… a mesma
doença não é não se manifesta mas pode ter um impacto

Adaptação

completamente diferente no doente A, no doente B, no doente C… e
é com base nisso que depois temos de adaptar estas tais linhas
orientadoras de acordo com a pessoa que temos à frente…
[…] a tendência actual agora é… normalizar as coisas… que nós
temos de adaptar ao doente… há particularidades do próprio doente

Normalização
Adaptação

que têm de ser adaptados…
[…] isto não é uma ciência exacta… há variações na clínica do
doente… se nós soubéssemos que a doença A manifestava-se
sempre da mesma forma então pronto tínhamos a nossa vida muito
facilitada não éramos médicos éramos técnicos… mas temos de
jogar com outras variações… ou com outras variabilidades…

Variabilidade
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ANEXO 19. TABELA RESUMO DOS ASPECTOS RELEVANTES EXTRAÍDOS DAS
ENTREVISTAS – 5ª FASE

Aspectos
Relevantes
Condicionamento
Externo

Normalização

Boa Prática

Comentários
Necessidade:
- Existência de provas concretas (seguir os procedimentos);
- Maior cuidado na actuação;
- Pedir e valorizar os exames complementares;
- Perspectiva defensiva através dos protocolos.
Uniformização:
- Protocolos que estabelecem as atitudes a tomar;
- Critérios definidos;
- Facilita o desempenho;
- Retirar a variabilidade do feeling;
- Aumenta a segurança;
- Postura necessária (medicina defensiva).

Adaptação dos protocolos a cada doente em particular:
- A intuição na medicina pode implicar maior sucesso ;
- Actividade médica muito variável (casos sempre diferentes);
- Trabalham com “matéria” não inerte (reacções diferentes);
- Valorizar a clínica e os sintomas;
- Atribuir um cunho pessoal às técnicas;
- Protocolos não podem ser seguidos de forma rígida.
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ANEXO 20. ARTIGO DIÁRIO DE NOTÍCIAS – 29 DE SETEMBRO DE 2006

Fonte: Diário de Notícias – 29 de Setembro de 2006
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ANEXO 21. ARTIGO DIÁRIO ECONÓMICO – 24 DE NOVEMBRO DE 2006

Fonte: Diário Económico 24 de Novembro de 2006
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Fonte: Diário Económico 24 de Novembro de 2006
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ANEXO 22. EXEMPLO DE INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS GABINETES MÉDICOS

Não se esqueça por favor de REGISTAR NO BOLETIM DE ADMISSÃO:
- Hora da 1ª Observação clínica
- Hora de outras observações
- Hora de alta ou transferência do SU
- Assinatura e nº mecanográfico

