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APRESENTAÇÃO
A organizaçãodacorporaçãomédicanoBrasilédatadadoséculoXIX efezdelaumacategoria
estruturadaemmúltiplasentidades,comosociedadescientíficas, conselhos,associações,agremiações
esportivase sindicatos.Esta característicaa tornaumacorporaçãoespecialdentrodo segmentodas
profissões tidas como de origem liberal. Várias são as razões e são vários os estudiosos
(DONNANGELO,1970),quejá firmaramoreconhecimentodestasituaçãoespecial.
A entidademaisnovadacorporaçãomédicaéa FederaçãodosMédicosdoEstadodeSãoPaulo
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– FEMESP, fundadaem1995, nasceu no Sindicato dos Médicosde Campinase Região. Esta
Federaçãoreúneos SindicatosMédicosde Campinas, SãoJosédo Rio Preto, PresidentePrudente,
Santos,SorocabaeSãoPaulo.Emprocessodefiliaçãoencontra-seoSindicatodosMédicosdeTaubaté.
Estacategoriaprofissional,deevidentereconhecimentovalorativonatramasocial,detradição
elitizada e de imagemcultural associada à produçãocientífica, técnica e acadêmica, tem como
perspectivadetrabalhoa produçãodeumcertomododecuidarda vida e da saúdedo serhumano
ocupando,hoje,umlugarcentralnaorganizaçãodoprocessodetrabalhoemsaúde,dadoprincipalmente
peloseupoderprescricional( o médicoé o únicoprofissionalquetemlegalmenteo poderdeprescrever
medicamentoseprocedimentos)edelegacional( ouseja,opoderdeatribuirtarefasa outrascategoriasde
trabalhadoresnestecampo,dentrodosprocessosdeproduçãoda assistênciaà doençae da proteçãoà
saúde).
Em decorrênciado modocomose institui certosmodelosde atençãoà saúde,comoo que
predominaatualmente- centradonaproduçãodeprocedimentosprofissionais- noqual,o conjuntodos
procedimentosmédicosocupaumlugarcentrale estratégicoparaosatosdecuidar,muitascategorias
profissionaisrecebemfortedeterminaçãonoseuprocessodetrabalhodasaçõesdesteprofissional,como,
porexemplo,osenfermeiros,osfisioterapeutas,osnutricionistasetc.
Alguns dadospodemdefinir melhorquemsomose comoestamosinseridosno mercadode
trabalho,reportando-nosao estadode SãoPaulo, por suareconhecidaconcentraçãosignificativada
forçadetrabalhomédiconopaísepeloconjuntodedadosdisponíveis.É o estadoque,individualmente,
respondepelafixaçãodecercade30%docontingentedemédicosematividadenoBrasil.
Segundoa pesquisaPerfil dosMédicosnoBrasil,realizadapeloConselhoFederaldeMedicina,
SãoPaulopossuíaem1996,54%dototal demédicosda regiãoSudeste,e 31%do País; totalizando
58.104profissionais.Atualmente,estenúmerojá chegaaos80milmédicos.Destetotal,93,6%estãoem
exercícioativoe1,7%estáaposentado,sendoque1,9%abandonoua profissão,o queconfiguraumadas
menorestaxasdeabandonoentretodasasprofissões.
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Quantoa suadistribuiçãoporlocalderesidênciahá,praticamente,igualdadeentreo númerode
médicosresidentesnaCapital,enoInterior,conformesepodeverificarnoGráficoabaixo.

O perfil técnico-científicoestácompostodaseguintemaneira:49,1%realizaramgraduaçãoem
escolasdemedicinapúblicase48,8%eminstituiçõesprivadas.Quantoaoscursosdepós-graduação,os
profissionais estão assim divididos: realizarampós-graduaçãolatu-sensu – 83,6% deles; fizeram
ResidênciaMédica,umaformadeespecialização,37,6%dosmédicos;e pós-graduaçãostrictu-sensu,
9,5%.Possuemmestradooudoutorado6,7%.
Nesteúltimoaspecto,o exameemnúmeros,domercadodetrabalhomédicodeSãoPaulotema
seguinteestrutura:64,6%dosmédicostêmatividadenosetorpúblico(sejanasesferasfederal,estadual
oumunicipal);61,2%trabalhamnosetorprivadoe74,6%exercematividadeliberalemseusconsultórios
privados.
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Salienta-se,poroutrolado,que77,5%dosmédicostêmatétrêsatividadessimultânease22,5%
apresentamsecomquatrooumaisatividadesprofissionais.
O consultóriodestaca-se comoa modalidadede trabalhoquemaisse vincula à tradicional
condiçãode“profissionaisliberais”,pois 74,6%afirmamexerceratividadedestetipo; 74,5%,porém,
declararamdependerdiretamentedeconvênioscomempresasdesaúde,medicinasdegrupo,entreoutros,
paramanteremseusconsultórios.
Esta situaçãoexpressa,a nossover, o esgotamentoda modalidadeestritamenteliberal de
exercícioda profissão,poiso núcleodetrabalhoemconsultóriojá recebeexpressivaintermediaçãodos
gruposempresariaisna captaçãoda clientelae na fixaçãodo preçono mercadode trabalho: duas
variáveisquecaracterizamamodalidadedotrabalholiberal.
Já o trabalho médicoemregimede plantão, exercidoemSão Paulo, representa47% do
contingentemédicoe empregaemsuamaiorparteo contingentedeprofissionaiscommenostempode
profissão.ConformesepodeverificarnoGráficoabaixoestamodalidadedetrabalhoabsorveumafaixa
etáriamaisjovem,quevai abandonandoa atividadeprogressivamente,já queestaseapresentacomo
umaetapaintermediáriaepassageiraentreo términodocursodegraduaçãoeatividadeprofissional,ea
constituiçãodeumainserçãoqualificadaviaconsultórios,convênioseespecialização.
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Emrelaçãoà situaçãoprofissional,podemosdizerquea vidadomédicosignificaestudarmuito,
trabalharmaisaindae ganharmuitopouco.No estadodeSãoPaulo,por exemplo,80%dosmédicos
trabalhamemtrêslugares,emmédia,e ganham,tambémemmédia,cercade R$ 4.500,00mensais,
desdobrando-senoconsultório,nohospitalpúblicoeprivado;noentanto,R$ 2.000,00reaiséa média
brasileira,paraa mesmatríplicevinculação.Estatríplicevinculaçãorepresentaumajornadadiáriade,
aproximadamente,12horasdetrabalho,emmédia.Ummédicorecémformadoganhará,nacidadedeSão
Paulo,umsaláriodeR$1.300,00,oqueémenosdoqueganhaummotoristadetáxi,emmédia.Junte-se
a estasituaçãoo ingredientedaviolência,emqueassaltoseagressõessãofreqüentes,especialmentenos
prontosocorrospúblicos,eseteráumaidéiadoestresseedoriscodemortequecercaosprofissionaisde
trabalhomédico,configurandoumíndicede suicídiosna categoria,queé de duasvezes,emmédia,
superioraosíndicesdapopulaçãonormal.O quadroabaixo,permiteumaboaimagemdecomosedáa
distribuiçãodacategoriaemrelaçãoamédiaderendamensal,segundolugarderesidência.
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A dinamicidadetecnológicados processosprodutivosemsaúde,quepenetracadavez mais
profundamentenointeriordacélulaatéo nívelcromossômico,vemdefinindoumcenáriodepermanente
reestruturaçãoprodutivanaincorporaçãodeumarsenaltecnológico,queutilizamaciçamenteosrecursos
dedigitalizaçãodasimagensparaa competênciadiagnósticaquea medicinacientíficaseatribui,emque
pesea perdadasuadimensãocuidadora(MERHY, 1999).Estadinamicidadetemmostradoumagama
muitoampladeconflitosedebateseumaagendaampliadadomovimentodosmédicos,emparticular,e
dasaúde,emgeral.Porém,nãotemcorrespondêncianacapacidadedestessetoresprofissionais,nassuas
organizações(entidades),decomporemagendasparao movimentoqueestejammuitocoerentescomos
processosempauta.
O processodeconsolidaçãohistóricadestaáreadeatividadeeconômica,colocouosseusagentes
imaginando-se a salvo dos efeitos contraditóriosqueo processode produçãocapitalista impõeao
trabalhoemgeral.Proteção,porém,quetemsereveladoinexistente:coindiçãoexpressanasalterações
substanciaisdaestruturaorganizativadapráticamédicaemgeral,enoseumododeoperarosprocessos
produtivosemparticular:quernoseupadrãodeabordagemdiagnóstica,quernoseupadrãodeprodução
decuidados,quernoseupadrãodeorganizaçãocorporativoprofissionalounointensoassalariamentoda
categoria.Hoje, muitasdestasalteraçõesestãoocorrendosoba batutado capital financeiro,eixode
reorganizaçãodo mercado,cuja ampliaçãode fronteiras- necessidadereveladapelo esgotamentodo
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potencialexploratórioda fronteiraindustrial tradicional- conduzà organizaçãoestruturadadeuma
lógicade intervençãoe monitoramentoparaa áreadosserviços,até o âmbitoda subjetividadedas
relaçõesusuários- profissionaiscuidadores,ouemoutraspalavras,darelaçãomédico-paciente,comoéo
casododenominadomanagedcare.
Tal situaçãoopera,então,o tempotodoemnecessidadesderedefiniçõesdassuasações,parao
coletivodasorganizaçõesmédicas:o queestáexacerbado,hoje,nãoapenasdiantedeumatransição
tecnológica,masprofundamentedefinidapelasdisputasentreo capitalfinanceiro,o capitalempresarial
médico-industrial e setoressociais que defendemsaúdecomobemde cidadania. Nesta arena tão
complexa,predominaumaatuaçãofocal e casuística,emquea intervençãopontua-se emlocais de
trabalhosespecíficos,naturezados empregadores– se públicosou privados– e emprestaà agenda
cotidianaumcaráterde intervençãoa posteriori doseventosgeradores,emqueas possibilidadesde
sucessojá estão,emgrandeparte,determinadas,e emquea capacidadede aglutinaçãofica muito
reduzida,dadasasexpectativasderesultadosimediatos.
Por outro lado, a própria existênciade várias entidades,comcaráterdiverso,colocamais
dificuldadesnestaagenda,umavezquea própriacategoriaseequivocaemidentificarvaloresdeuso
significativospara cadaumadelas; exceção,talvez, aos Conselhosde RegulamentaçãoProfissional
(C.R.Ms.),cujopapelregulamentadorefiscalizadornãomerecedúvidas,masquemuitasvezesévisto,
pelosensocomum,comotendofunçõesestritamentepunitivas.
Umadasrazõesparaquetal aconteçaé quea categoriamédicaé prisioneiradeumideário
liberalquea cega– paradoxalmente- nacapacidadedeterumbomdiagnósticodasituaçãoemesmode
produzirummodomaiscompetenteepartilhadocomoconjuntodostrabalhadoresdasaúde,deatuarno
setor,definindo,claramenteparaalémdocorporativismofechado,umanovaformadeluta.
Dostrêstiposdeentidades,ossindicatossofremdamaiorperdadesignificação,umavezque
paraa categoria,mesmoimaginariamente,elanãoexercetrabalho,nemmesmoassalariado,aindaque
cumpradeterminadasmatrizesquea caracteriza,comohabitualidadedejornada,remuneraçãoatrelada
aotempodispendidoesubmissãoaregrasadministrativas.
EstebaixovalordeusodosSindicatosMédicosparaa categoriaseconfiguranumdosefeitos
maisdemonstráveis,aomesmotempo,quecausadesuadificuldadeematuarincisivamentenaagendado
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mercadode trabalho, vez queos própriosmédicosnão esperamqueo Sindicato respondaa estes
problemas,derivandosuas demandaspara as associaçõestécnico-científicas; no caso paulista, às
AssociaçõesPaulistasdeMedicina,postanopluralpelasuaorganizaçãoemváriasregionais.De todo
modo,maisdoquea saídaevidentedeumaentidadeúnica– quetambémseriadedifícil concretização–
o movimentomédicotembuscadoconstruir umapauta de reivindicaçõesunificada,respeitandoas
especificidadesdos camposde atuaçãode cadaumadas entidades,comoformade potencializar e
amplificarsuacapacidadederesistênciaeenfrentamentodassituaçõesdesfavoráveisaomédiconoseu
campodetrabalho,e queo processodereestruturaçãoprodutivatemampliado,e a cujaanálisenos
dedicaremosaseguir.
Diante deste quadro, aqui apenas sumarizado, torna-se um imperativo produzir uma
compreensãomais orgânica entre otrabalho médico, reestruturação produtiva eas redefiniçõesdo cenário
da força de trabalho da saúde, emfunção da produção de uma nova tecnologia para olhar analítica e
criticamenteaagendasindical esua direcionalidade.
Destemodo, interferir nos rumos deformados modosdeatuar domovimento, para superar uma
etapa de incapacidade de ação sindical mais conseqüente da categoria, no sentido de construir sua
implicação com um agir em saúde - individual e coletivo - comprometido com a cidadania e a defesa
radical da vida e da saúde, como parte efetiva da construção de um novo perfil sindical para os
sindicatos profissionais dos médicos, dos demais profissionais de saúde e, por extensão, aos demais
segmentos detrabalhadores no seu enfrentamento diante das transformações estruturais por quepassa o
mundodotrabalho, submetido à lógica docapitalismo, para alémdochãodefábrica.
Assim, procurar produzir umobservatório sindical nestecaminho éoquesepropõeaqui.
INTRODUÇÃO
Sobre a agendada reestruturaçãoprodutiva

A indústria modernarealiza umarevoluçãona manufatura,no artesanatoe no trabalhoa
domicílio.Esteprocessoinovador,atualmentedenominadodetransiçãotecnológica,imprimealterações
significativasnoparcelamentodosprocessosdetrabalho,noperfil daqualificaçãodostrabalhadores,no
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mercadoda força de trabalho, nos processosde troca, entre outros. Essa situaçãode transição
tecnológica,articuladadefato a umareestruturaçãoprodutivaemgeral,passaa serumaconstantee
marcaointeriordosprocessossociais.
Um dos temasabordadosno ManifestoComunista,de formaenfática,foi o da apariçãoe
consolidaçãodeumnovomodosocialdeseproduzirriqueza,articuladoà existênciadeumprocessode
lutadeclasses,quemarcariaofuturodahumanidade.Nestematerial,seusautorespartilhavama noção
deque,sobo comandodasrelaçõessociaiscapitalistas,umarevoluçãoacontecianospaíseseuropeus.
Essa constataçãovai ser tratadacomespantopor váriosautoresquando,concluemquea riqueza
produzidapelarevoluçãotecnológicadocapital,aoinvêsdegerarmelhorescondiçõespassa,alterarpara
pioravidadostrabalhadores.
Hoje, sãováriosos autores1 queapontamqueo final do séculoXX assistea umatransição
tecnológica,quevemreestruturandoa produção,deumadimensãosemelhanteà vivenciadanaqueles
momentosvitaisparaaorganizaçãodoprópriocapitalismo.O conjuntodesuasanálisesgiraemtornode
processosquevêmocorrendonoplanodasindústriaseserviçoscoma introduçãodenovastecnologiasde
ponta,transformandodemodoradicalo parcelamentodosprocessosdetrabalho,o mercadodaforçade
trabalho,osprocedimentosprodutivoseociclodeacumulaçãodocapital.
Entretanto,nãoháquasenenhumtrabalhodentrodessatemáticaespecíficaparao setorsaúde.
Comoexceçãoà regra2, estudorecentedeDenisePires3, realizadoem1996,estuda,nocontextoatual,as
mudançasprovocadaspelaintroduçãodetecnologiasdeponta,tendocomofococentralo trabalhode
enfermagem.
O citadoestudoassinalaqueo trabalhoemsaúde,apesardeserespecial,temsofridoinfluência
dasmudançastecnológicasedosmodosdeorganizaçãodosprocessosdetrabalhodaatualidade.Indica
queelenãotemascaracterísticastípicasdoindustrial,poisestánoterrenodosetordeserviços;porém,
1

Ver, por exemplo: Coriat, B. Pensar al Revés: trabajo y organizacioón en la Empresa Japonesa. México:
Siglo XXI, 1992; Carleial, L. e Valle, R. (orgs.) Reestruturação Produtiva e Mercado de Trabalho no Brasil.
São Paulo: Hucitec, 1997; Antunes, R. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.
2
Consideramos que há outros trabalhos que contribuem no estudo desse tema, mesmo que não o tenham
destacado explicitamente, dentre os quais, assinalo as investigações de Mendes Gonçalves, R.B. Raízes
Sociais do Trabalho Médico, mestrado do Curso de Pós Graduação em Medicina Preventiva da FMUSP, São
Paulo, 1978; Schraiber, L.B. O médico e seu trabalho. Limites da liberdade. São Paulo: Hucitec, 1993 e
Nogueira, R.P. Perspectivas da Qualidade em Saúde. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1994.
3
Pires, D. Reestruturação Produtiva e Trabalho em Saúde no Brasil. São Paulo: Annablume, 1998.
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sempresofreua influênciadasorganizaçõesprodutivashegemônicas,como,porexemplo,o Taylorismoe
o Fordismo.Assinala,também,queno Brasil, especialmentea partir dosanos80, estabeleceuseuma
disputaemrelaçãoà definiçãodediretrizespolíticasparaocampodasaúde.Deumlado,estãoasforças
quedefendemodireitoà saúdeeà vida;edeoutrolado,estãoosinteressesdosetorprivado.4 Outrossim,
apresentaalgumasconclusõesquepodemserrelatadasdestemodo:
a) atualmenteo trabalho em saúdeé, majoritariamente, um trabalho institucionalizado,
realizado por uma equipe multiprofissional, em que o médico é o elementocentral do processo
assistencial.Decidesobreo diagnóstico;sobreosexamescomplementares;sobrea terapêuticaesobreo
uso,ounão,deváriosdosequipamentosdetecnologiadeponta;delegapartesdotrabalhoassistenciala
outrosprofissionaisdesaúde,quedependemdo trabalhomédicoparaqueseutrabalhoserealize.No
interior deste processo, a assistência é fragmentada, resultante de um trabalho parcelado e
compartimentalizado,masquemantémalgumascaracterísticasdotrabalhodotipoartesanal.
b)nestefinal deséculo,percebemse
- algumasiniciativasnosentidoderompercoma excessiva
fragmentaçãodotrabalho,colocandoasnecessidadesdoclientenofocodaassistência:implantaçãoda
metodologiade‘assistênciaintegraledegruposinterdisciplinares,demedidasparacontroledaqualidade
daassistência;o registrodaevoluçãodoclientenomesmodocumentoe o direitoa acompanhantesea
visitas.
c)osequipamentosdebasemicroeletrônicasãoutilizadosnotrabalhoemsaúdeepenetramno
setordeformadesigual,sendonoprivadodeusomaisintensivo.O usointensivo,detecnologiadeponta
no setorsaúde,atéo presentemomento,nãoresultouemaumentodo desempregoporqueaindanão
substitui o trabalhohumanodeinvestigação,avaliaçãoe decisãosobrea terapêuticae tratamentoem
geral,masjá operacomumdeslocamentoestruturadoda precisãodiagnóstico-terapêuticaatéo nível
molecular,atéa profundidadedadimensãobiológica,superdimensionadaenquantodimensãoexclusiva
daexcelênciadeumpadrãotecnológicodaproduçãodecuidadoedaintervençãodomédiconoeixodo
processosaúde/doença.

4

Iremos utilizar, nas indicações que se seguem do estudo em discussão, o que a autora escreveu nas suas
Conclusões, que se encontra nas páginas 234 – 244, do livro supracitado.
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d) o uso de tecnologiade ponta exigeumamelhorqualificaçãodos trabalhadorespara o
manuseiodosequipamentos,ao mesmotempoemqueaprofundaa divisãoentretrabalhomanuale
intelectual.Considerando-sequeo objetivocentral dasinstituiçõesprivadasé o lucro,elassãomais
pressionadasa reduzircustose sãomaisinfluenciadaspelaestratégiadeterceirização,queestásendo
utilizadapelasindústrias.
A investigaçãorealizadacolocadiantedosestudiososdotemaalgumasidéiasimportantessobre
o significadodanoçãodereestruturaçãoprodutivaemcertasorganizaçõesdesaúde,a partirdoimpacto
quea presençadeequipamentosdepontaprovocanaconformaçãotecnológicadostrabalhosemsaúde,
indicandoasalteraçõesnosprocessosdeparcelamento,dequalificaçõesprofissionais,deredefiniçãodo
trabalhointelectuale manual,demudançasnosprocessosburocráticose hierárquicos,entreoutros.O
temada reestruturaçãoprodutiva identifica-se, quasequeexclusivamente,comas alteraçõesqueo
modelomédicohegemônicovemsofrendopelasmudançasoperadasporequipamentosnovoseporsever
diantedeumacrisedeeficiênciaeeficácia.
A entrada de equipamentos não anula momentos singulares do trabalho em saúde,
insubstituíveispelapresençadeequipamentos,comoa dimensãotípicadaproduçãodoatocuidador,mas
asintervençõesnosprocessosgerenciaissãochavesparao reordenamentoprodutivo,o quedádestaqueà
terceirizaçãodosserviçosaomododaindústria.
Na passagemdomilênio,vive-seumareestruturaçãoprodutivaemgerale,comoo setorsaúde
sempresofreua influênciadasorganizaçõesprodutivashegemônicas,deve-seencontrarnosestudosdas
organizaçõesdesaúdea presençadaatuaçãodosseusdeterminantes.E, damesmamaneiraquenaépoca
daOrganizaçãoCientíficadoTrabalho,asorganizaçõesdesaúderevelaram,hoje,umapenetrabilidade
doredesenhodosprocessosprodutivoshegemônicos,quedevemestarpresentesnosetorsaúde.
Umaquestão,entretanto,fica “ no ar”asdiferençasentreossetoresprodutivosdasaúde,da
indústriae dosserviçosemgeral,nassociedadescontemporâneas,a pontodebuscaroutraslinhasde
análiseoumesmodeproduziroutrasconclusões.
Consideramosquea reestruturaçãoprodutivana saúde,hoje,estásendomarcadamenospela
entradade equipamentos,e maistanto pela própria “modelagem”da gestãodo cuidadoemsaúde5,
5

Tanto no plano dos estabelecimentos e propriamente na produção dos atos de saúde, quanto no campo da
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quanto pela possibilidadede operar sua produçãopor núcleostecnológicosnão dependentesdos
equipamentos;fato que, longede constituir um pequenodetalhe,é um elementoimportantea ser
considerado.
A entradade equipamentosnosprocessosprodutivosemsaúde,soba modelagemde gestão
médicohegemônica,que sob a formada medicinatecnológica6 já havia delimitadouma transição
significativanaorganizaçãodotrabalhoemsaúdeemgeral,edomédicoemparticular,nestemomento
nãopareceprovocarreestruturaçãoprodutiva.Estajá estevenamarcadapassagemdoperíododeuma
medicinamais mercantil e de um profissional mais liberal7, e constituiu um períododos processos
produtivosemsaúdequeseexpressaramna qualificaçãodosprofissionaiscadavez maisemtornode
núcleosespecializados,restringindo-os, numcrescente,à produçãodeumprocedimentoespecífico(um
examelaboratorial,umatoclínico,etc.).
Uma reestruturaçãoprodutiva,queimplicaemumasubstancial mudançanasconfigurações
tecnológicasdosprocessosdeprodução,alterandocentralmentea composiçãodaforçadetrabalho,pela
produção de novos produtos, deve estar mapeada pelos novos territórios de tecnologias nãoequipamentos,na qualnovastecnologiase mesmoconfiguraçõesdiferenciadasdasanteriorespassama
operara produçãodenovosprodutosoumaneirasdiferentesdeproduziros“antigos”.Nasindicaçõesde
váriosautores,sobrereestruturaçãoprodutiva,há afirmaçõesnessasduasdireções,emparticularem
Marx,aofalarsobrea produçãodoprodutomercadorianointeriordasrelaçõescapitalistasdeprodução.
A reestruturaçãoprodutivaé,pois,algomaisintensoeestáestrategicamente,articuladaa novos
territóriostecnológicosnãomateriais,sendosuasalteraçõesmaissignificativasnãoasarticuladaspor
remodelagensda própria medicinatecnológicae sua baseprofissional- o médicoespecialistae seus
equipamentostecnológicos. Pelo contrário, deveestar ocorrendono terrenodas tecnologiasnãoequipamentos- territóriodastecnologiasleves8eleve-duras9 - equeseexpressamnosprocessosrelacionais
dosatosdesaúdeenaspráticasquegovernamosatosprodutivos,nointeriordosprocessosdetrabalho.
organização das políticas do setor.
6
Scrhaiber, L.B. obra citada.
7
Donnangelo, M.C.F. Medicina e Sociedade. São Paulo: Pioneira, 1975.
Mendes Gonçalves, R.B. obra citada.
8
Como as que permitem operar os processos relacionais do encontro entre o trabalhador de saúde e o
usuário.
9
Como os saberes estruturados que operam esses processos, em particular, a clínica e a epidemiologia.
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A categoriamédica,hoje,sedefrontacomumaagendadeluta comosmodelosdeorganização
dos processosde trabalhocolocadospelossetoresempresariaisvinculadosaos segurosde saúde.As
mudançasno mercadode trabalhomédicotêmcriadonovoselementospara a luta corporativados
médicos: a luta contra o controle que o capital financeiro desejasobreo trabalho médico, e as
transformaçõespretendidasnoseuperfil profissionaltornamclaroquea transiçãotecnológicanasaúde,
hojeemdia,ocorrenocampodastecnologiasleves,inscritasnomododeatuaçãodotrabalhovivoemato
enosprocessosdegestãodocuidado,enassuascapacidadesdegeraremnovasmodalidadesdeprodução
docuidado,bemcomodegoverná-las.
Hoje, a mudançana saúdenão consegueser suficientementecompreendidapelo caminho
analíticodavisãoclássicadosprocessosprodutivosparaa saúde- emsuasdimensõestecnológicasena
noçãodas transiçõestecnológicas- ofertadapor algumascorrentesda Sociologia do Trabalho, de
extraçãomarxista10, queconstroemsuasanálisesemtornodomodelofabril. Contudo,namodelagemda
medicinatecnológica,queseassemelha,emparte,aosprocessosprodutivosdotipofabril, essemodelode
análisetemumaaproximaçãorazoávelsobreo objetode estudo.Porém,emnovasmaneirasde se
produzirocuidado,temsidoinsuficiente.
A percepçãoé a deque,hoje,a transiçãotecnológicaquevemseconstruindo,provocadapela
presençadocapitalfinanceironosetordemodocadavezmaismaciço11, visaexatamenteatingironúcleo
tecnológicodo trabalhovivo emato na suacapacidadedeproduzir novasconformaçõesdosatosde
saúdeeo seulugarnaconstruçãodeprocessosprodutivos,descentrandoo trabalhoemsaúde,inclusive
dosequipamentosedosespecialistas.
Assinale-se, ainda,queo percursode procurade umanovaconformaçãotecnológicaparaa
produçãodosatosdesaúde,impactandoa relaçãoentreo núcleotecnológicodotrabalhovivoematoem
saúdecomosoutrosnúcleosdesteprocessoprodutivo,faz partedeumaapostaquesecolocademodo
anti-hegemônico- tanto emrelaçãoà medicinatecnológica,quantoà da AtençãoGerenciadaqueo
capital financeirovemintroduzindono setorsaúde por setoresarticuladosao movimentosanitário
10

Sem discordar da base de muitas das questões colocadas por essas correntes, o que assinalamos é sua
insuficiência para os estudos na saúde. Para uma visão de uma das contribuições mais significativas dessas
correntes, ver Antunes, R. obra citada.
11
Iriart, C.B.; Merhy, E.E. e Waitzkin, H. La Atención Gerenciada en América Latina: transnacionalización
del sector salud en el contexto de la reforma. Rio de Janeiro: Cadernos de Saúde Pública. 2000, 16: 95105.
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brasileiro,o quemostraqueproblematizare procurarintervir,poressecaminho,nãoéprivilégiosódo
setorfinanceirodocapital.
Existemautores,ligadosaomovimentosanitáriobrasileiro,quehámuitovêmindicandoessas
questõese quesãobemricosemsuasformulações,masapesardesugeriremquestõesrelevantespara
aquelacompreensão,nãochegama proporoutracompreensãodamicropolíticadosprocessosdetrabalho
emsaúdenoníveldaprópriateoria.Umdeles,GastãoWagnerdeSouzaCampos,apontacomocentrala
capacidadedomovimentosanitáriodeatuarnodia-a-diadosserviçosdesaúde,advogandoqueesseéum
dosprincipaislugaresparao confrontocomosprojetosneoliberais,presentesnosmodosdegeriraqueles
serviçosnos planospolítico e produtivo. Indica, comonecessária,a construçãode umcompromisso
efetivodostrabalhadoresdesaúdecomo mundodasnecessidadesdosusuários,quepermitaexplorarde
modoexaustivooqueastecnologiasemsaúdedetémdeefetividade,emumnovomododeoperara gestão
do cuidadoemsaúde,e quepassapelaproduçãodenovoscoletivosdetrabalhadorescomprometidos
ético-politicamentecoma radicaldefesadavidaindividualecoletiva.
Em suasanálises,temdemonstradocomoo confrontoentredefensoresdeumserviçopúblico
versusumprivadonãoconseguedarcontada situaçãorealvividadehegemoniadoprojetoneoliberal
médico,porestesereproduzirmicropoliticamenteemtodososlugaresemomentosdeproduçãodeatosem
saúde. Indicando que isto coloca o movimentodiante do desafio de saber operar a gestão dos
estabelecimentosdesaúdeedosprocessosdetrabalhodeumaoutramaneira,procurandodesenharuma
outraperspectivahegemônica,emrelaçãoaoprojetomédiconeoliberal.
Segundoesseautor,tal tarefasignificaa construçãodeummodelotecno-assistencial,quenão
podedesprezarnenhumrecursotecnológico,clínicoe/ousanitárioparaa suaação,dentrodoqualocupa
lugar estratégico o trabalho médico, ainda mais se comprometidoe vinculado com os usuários,
individuais e coletivos, atuandodentro de equipesmultiprofissionais, operadoresde conhecimentos
multidisciplinares.
Atualmente,todavia,o contextodedisputaestáumpoucomaisturvo.No terrenodocapitale
dentrode umaadesãoao modeloneoliberal de desenvolvimentosocial, coma apariçãoda Atenção
12
Gerenciada
, vemse constituindoumaoutra práticaquese opõeao modelomédicohegemônicoda
12

Iriart, C.B.; Merhy, E.E. e Waitzkin, H. La Atención Gerenciada en América Latina: transnacionalización
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medicinatecnológica,equeapontaparaa necessidadedeum“gerenciamentodocuidadoemsaúde”,que
permitacriar umagestãocompetitivaentreprestadoresde serviços,emtornoda noçãode clientela
consumidorainteligente,possibilitandoumequacionamentoentreracionalizaçãodoscustosdaprodução
dosatosdesaúdeequalidadedosserviçosprestados,comvistaa reformaro sistemadesaúde,quegasta
muitoparaserpoucoefetivo,masemfunçãodaslógicasdeinteressedo capital financeiroquevem
penetrandoosetordeserviçosdesaúde,noplanomundial.
A AtençãoGerenciadaapostanaproduçãodetecnologiasnocampodagestãodeprocessosde
trabalhoemsaúde,quepossamdeslocara micro-decisãoclínicapelaadministrativa,impondoumanova
formatecnológicadeconstituiropróprioatodecuidareomododeoperara suagestão,tantonointerior
13
dosprocessosprodutivosemsaúde,quantonocampodeorganizaçãodoprópriosistema
.

O conjuntodessesnovosatoresqueseopõemao projetomédicohegemônico,bemcomoos do
movimentosanitário,apesardenãopartilharemdepropostasidênticas,procuramimpactaro território
tecnológicoresponsávelpelaincorporaçãodetecnologiasdurasnoatodecuidar,ea própriaorganização
dosatosdecuidarnoâmbitodosistemadesaúde,comolugaresestratégicosparaa operacionalizaçãoda
reformadossistemasdesaúdecomoumtodo,ou seja,comolugaresda transiçãotecnológicadosetor
saúdeparaumnovopatamarprodutivo.
O investimentoqueváriosorganismosinternacionais,comprometidoscomosprojetosneoliberais,
vêmrealizandopara difundir a propostada AtençãoGerenciadanos paíseslatino americanostem
contribuídopara produzir umaagendarazoavelmentesemelhantena AméricaLatina, entretodos
aquelesquevivemosprocessosdereformadoestado,emgeral,edossistemasdesaúde,emparticular14.
Na consideraçãodosorganismosaparecea noçãodequeoterrenodo“gerenciamentodocuidado”
é neutroe atinentea umaracionalidadeinstrumental,própriadosmodelosdegestãoorganizacionale
del sector salud en el contexto de la reforma obra citada.
13
Destacamos, nessa questão, o fato de que o projeto da Atenção Gerenciada aposta na intervenção nas
microdecisões clínicas e também na criação de quatro operadores do sistema de serviços de saúde: o seguro /
administrador, o financiador, o prestador e o consumidor. Isso será visto mais adiante, mas grande parte
dessa conclusão está inspirada no texto produzido por Merhy, E.E., Iriart, C.B. e Waitzkin, H. Atenção
Gerenciada: da microdecisão clínica à administrativa, um caminho igualmente privatizante?, apresentado no
VII Congreso Latino Americano de Medicina Social, Buenos Aires, 1997. Este texto foi publicado também
pelos Cadernos Prohasa, número 3, São Paulo em 1998.
14
Paganini, J. M. Nuevas modalidades de organización de los sistemas y servicios de salud en el contexto de
la reforma sectorial: la atención gerenciada, bibliografia anotada. Washington, D.C.: OPAS/ serie
HSP/SILOS, 1995.
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dosprocessosdetrabalhoemsaúde.Procurando-se,assim,constituir no planoimaginárioumcampo
comum,quepertenceriaa todosos quedesejame se envolvemcomas reformas,e quedeveriaser
partilhado a partir dos mesmosreceituários de intervenções ideologicamente “vendidos” como
modernizadores.
Um desafiobásicoparao movimentosanitáriobrasileiro,e emdecorrênciaparao movimento
sindicalcomoumtodo,éaprofundar-seemnovosconceitosparacompreender,deummodomaispreciso,
o temadareestruturaçãoprodutivaedatransiçãotecnológicaemsaúde,reconhecendoa necessidadede
umaconstruçãoteóricaquedêcontadasingularidadedosprocessosprodutivosdosetor;reconhecendo
quea teoriamaisgeralutilizadaparaa análisedessesprocessos,apesardesuaefetivacontribuição,não
temsidosuficiente.
Na direçãodeatingirosaspectosessenciaisdosproblemasaquiapontadose contribuirparaa
efetivaçãodasrespostasquedirecionema atuaçãoe a luta domovimentomédico,sindicale sanitário,
diantedasperspectivascolocadaspelosefeitosda reestruturaçãoprodutivano campodo trabalhoem
saúdeeseussucedâneos,temosemvistaosobjetivosa seguirdiscriminados.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL:

Construir um observatório sindical, para monitorar o dinâmicocenário da reestruturação
produtivadosetorsaúde,edestamaneiraincorporara temáticadatransiçãotecnológicadosetor,como
formadeconstituir:
a) umolharcríticosobrea direcionalidadedaagendasindicaldosetor;
b) umlugardeproduçãodetecnologiasparaa açãosindical,juntoàsdireçõesdasentidades,
quepermitaumarelaçãomaisorgânicaentrea direçãoea basenocontextodomovimento
sindical- médicoemparticular,edasaúdeemgeral.
Para alcançaresteobjetivo, o observatório precisaobedecera umacerta lógica: partir da
testagemdeummododeobservaredeummododeconstruirestaobservação,pararealizara funçãode
analisadorda agendado movimento;e possibilitar a capacitaçãode dirigentespara a construção
permanentedasagendassindicaiscomomecanismodeavaliaçãoprocessualdarelaçãoentrea direçãoea
basesindical,emcontextosdetransiçãotecnológica.
OBJETIVOSESPECIFÍCOS:
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1. Construir este observatório junto a, pelo menos, três sindicatos médicosda base da
federação/confederação,e/oudocampodasaúde;
2. Produzirinformaçõessistematizadas,estruturadasouclássicas,quejá vêmseconstituindo
emváriosobservatóriosnoterrenosindical;
3. Construirumconjuntodeinformaçõessobreosmecanismosdeincorporaçãodetecnologias
nosetor,edeusodascompetênciasprofissionais,atravésdeeventostraçadores;
4. Construirummapadosconflitosqueexpressaastensõesqueoperamnasbasessindicaisno
contextodareestruturaçãoprodutiva;
5. Produzirmecanismosdebuscaativadeescutajuntoa umaamostrarepresentativadabase
sindical;
6. Submetera agendasindicala umprotocoloanalítico,a partirdosprodutosanteriores,que
possibilite constituir novossentidose maior organicidadeda intervençãono, e como
movimento;
7. Capacitarasentidadesesuasdireçõesa operaremcomestametodologia,oumodifica-la para
assuasrealidadesespecíficas;
8. Gerarmecanismosdetransferênciadestatecnologiaparao conjuntodomovimentosindical,
respeitandoassingularidadesdecadabase.
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METODOLOGIA
Comobuscamosdemonstrar,a reestruturaçãoprodutiva, enquantoum dos instrumentosdo
processodeinternacionalizaçãodocapital,seapresentaaosetorsaúdeinterferindoprofundamenteem
seuselementosconstituintes.Obrigando,comisto,a queserepensemsimultaneamente,porexemplo,a
formaçãodepessoalparaosetor,oprópriopapeldasprofissõesqueneleatuameaspolíticasa serem(re)
formuladas,tendoemvistaa perspectivadoenfrentamentodaextinçãodepostosdetrabalhoquejá se
iniciouecujamagnitudeé,aestemomento,deimprecisãoevidente.
Na verdade,a idéiadeobservatóriojá éaproveitadapelomovimento,emborademodofocale
pontual,esema estruturaçãoquepropomosestabelecer,considerandoquetomamoscomofundamental
no campo da transição tecnológica, a compreensãodo papel que as tecnologias não materiais
desempenhamnesteprocesso.Por isso,umaboapartedaacumulaçãodomovimentonaconstruçãodos
seusobservatórios,torna-se insuficiente,já quevemincorporandoumparadigmapara a análiseda
transiçãomuitopresoa imagemconstruídapeloprópriocapital,darevoluçãotecnológicacomocoisade
novosequipamentos.Não queissotambémnãosejaimportante,masnãotemsidosuficiente.Logo,a
ousadiaébuscarumaampliaçãodaprópriacapacidadedoobservatóriotrabalharcomoutrasperspectiva
de analisa dos processosde reestruturação produtiva, desencadeadospela introdução de novas
tecnologiasnãomateriais,procurandodentrodestemovimentoexplorardeummodomaisarticuladoe
ampliadoa agendasindicaleocenáriodetransiçãotecnológicaqueoperanosetor,hoje.
Emvirtudedaimensagamadesituaçõesqueconfiguramo mercadodetrabalho,ondeinteragem
diversosvínculossimultâneos,e diversasmodalidadesdeprestaçãodeserviçospelomesmoprofissional
ou grupodeles,justifica-se a dificuldadedo movimentomédico,emgeral, e do movimentosindical,
particularmente,emdar contadasvariáveis,compertinênciae eficácia,no sentidodeconstituir uma
agendaparaoperarsobrea problemáticadaformação,dastransformaçõesdomercadodetrabalho,do
agenciamento de conflitos, da elaboração de pautas de reivindicações, das lutas por direitos,
regulamentaçãoprofissionaletc.
O aprofundamentoe elaboraçãode instrumentosteórico-práticosparaatuar nestasituação,
exigea possibilidadededelimitarumcertofenômeno,quedirecionanossacapacidadedeinvestigação,e
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queselocalizanumespaçoterritorialoulugar,bemdefinidoeconhecido.Assim,diantedasalterações
porquepassao trabalhomédicoemgeral,precisamosestabelecerumaconformaçãoprecisadossujeitos
queatuamnesteprocesso,dointeressequeestaquestãoadquireparaa lutadaorganizaçãosindicalonde
elaserealiza,edasuaexpressãonosespaçoscotidianosdasrelaçõesdetrabalho.Entendendoqueesta
lutaé,mesmoquedesenhadademodofocal,singularparaa análisedoeixoreestruturaçãoprodutivax
trabalhomédicox novosperfisdaforçadetrabalhox organizaçãosindicalmédicax organizaçãosindical
geral.
Destemodo,edeacordocomosperfisapresentadosdaforçadetrabalhomédica,oestadodeSão
Pauloé,porsuascaracterísticasdepóloconcentradordaforçadetrabalhoedosempregadores,umdos
lugaresprivilegiadospararealizarmosesteestudo.Entretanto,aindaé umlimitemuitoamplo,diante
dasóbviasrestriçõesoperacionaisdetal tarefa.E éprecisodefinira opçãodealgunslugaresestratégicos
paraapesquisa.
Paratal,seapresentam:
1. A regiãometropolitanada capital, por suascaracterísticas:umcontingenteexpressivoda
forçadetrabalhomédica,umadiversidadedeorganizaçõesempresariaiscontratantesdestamesmaforça
detrabalhoeumcontextodereestruturaçãoprodutivaagudo.Alémdisso,a importânciaestratégicade
setratarda capital do estadomaisricodo país,comtodososseusaspectospeculiaresdecomposição
populacional,deorganizaçãodosserviçosdesaúdeemgeral,edasvariáveispolíticasenvolvidas;
2.A regiãodeCampinas,eixoimportante,quertecnológicoquercomercial,terceiroPIB dopaís,
emquecoexisteumaforçadetrabalhoconsiderável,naáreadasaúde,a maiorcooperativadetrabalho
médicoemcapitalfinanceirodopaís(UNIMED CAMPINAS),sóequivalenteà deBeloHorizonte,um
razoávele expressivonúmerodecidadesmédias,emquesedestacamJundiaí, Piracicaba,Americana,
Limeira,MogiMirim,etc.,comexperiênciasorganizativasdemercadodetrabalhoa seremrelevadas.
3. Ao ladodestas,a existênciadeoutrossindicatosmédicosno estadodeSãoPaulo, coloca
possibilidadesefetivasdeumestudomulticêntrico,queenvolva,porexemplo,a regiãodeSantos cidade
berçoda primeiracooperativade trabalhomédicono país, a regiãode SãoJosédo Rio Preto, e/ou
Sorocaba,PresidentePrudenteouTaubaté,pólosregionaisdeimportânciaeconômicasingular,sedesde
sindicatosmédicosregionaise, comotal, lugarespossíveisde serempalco do presenteprocessode
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construçãodestetrabalho.
A opçãodefinidaéa demontarumobservatório(serviço)doprocessodetransiçãotecnológicana
saúde,emdistintosterritóriossindicais,paradesenvolvero projetoemquestão.Procurandoobteras
variáveisnecessáriasà compreensãoda situação,ou seja,construir umprotocoloquepossibiliteuma
leituraanalíticadoquêestáacontecendoa partirdassinalizaçõesefetivasdaqueleprocessodopontode
vista maisestruturado,comopor exemplo,apreendero: perfil profissionaldemandadopelomercado,
postosde trabalhoagregadosou eliminadosdo cenário, caracterizaçãodas principais empresasou
empregadoresqueatuamnomercado,tipodeformaçãodemandada,etc.
Para além,destaconformaçãodosmarcadoresmaisdefinidos,há a necessidadedeapreender,
também,outroscomponentesdesteprocessodetransiçãoqueoperampelapresençadenovasformasde
intervençõestecnológicase que não vão se expressaratravésdestesindicadores.Por exemplo, as
mudançasqueestãosendoimprimidasnaconstituiçãodenovosobjetosdetrabalho,nocampodasaúde,
e que só se expressarãoem situaçõesem ato dos processosprodutivos que os indicadoresmais
estruturadosnãotêmsensibilidadeparacaptar.O queexigea tarefadeseproduzirnovasferramentasde
análise da micropolítica do processode trabalho em saúde, tanto sob o ângulo de reflexão da
reestruturaçãoprodutiva,quantosobofocodeestudodastecnologiasnãomateriais.
Com a ampliação da capacidadeanalítica desta situação, poder-se-á verificar quais as
tendênciasdaagendasindical;seestaoperaemconsonânciacoma realidadedomercado;identificaras
novasnecessidadesgeradaspelastransformações,outrasnecessidadesdeformação,etc.
Antesdetudo,pensamoso observatóriocomoumlugardoobservadore,aomesmotempo,como
o olharparao observador.Lugarqueseorganizaaoestruturarnoseuinteriorumserviço- compessoal,
material, prazos e agenda objetiva - voltado para realizar uma tarefa, a de monitorar certas
características do cenário em que atua: um cenário complexo, móvel, dinâmico, permanente,que
viabilizameinterroguemaconstruçãodaagendadeatuação.
Esteobservatóriovaidemandara definiçãodemarcadores,como:locaisdetrabalhosespecíficos,
fluxosdeentradaesaídadaforçadetrabalhodo/enomercado,saláriomédiodo/nomercado,perfisda
forçadetrabalho,algunsdosquaisjá existem,e serãoutilizados;entretanto,outrosvãodemandara
elaboraçãoe/ouidentificaçãodenovos,queoprocessodeinvestigaçãovaiterqueelaboraretestar.
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O observatórioseconstituiráemquatroeixos:
a)O eixodosinformesestruturadosouclássicos,comojá apontamos,queutilizaráasbasesde
dadosutilizadaspelasanálisesjá consagradasna construçãodosindicadoreshabituais,emboradando
ênfaseno cruzamentodasseguintesvariáveis:coma "CurvaABC",correlacionarosempregadorese o
processodeabsorçãodaforçadetrabalhoeidentificartiposdevínculoseempregadores;namesmalinha,
as relaçõesentreempregadorese existênciasdeconflitose suatipologia(técnicos,éticos,contratuais,
trabalhistasetc); indicadoresde absorçãode força de trabalhoe utilizaçãode tipos de tecnologias
materiaisenãomateriais;tipologiasdeincorporaçãodaforçadetrabalhonocampoformaleinformal:
emprego,subemprego,desemprego;etc.
b) O eixo dos modelosassistenciaise da modelagemdo mercadoprocuraráinvestigaruma
amostradosempregadores,apartirdoperfildeincorporaçãodetecnologiasmateriaisenãomateriaisede
seuimpactonaqualidadedoprocessodetrabalhoemsaúdeeseusresultados.Nesteeixo,precisaremos
utilizar umacombinaçãocriativaentreeventostraçadorese fluxogramaanalisador,por exemplo:as
doençasrespiratóriassãoumeventotraçador.A monitoraçãodecomovemsedandoo seucuidadoem
diversosprestadores,demodoperiódicoe permanente,juntocomo usodofluxogramaanalisador,que
possibilitaumaavaliaçãodoperfil decompetência/qualidadedaatençãoX incorporaçãodetecnologia
associadaounão,permitiráestabelecerperspectivasdeanálisecríticasobreo processodeincorporação
tecnológicanocenário.
c) O terceiroeixo é o do mapados conflitos, esteeixo deverámonitorarumatipologiade
conflitosentreforçadetrabalhoeempregadores,dequaisquernaturezas,buscandocaracterizarosatores
emjogo, as forçasquedisputam,a disputa queo conflito colocaou estabelece,os impassese as
possibilidadesdesoluçãonocenário.Comocontraponto,serábuscadoumexamedecomoo movimento
sindicalatuaperanteestesconflitos:qualagendaestabelece,quehipótesesexplicativasutiliza paraa
compreensãoeanálisedoconflito,quereferencialutilizaparaintervirnomesmoconflito.A efetividade
deste eixo, aponta a necessidadede um estudo multicêntrico, em alguns locais representativos,
exponenciaisparaa abordagemdadiversidadesobrea qualatuaa reestruturaçãoprodutivanoprocesso
detrabalhoemsaúdeenoseumercadodetrabalho.
d)O quartoeixoéo dabuscaativadaescuta.Aqui serárealizadaumaeleiçãodeamostrada
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base,representativaqualitativamente,paraconsulta/escutaqualificadasobreo cenário,e a partir dos
elementosobtidosnostrêseixosanteriores.Na verdade,umadiscussãoqualitativae longitudinalda
agendasindical.
Comestesquatro eixos, se propõeconstituir umametodologiacompetenteemamplitudee
profundidade,paraacompanharemprocessoa alteraçãoemcursono cenáriodotrabalhoemsaúde,e
comoresultadoproportecnologiasdeação,paraa agendasindicalnocampodasaúde.Aoseutérmino,os
produtosobtidoscomosquatroeixospermitirãoconstruirummétodoparaa construçãodoobservatório
edecapacitaçãodosdirigentesparaestaintervenção,alémdeapontaroutrasmodelagensparaa agenda
sindical diantedo problema,dandoinício a umnovociclo deproduçãoda agendae permitindoaos
dirigentesumoutrodinamismonarelaçãocomsuasbasesecomo cenáriovivoemqueatuam,emplena
transiçãotecnológica.

CRONOGRAMA
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Pensarumcronograma,pelascaracterísticasdesteprojeto,noqualsepretendeatuaremprocesso
enãoemintervençãovertical,ficamaisfactívelseo estruturarmosemetapas.Estaspoderão,sefor o
caso,acontecerdemodosimultâneo,fugindoàquelaorganizaçãotradicionaldeetapaspréviasquese
colocamcomopré-requisitos as posteriores. Assim, cada um dos quatro eixos de constituição do
Observatórioconstituiráumaetapaautônomaeinterdependente,queserelacionarãopormecanismode
retroalimentação.
Inicialmente,não há comofugir a ummapeamentodos indicadorestradicionaise esteserá
definidocomoa etapainicial. Mas na seqüência,osdemaiseixosdoProjetodemandarãoinícioquase
simultâneo;e na medidaemque foremacontecendoe produzindo seus resultadosgerarãonovas
demandasde volta à cadaeixoespecífico.Por exemplo,na etapa-eixode constituiçãode Mapasde
Conflitos, os resultadosquese foremproduzindo, irão realimentara etapa-eixo de Construçãode
Indicadores,ou,porsuavez,a etapa-eixodeBuscaAtivadaEscuta,o quepodealimentara etapa-eixo
domodeloassistenciale doperfil dosempregadores,na relaçãodaqualidadeversusa incorporaçãode
tecnologias,eassim,sucessivamente.
De todomodo,todaessaidéia de circularidadeemespiral do Projetonão podeabdicarda
determinaçãodetempo,oqueimplicaa necessidadededefinirmosprazosparaa obtençãoderesultadose
produtosconcretos.Ao mesmotempo,o cronogramasevinculaà obtençãodeumarelaçãoótimaentre
objetivose etapas,e queestarãosubmetidasa seguintelógicadeintervenção:compreendera situação,
significaros elementosconstituintesde tal situação,elaborarmatrizesexplicativasparaa situação,
intervir na situação,capacitardirigentesparatal intervenção,reavaliar a intervençãoe novamente
compreendera situação,dandoinícioaumnovociclosubseqüente.
Assim,osprimeirosseismesesdoProjetoserãodemandadosparaocompletodesenvolvimentoda
metodologia,inclusiveda aplicaçãodo pilotonasbasesondeo projetoserádesenvolvido.A partir do
segundosemestre,seráfeitaa aplicaçãodoprotocolonocampodetrabalhoesedesenvolveráa discussão
emtornoda agenda.Ao final dosemestredoanoseguinte,seteráa avaliaçãocríticadoprojetoe os
ajustesnecessários,paraarealizaçãodasetapascomponentesdoObservatório.
No segundoano,no períododo últimosemestresefaráa capacitaçãodosdirigentes,possível
ampliaçãoda basemulticêntrica,comextensãoa outroscentrosde investigação,e se dará início a
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transferênciatecnológica,divulgaçãoe ediçãodosresultadose dosprodutosgerados,e, finalmente,a
renegociaçãodoprojetoajustadaàsnovasnecessidades.
A seguir, descreveremosas etapasconstituintesda montagemdo Observatóriopropriamente
dito, já considerandoo temponecessárioà elaboraçãoda metodologia,Ao mesmotempo,estaremos
descrevendoseufuncionamento:

•

1ªETAPA: ConstituiçãodoeixodeInformaçõesestruturadase/ouclássicas:

Etapa diagnóstica, por natureza, compreenderáa realizaçãode levantamentosestatísticos
clássicos,revisãodosindicadoresexistentese levantamentode necessidadesde outrasinformaçõesa
partir das perguntas-eixo que serãolevantadaspelo grupode execuçãodo Projeto comvistas a
“compreendera situação”.

•

2ªETAPA: ConstituiçãodoeixoIncorporaçãotecnológica,perfil dequalidadeeempregadores
noModeloAssistencial:

Esta etapa, de natureza permanente,tendo em vista a definição de evento ou eventos
traçadores,localizaçãodainvestigação,atoresa seremenvolvidosecapacitaçãoinstrumental.Umavez
iniciada, constituirá etapaprodutoraque interagirá comas demaisetapas, emsimultaneidadeou
sucessão.

•

3ªETAPA: ConstituiçãodoeixoMapadeConflitos:

Nestaetapasefaráa definiçãodeumuniversotemáticoparamapearosconflitos;capacitação
dosatoresenvolvidos,definiçãodoprocessodeanálisedomaterialeefetivaçãonaprática.A partir do
seuinício,quepodesersimultâneocomasanteriores,poderáseinstituiremcaráterpermanente;

•

4ªETAPA: ConstituiçãodoeixoBuscaAtivadeEscuta:
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Nestaetapahaveráa definiçãodeumaamostrada base,representativado cenário,parase
constituiremescutaqualificadasobreestecenário,a partir dostrêseixosanteriores.Ao mesmotempo,
demandaráa capacitaçãoemtermosdemetodologiasdeescuta,comogruposfocais,observação-ação,
dinâmicasdegruposetc.Seucaráterlongitudinala colocacomocondiçãopermanente,ebaseimportante
paraoprocessodequalificaçãodouniversodirigenteaserenvolvido.

•

5ªETAPA: Qualificaçãodaagendaecapacitaçãodedirigentes:

Esta etapateráinícioa partir domomentoemqueosresultadosobjetivosdasquatroetapas
anteriores,especialmenteas três últimasestabeleçamum elencosignificativo de elementosa serem
utilizadospelaagendasindicaleparacapacitaçãodosdirigentes.

•

6ªETAPA: PublicizaçãodosresultadosdoObservatório:

Etapadeiníciosimultâneoàs anterioresconsistiránumesforçopermanentedeconstruçãode
produtoscomopublicações,estudosetrabalhos,queincrementemo arsenalà disposiçãodomovimento
médico,e sindical, para consultae elaboraçãoteóricada sua prática. Mais do quede tempo,aqui
demandaremoscustos operacionais de edição, impressão, distribuição e divulgação dos produtos
elaborados.

UmquadroresumodoCronogramaestará,assim,constituído:
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ETAPA\PERÍODO
ELABORAÇÃO

1ºSEM. 2ºSEM. 3ºSEM. 4ºSEM.
DE

METODOLOGIA
PRODUÇÃO
DOS
INDICADORES
MAPA
DOS

X
X

CONFLITOS
EVENTOS
TRAÇADORES
BUSCA ATIVA DE
CONFLITOS
CAPACITAÇÃO

X

X

X

X

X

DE

DIRIGENTES
PUBLICIZAÇÃO
DOS PRODUTOS

X

X

X

X

X

X

X
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CUSTOS OPERACIONAIS (PREVISÁO)

I.

PESSOAL– CATEGORIASENVOLVIDAS

•

Coordenaçãocientífica, Coordenaçãoexecutivae Coordenaçãopolítica: remuneração
por24meses/ 12horassemanais(mínimo);prolaboredeR$3.500/mês;

•

PesquisadoreseEspecialistas:remuneraçãopor24meses/ 12horassemanais(mínimo);
prolaboredeR$2.500/mês;

•

PessoaldeApoioLogístico:secretariaexecutivadoprojeto(30hsemanais):saláriospor
24mesesdeR$1.500/mês;

II.

CUSTOS DA LOGÍSTICA DA PESQUISA:

Para esta etapa se realizará um seminário operativo para a realização dos
procedimentospreparatóriosàsseguintes:


etapadosindicadoresestruturados



etapadomapadeconflitos



etapadostraçadores



etapadabuscaativadaescuta

Alémdeste, serãonecessáriosmais dois semináriosde avaliaçãoe desdobramentos
operativosdoprojeto,deduraçãodeumasemanacada,envolvendocustosdedeslocamentoe
hospedagemdosenvolvidos(coordenação– pesquisadores– consultores)alémdo público
alvo,perfazendoumaclientelade30a 50pessoasporseminário.

II.A - CUSTOS DE DESLOCAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:
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III.

IV.

•

Passagensaéreasnacionais:

•

Hospedagem
integral:estadasdeumasemanaemhoteldecategoriaexecutiva

•

Localpararealizaçãodostrabalhos

CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

•

MICROCOMPUTADOR

•

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

CUSTOS DA LOGÍSTICA DA CAPACITAÇÃO

Para a capacitaçãodedirigentessefaz necessáriaa elaboraçãodematerial didático
(apoiopedagógicoeinstrucional)naformadeummanualouediçãodeumlivrotécnicoou
revista,cujoscustossomenteestimamos;

V. RESERVA TÉCNICA

Pararestringira ocorrênciadeeventuaisrenegociaçõesdiantededespesasimprevistas,
ou cujomontanteprevistofoi inferioràs necessidades,advogamosa constituiçãodeuma
reservatécnicadecercade10%do total previstoparao Projeto,buscandoagilizara sua
gestãodemodomaiseficiente.

32

ORÇAMENTO PARA O PROJETO

I.CUSTOSCOMPESSOAL/ANO:

CUSTOSCOMPESSOAL
COORDENAÇÕES(3)
PESQUISADORESE ESPECIALISTAS(07)
SECRETARIA EXECUTIVA (2)
ENCARGOS(PROVISÃO)
SUBTOTAL 1

VALORESEM R$
126.000,00
240.000,00
36.000,00
80.000,00
482.000,00

II. CUSTOS DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO PROJETO/ANO

DESCRIÇÃODOÍTEM
SEMINÁRIOS – CUSTOUNITÁRIO
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
ESTRUTURA DE APOIOLOGÍSTICO
SUBTOTAL 2

VALORESEM R$
60.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00

III. CUSTOS COM A CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES

DESCRIÇÃO
SEMINÁRIOS (02)
MATERIAL DIDÁTICO (MANUAL)
SUBTOTAL 3
V.

VALORESEM R$
120.000,00
20.000,00
140.000,00

CUSTOS COM ELABORAÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO/ANO

DESCRIÇÃO
EDIÇÃODE REVISTAS

VALORESEM R$
30.000,00
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MATERIAL DIDÁTICO/PUBLICAÇÕES
SUBTOTAL 4
VI.

30.000,00
60.000,00

TOTAIS GERAIS PARA O PROJETO
SUBTOTAIS
CUSTOSI (2X)
CUSTOSII (2X)
CUSTOSIII
CUSTOSIV
CUSTOSV – RESERVA TÉCNICA
TOTAL

VALORESEM R$
964.000,00
200.000,00
140.000,00
60.000,00
136.000,00
1500.000,00

