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Tendo como objetivo apresentar subsídios ao Poder Legislativo, que 

possam servir para a elaboração de projetos e leis que continuem a atender 

os "Direitos Sociais" dos cidadãos, o presente artigo discute alguns 

aspectos da organização do trabalho e suas repercussões sobre a saúde do 

trabalhador. Iniciaremos tecendo algumas considerações sobre pressupostos 

gerais do trabalho, para depois aplicá-los a uma situação concreta. Nesse 

aspecto, o cenário escolhido foi um espaço de produção de serviços dentro 

de uma instituição pública de saúde. 

Se nos anos 80, as novas tecnologias de gestão impelidas pelo 

processo de globalização impuseram uma total reestruturação na gestão das 

empresas, os anos 90 levam a marca do aprofundamento da crise do 

Estado implicando em apelos para introduzir o que se chama de Reforma 

do Estado. Segundo o Presidente Fernando Henrique Cardoso (1996: 15): 

"Não é nenhuma novidade dizer que estamos numa fase de 

reorganização tanto do sistema econômico, como também do próprio 

sistema político mundial. Como consequência desse fenômeno, impõe-se a 
reorganização dos Estados nacionais, para que eles possam fazer frente a 

esses desafios que estão presentes na conjuntura atual". 

Entretanto, a substituição dos modelos burocráticos do passado por 

técnicas gerenciais que introduzem na cultura do trabalho público as 

noções de qualidade, produtividade, resultados e responsabilidade dos 

funcionários, implica em sérias mudanças na organização e divisão do 
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trabalho. Esse fato, além de trazer transformações nas áreas de produção de 

serviços, também resulta em certos desarranjos na esfera do indivíduo e sua 

subjetividade. Como dissemos, abordaremos esses aspectos a partir do 
relato de uma experiência concreta, procurando demonstrar como a 

organização do trabalho pode tomar-se fonte de sofrimento e bloqueio na 
relação do trabalhador com aquilo que produz. 

Pretendemos que este trabalho aponte aos ilustres componentes da 

Assembléia Legislativa, alguns mecanismos de ações que possam redefinir 
as relações de trabalho nas instituições públicas, visando a diminuição das  

doenças ocupacionais e o reencontro da satisfação do servidor público com 

o seu trabalho em prol da sociedade. 

Destacaremos neste contexto o lugar que, no futuro, poderá ser 

reservado ao psicólogo nas organizações públicas, apontando a importância 
de sua participação onde houver necessidade de reflexão sobre os efeitos da 

reestruturação produtiva na saúde do trabalhador. 

714)/k°- 
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Na atualidade, os processos de trabalho humano, têm sido substituídos 

pelos processos da automação. Isso não significa que tenha mudado a 

relação do homem com o fenômeno da criação. A essência do trabalho 
continua inalterada, vez que não consiste simplesmente no fazer, mas em 

tudo que implica na interação do homem com o outro, no sentido de "trans-

forma?' coisas e atingir o reconhecimento sobre aquilo que se faz. 
A não autoria, tão presente no trabalho contemporâneo, provoca o 

surgimento do que poderia ser nomeado de crise de identidade no campo 
social. Se cada um deseja permanecer no tempo e na história através da 
própria obra, a angústia do anonimato gera o que Dejours (1987) denomina 
de "sofrimento patológico decorrente da situação do trabalho". Nesse 

sentido, as novas formas de manifestações das doenças relacionadas ao 

trabalho estão aí para confirmar essas argumentações. 
Para entendermos o que se passa em termos das alterações da lógica do 

trabalho, neste final de século, teremos que retomar, de modo sucinto a 

alguns pressupostos gerais trazidos por alguns autores que tratam desse 
tema. 

Segundo Lima (1993), em se tratando do trabalho, "os homens ainda 

continuam experimentando-o como um problema, quer quando trabalham, 

quer quando não trabalham. O ócio compulsório (mesmo remunerado) é 
sempre vivido como perda dos laços afetivos de sociabilidade (com graves 
consequências para a personalidade dos indivíduos) ainda que a 
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sociabilidade tecida através do trabalho assalariado seja sabidamente 

alienante e alienada". 

O autor, extraindo noções gerais sobre o trabalho a partir de Marx, irá 

discuti-las sob a luz de conceitos da ergonomia. 

Citaremos alguns pressupostos sociais do trabalho presentes em sua 

teoria: 

➢  o trabalho é uma atividade que antes de mais nada produz um valor de 

uso; 
➢ o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, onde o homem 

por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 

natureza; 
> o processo de trabalho compreende a atividade orientada a um fim ou o 

trabalho mesmo, seu objeto e seus meios; 
➢  o homem trabalha para satisfazer suas necessidades, que são elas 

mesmas resultado de sua produção; 
➢  os homens produzem no interior de uma divisão social do trabalho, 

pautada em bases naturais como sexo, força fisica, idade, etc e em bases 

da sociedade moderna, onde alguns indivíduos vendem a força de 
trabalho para viver e outros vivem de sua compra; 

➢  o trabalho é sempre um ato múltiplo, vez que é ao mesmo tempo 
econômico, político e até mesmo religioso; 

➢ nos estudos sobre o trabalho deve ser considerada a divisão: trabalho e 

força de trabalho. 



Articulando conceitos da Ergonomia, com os processos subjetivos 

presentes no trabalho, Dejours (1994) desenvolvendo o que denomina 
Psicopatologia do Trabalho, fornece novos suportes para entender a relação 

homem — capital — trabalho. 

Segundo autor, "o desejo é o fundamento da atividade de trabalho: 

ele intervém sucessivamente na escolha da profissão, na formação 
acadêmica, nas especializações, no exercício da atividade e 
aperfeiçoamento do "savoir faire" ao longo do tempo". 

Isso quer dizer os processos subjetivos atravessam toda a vida de 

trabalho, tomando-se elementos chave do dispositivo mental, que vão do 

desejo à satisfação deste no exercício de qualquer atividade. O trabalho se 

engrena então, de maneira complexa à história infantil do sujeito de modo 

que ele esteja em harmonia não somente com a história e a personalidade 
deste, mas que seja também o suporte concreto e mesmo a ocasião de 

amplificar e precisar o desejo. 

A quebra dessa relação privilegiada do homem com o seu trabalho, 
ameaçará ao mesmo tempo a dinâmica do desejo como também a dialética 

do sujeito- com a realidade, produzindo desarranjos na economia 

psicossomática dos indivíduos. 
A investigação desses fenômenos interessa-nos profundamente e, a 

partir dessas noções gerais, passaremos, nos tópicos seguintes, a aprofundar 
as questões que tomamos como objeto de estudo. 

isil1 »CA 
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"A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação específica, 

cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições emerge um 
sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, 

portadora de projetos, de esperanças e de desejos e uma organização do 

trabalho que os ignora". (DEJOURS, 1987: 133) 

Nosso primeiro contato com o tema do sofrimento psíquico no 
trabalho ocorreu em 1992, quando participamos de uma Jornada de Saúde 
Mental e Trabalho, na Universidade Federal de Minas Gerais. 

Posteriormente, exercendo a função de coordenadora de uma das  
enfermarias de um hospital psiquiátrico da rede pública de Belo Horizonte, 
passamos a observar como também o processo de trabalho hospitalar, 

múltiplo e parcelado, pode reproduzir algumas características do trabalho 
nas empresas. Do mesmo modo que ocorre nas demais situações de 
trabalho, encontramos no ambiente dos hospitais a lógica do trabalho 
taylorizado, em contradição com o discurso valorativo do trabalho em 

equipe. Esse fato toma a análise das rupturas com o processo de trabalho 
uma tarefa mais complexa, não só pelo corporativismo expresso na 

competição entre as diversas profissões presentes, como também pelas 

características individualistas de muitos trabalhadores. 
Na nossa experiência, a implicação pessoal com a situação concreta 

que vivenciávamos, levou-nos a recortar do contexto geral, um objeto de 

Da mesma maneira que Taylor recomenda estabelecer uma gratificação como estímulo ao aumento da 
produtividade no trabalho, inferior a esse aumento, nesse hospital foi instituída a "gratificação por 
produtividade" em diferentes níveis. (TAYLOR, R W. "Princípios de Administração Cientifica". 7 ed. 
São Paulo: ATLAS, 1974. P. 65 — 78) 

my,24- 
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estudo e, assim tomamos como tema de investigação, o sofrimento psíquico 

no trabalho dos auxiliares de enfermagem (Antão: 1990). Essa escolha 
nasceu da co-vivência com os auxiliares de enfermagem e a partir do que 

os escutávamos em seus conflitos, impasses e dificuldades de ação diante 

do trabalho exigido nos cuidados de pacientes psiquiátricos. A observação 
direta de algumas rupturas com a continuidade do trabalho, tais como: 

adoechnento sistemático e licenças médicas, uso abusivo de medicamentos 

— inclusive remédios para dor — desvios de função decorrentes de 

desadaptação funcional, inúmeras e constantes queixas administrativas, 
dificuldades relacionais, insistentes demandas de treinamentos e, 
paradoxalmente, forte resistência aos cursos e treinamentos oferecidos, 

enfim, várias questões decorrentes da carga psíquica no trabalho, tornaram-

se elementos que nos instigaram a desenvolver estudos sobre os fatores 

infra e intersubjetivos que interferem na psicodinâmica do trabalho dessa 

categoria profissional. 
Se todo trabalho científico fala e revela o autor ao implicado, 

decidimos em dado momento, começar strictu sensu um trabalho de 

pesquisa. Com  essa atitude, pretendíamos obter um distanciamento do 

objeto e, desse modo, poder interrogar com mais propriedade as práticas 

laborais e determinantes institucionais que perpassam as relações de 
trabalho em um hospital cuja missão é promover a saúde mental. 

Baseando-nos no trabalho de Seligmann (1982), levantamos como 
hipótese a idéia de que fatores externos representados pela situação de 
trabalho e pelas relações que envolvem o indivíduo com a 

organização/instituição a que esteja vinculado - suas relações interpessoais, 
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aliadas à repercussão do desgaste ocasionado pelas precárias condições de 

vida - influem diretamente no seu psiquismo determinando formações 
diferenciadas quanto à manifestação de sua subjetividade. 

Esse mecanismo se expressa em determinados tipos de 

comportamento que muitas vezes faz pensar em algo que, no presente caso, 

se confundia com a própria loucura cuja instituição estava encarregada de 

abrigar e tratar. Nesse sentido, além dos fenômenos típicos de grupo — 
n rivalidades, competições internas, disputas de poder e prestígio, prevalência 

de determinados saberes sobre outros — notávamos também algo mais 
enigmático: a existência, em muitos profissionais, tanto da área 
administrativa, quanto daqueles ligados à clínica, uma constante 

insatisfação com o trabalho. 

Todos esses aspectos resvalavam através da frequência de queixas 

levadas à coordenação e constantes alterações de humor. Quanto ao modo 

operatório, para dar conta de manter as ações previstas, a maioria dos 
trabalhadores pesquisados, utilizava de expedientes de extensão dos 

horários de alimentação e descanso, saídas dos postos de trabalho, faltas 

aos plantões, licenças médicas como estratégias para camuflar a 
insatisfação com o trabalho. Frequentemente, também dirigiam-se às 

chefias, demandando de modo vago "melhores condições de trabalho". 
Vale ressaltar que, no caso desse hospital, há algum tempo, vêm 

sendo implantadas muitas mudanças administrativas com base nas novas 
formas de gestão de serviços, como por exemplo treinamentos, cursos, 
seminários, principalmente voltados às chefias. Entretanto, inexistem 
instrumentos capazes de avaliar se esse tipo de intervenção é condizente 

yg 
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com a demanda e a realidade vivida pela maioria dos trabalhadores, no 

exercício de sua função. 
Alem das ações, acima descritas, também de tempos em tempos, 

aconteciam alguns movimentos com o objetivo de redefinir a organização 

do trabalho e buscar nas próprias entranhas da instituição fatores 

motivacionais que sustentassem mudanças mais radicais. Nesses 
momentos, o investimento pessoal de alguns profissionais, principalmente 

daqueles ligados à clínica, eram relevantes no surgimento de novas idéias e 

projetos de trabalho, ou mesmo reedições de projetos antigos que deram 

certo. Tais cortes no automaton da instituição não destituíam o fantasma do 

sofrimento no trabalho corroendo a saúde fisica e psíquica de um grande 

número de trabalhadores. É sobre isso desenvolveremos o próximo tópico, 

através de um relato de caso. 

yen 
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3 
SOFRIMENTO PSÍQUICO NO TRABALHO: O CASO DOS 

AUXILIARES DE 
ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE 

BELO HORIZONTE 
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Nos diversos estudos sobre "Saúde do Trabalhador" há um consenso 

de que a questão central é a do sofrimento revelado pela imposição da 

organização do trabalho que domina a vida psíquica do trabalhador, com 

manifestações na sua subjetividade. Nesse sentido, a interação entre a 

divisão das tarefas e a divisão daqueles que as executam atinge diretamente 

as relações dos trabalhadores entre sí, no próprio local de trabalho. No 

caso da enfermaria tomada como referência, ficavam nítidas essas 

evidências e para demonstrá-lo teremos que fazer uma exposição breve do 

seu projeto clínico/assistencial. 

A enfermaria fora aberta em maio de 1993, e o corpo técnico tinha 

como projeto terapêutico a aposta nas possibilidades da interlocução da 

clínica psiquiátrica e a psicanálise nos atendimentos de casos agudos. O 

projeto teve origem em um Seminário Interno realizado na instituição em 

1991, definindo como uma das metas repensar a organização do trabalho e 

o funcionamento dos diversos serviços. O núcleo que se ocupou das 

enfermarias promoveu a montagem do referido projeto terapêutico a ser 

implantado em um serviço piloto. Participamos desse empreendimento 

desde seu esboço até a sua real implantação. 

Para chegarmos à questão da relação dessa nova organização do 

trabalho com a questão do sofrimento psíquico dos auxiliares de 

enfermagem, necessitamos falar um pouco sobre seu funcionamento. 

A divisão do trabalho da enfermaria, considerava alguns 

pressupostos básicos, necessários à direção do tratamento: 

• enfermaria aberta; 
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• clientela de ambos os sexos; 

• uso de roupas pessoais, ao invés dos tradicionais uniformes da 
instituição; 

• tratamento apoiado no diagnóstico estrutural psicanalítico, a partir da 
escuta do sujeito; 

• condução do tratamento por um técnico de referência, não 

necessariamente o médico psiquiatra; 

• atendimentos diários e/ou estabelecimento de um plano de 

atendimentos de acordo com cada caso; 

• acompanhamento de todas as pacientes pela médica clínica da equipe; 

• uso de outros instrumentos terapêuticos, associados à 
psicofarmacologia e à psicoterapia, tais como: terapia ocupacional, 

módulos de jardinagem, pintura, bordados, cerâmica, assembléias 

semanais com as pacientes, grupos de recepção e alta; 

• passada a crise, e outros motivos, tais como questões familiares ou 
sociais que justificassem a internação, fazia-se o encaminhamento dos 

casos para tratamentos ambulatoriais. 

Nos quase quatro anos que participamos do projeto, pudemos avaliar 

seus aspectos positivos em relação aos efeitos do tratamento, 
principalmente pela diminuição das reinternações e maior adesão das 
pacientes em tratamentos ambulatoriais. Entretanto, sempre houve uma 
grande distância entre o trabalho dos técnicos de nível superior e dos 
auxiliares de enfermagem. Os últimos formavam uma equipe constituída 
por 15 a 20 auxiliares, exercendo sua função em plantões diurnos e 
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noturnos, para atender uma clientela de 20 pacientes do sexo feminino. 

Alguns deles contavam com mais de 10 anos de instituição e vinham de 

outras enfermarias, cujos projetos terapêuticos pautavam-se pelo 

tratamento psiquiátrico padrão, ou seja: 

• tratamento conduzido pelo médico psiquiatra, que responsabilizava-se 

pelo encaminhamento aos serviços técnicos auxiliares (psicologia, terapia 

ocupacional, serviço social); 

• alto índice de prescrição e uso abusivo de psicofármacos; 

• uso de contenção mecânica em casos de agitação; 

• utilização de eletroconvulsoterapia, como parte da terapêutica. 

A experiência pregressa fazia com que esses trabalhadores 

encontrassem grande dificuldade de adaptação; acostumados às 

terapêuticas tradicionais onde o uso excessivo de psicofármacos resulta 

em enfermarias silenciosas e as crises de agitação são resolvidas com 

mais sedação ou até mesmo contenção mecânica, no trabalho atual, além 

das tarefas típicas de sua função, era-lhes exigido acompanhar as 

pacientes em crise com o mínimo de interferência sobre seus acessos de 

loucura. 

Deixar o sujeito falar, ainda que através de gritos, era a norma. 

Assim, destituídos do lugar de alguém que, na ausência do médico 

psiquiatra, também detém um certo saber ( e poder) sobre o paciente e que 

faz calar o sujeito com a utilização de técnicas repressivas, na nova 

enfermaria, colocavam-se na posição de perplexidade em relação à 

situação de trabalho. Não detendo um conhecimento instruído para lidar 

-tityel% 
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com esse viés da clínica nas crises de agitação das pacientes respondiam 

com crises de angústia pessoal, deixando vazar seu sofrimento nas mais 

variadas formas de manifestação tanto no campo do comportamento 

quanto no adoecimento físico e psíquico. 

Sobre isso nos fala Zago (1988: 27) dizendo que, "muitas vezes, o 

trabalho numa instituição psiquiátrica impõe ao trabalhador uma 

diminuição da dicotomia sanidade/loucura. Esse autor alerta que isso 
pode levá-lo a sentir-se desagregado e com perda do discurso de poder 
em determinadas situações. Desprotegido, o trabalhador pode apresentar 

manifestações de sinais e sintomas de doenças relacionadas ao trabalho 
em maior grau do que em um ambiente de linha tradicional". 

Outra consequência é o medo de sofrer agressão de um paciente em 

crise de agitação. Esse fato, não sendo abordado corretamente pode levar 
alguns profissionais a abandonarem essa área de atuação para preservar 

sua sanidade. 
Na enfermaria em questão, observávamos que, apesar dos sinais de 

adoecimento e o aumento progressivo da frequência de queixas sobre o 
trabalho cotidiano, desentendimentos com as chefias - coordenação 

administrativa e supervisão de enfermagem - e constantes criticas sobre o 

trabalho dos técnicos, não havia um espaço especifico para onde pudessem 

ser canalizadas essas questões. 

Ficava também evidente que cada alta de pacientes tomava-se para 
os auxiliares mais um fator de angústia por saberem de antemão o que 
sucederia após a nova admissão até ser contornada a crise. Nesse 
momento utilizavam de um procedimento contrário à norma, porém que 

r,2 
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pode ser entendido como defensivo dando-lhes um pseudo domínio da 

situação. Manipulando o sistema de rodízio, encaminhavam os casos 

considerados mais graves a técnicos mais rígidos e a psiquiatras que 
usavam maior recurso da medicação. Tratava-se de uma atribuição 

imaginária de conhecimento em relação a alguns profissionais em 
detrimento de outros. 

Todavia, ao invés de amenizar a situação conflitiva, a repetição dessa 

conduta foi instituindo uma cultura imaginária de intrigas e fofocas e, 

com o decorrer do tempo, esses incidentes resultaram numa ruptura na 

equipe de trabalho: de um lado o grupo dos técnicos, ou "os 
psicanalistas", assim os chamavam os auxiliares, e de outro a 

enfermagem, no lugar de vítima de uma organização do trabalho julgada 

como excludente. Nessa situação, por mais que fossem convidados a 
integrar-se ao projeto terapêutico, afastavam-se cada vez mais, fechando-

se em resistências e defesas. 
Num primeiro momento nos reservamos a acompanhar de perto o 

trabalho dos auxiliares e acolher suas demandas, tentando resolvê-las 

enquanto coordenação. Em outro momento resolvemos intervir de 

maneira direta. A princípio, fizemos uma adaptação na jornada diária de 

trabalho, estabelecendo uma alternância entre os turnos da manhã e noite 
para termos contato com os auxiliares de todos os plantões. Propusemo-
nos também a fazer semanalmente, uma dinâmica de grupo com aqueles 
que manifestassem interesse nesse tipo de atividade. Usando a técnica de 
Grupo Operativo, conforme Langor (1976), criamos um espaço para que 

falassem de suas questões atuais. Tínhamos como objetivo promover 
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através da circulação da palavra, uma possibilidade de elaboração das 

queixas, transformando-as em outras simbolizações. Segundo a autora os 
grupos operativos se dedicam ao estudo em detalhe, em profundidade e 

no contexto total de todas as partes de um problema para encontrar sua 
solução eficaz. Pretendíamos também permitir que os auxiliares 
reconstruíssem seu campo de trabalho, de modo que sua própria 

experiência fortalecida em seus relatos, potencializasse uma mudança de 
posição subjetiva em relação à organização do trabalho. 

Acreditávamos que os auxiliares apoiados nos recursos técnicos de 

que dispunham a partir de sua própria formação e munidos de 

instrumentos particulares de ações junto às pacientes, estariam aptos a 

lidar com as dificuldades cotidianas. Em pouco tempo, pudemos perceber 
alguns efeitos positivos nas suas atividades laborativas e, nos grupos, uma 

crescente avidez para o falar. 
Nessa fase, além das vivências pessoais ligadas ao dia a dia, 

começaram a surgir demandas de cursos, treinamentos e questões mais 

objetivas a respeito de possíveis modificações do processo de trabalho. O 

material dessas reuniões, com o consentimento dos auxiliares, era 

sistematicamente sintetizado em relatórios e estes enviados à chefia do 

Departamento de Enfermagem 
O nosso erro foi deixar de considerar que, além da preocupação 

pessoal com a saúde do trabalhador, lidávamos com a variável "Serviço 
Público", com todas suas mazelas, peculiaridades burocráticas e 
administrativas e, principalmente forte resistência a mudanças. Essa 
preocupação está embutida no programa de Reforma do Estado em 
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andamento. Sobre isso nos fala o Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(op. cit.: 16): 

"O gerenciamento dos serviços públicos diante das exigências da 

conjuntura do trabalho no mundo contemporâneo, requer uma série de 

mudanças, não só em atos, mas também em mentalidade e isso é algo 

mais profundo do que se imagina, porque implica efetivamente em 

alteração de práticas que estão enraizadas nas instituições, práticas que 

se cristalizaram em interesses concretos". 

Nesse sentido, para nossa frustração, em determinado momento, 

começamos a concluir que dificilmente conseguiríamos romper com os 

mecanismos manicomiais existentes. Esses vão além das condutas 
adotadas no tratamento dos pacientes abrigados nas instituições, 

estendendo-se também à cronicidade dos próprios trabalhadores. Com  o 

decorrer do tempo, a falta de perspectiva de mudanças na organização do 

trabalho que dependiam de instâncias superiores à coordenação da 

enfermaria foi corroendo e esvaziando os grupos até a sua interrupção. 
Todavia os problemas continuaram, muitos deles até se agravaram e, em 
menos de um ano, houve necessidade de fazermos outro tipo de 

intervenção. Sobre isso desenvolveremos o próximo tópico. 
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No ano de 1996 foi organizado pela Chefe de Departamento de 

Enfermagem do hospital a que nos referimos, um Manual de Instruções 

destinado a orientar tecnicamente aos auxiliares de enfermagem sobre 

como desempenhar suas funções. Teoricamente, esse instrumento 

resolveria vários impasses dos funcionários quando se deparassem com 

dúvidas sobre a adoção de procedimentos em situações rotineiras. O 
Manual também tinha como objetivo mantê-los atualizados com 
informações teóricas sobre sua profissão. Entretanto, na elaboração do 
documento, não foi considerada a variável "serviço público", no que diz 

respeito aos seus limites quanto aos recursos, morosidade de ações, 

excesso de burocracia, carência de pessoal especializado, dentre outros . 

Assim, muitas vezes, a técnica e até mesmo a tecnologia, tornam-se muito 

distantes da realidade das situações concretas de trabalho; um aparelho 
danificado pode levar dias para ser consertado, a substituição de 

determinados instrumentos obsoletos dependem de processos de licitação, 
há grande dificuldades ligadas à área de recursos humanos como carência 

de pessoal, evasão, falta de treinamentos ou, quando existem, muitas 

vezes são distantes da realidade subjetiva daqueles a que se destinam. 
Enfim, são vários fatores que resultam em situações observáveis de 

angústia dos trabalhadores, e estes, muitas vezes, entre o contrariar a 

norma (no presente caso, representada pelo Manual de Instruções) ou 
criar soluções em face de algum acontecimento inusitado, optam pelo não 
fazer . Neste caso, ação negativa pode representar uma primeira falha 
numa cadeia de procedimentos esperados que, por seu efeito dominó, irão 

repercutir na dinâmica de outros setores, ou serviços, no que diz respeito à 
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assistência dos usuários, ou mesmo sobre a saúde psíquica dos 

trabalhadores. O relato de uma situação concreta, talvez sirva como 

ilustração dos nossos argumentos. 

No trabalho em um hospital psiquiátrico, muitas vezes a conduta 
técnica exigida do auxiliar de enfermagem, deveria sofrer adaptações 
diante do quadro clínico e diagnóstico do paciente. A realidade psíquica 

de pacientes psicóticos, ou mesmo em estados de dissociação neurótica, 

em nada correspondem à realidade externa, e, muitas vezes, são 

encontradas situações do seguinte porte: 

• Paciente "X" internada, apresentando quadro de confusão mental. 

Ao exame clínico verifica-se a presença de forte edema nos 

membros inferiores, estado febril, relato dos acompanhantes, de 

que está há várias horas sem urinar, ... etc. 

• Conduta prescrita pela Clínica Médica: coleta de urina para 
urocultura: 

• Manual de Instruções (norma): "para a coleta de material para 

urocultura, fazer higiene local, solicitar a paciente que urine, 
desprezando-se o primeiro jato, ..., etc". 

• Dificuldade encontrada pelo auxiliar de enfermagem: trata-se 

de paciente internada apresentando quadro psiquiátrico agudo, 
com diagnóstico de "confusão mental", com presença de delírio e 
alucinações. Recusa-se a sair do leito, agressiva ao contato. 

• Conduta adotada: não foi feita a coleta do material pelo auxiliar 

responsável, que limitou-se a registrar no prontuário da paciente 
essa impossibilidade, diante do quadro. 
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• Consequência: agravamento dos sintomas somáticos com 

generalização da infecção. Óbito! 

Os óbitos, rotineiros em hospitais gerais, são menos frequentes em 

hospitais psiquiátricos, porém quando ocorrem geralmente causam grandes 
transtornos tanto do ponto de vista administrativo, pela dificuldade em se 

apurar as responsabilidades, como também causam grandes desarranjos na 
\ economia psíquica dos trabalhadores envolvidos no caso. O vazio que 

permanece, quando determinadas situações não são devidamente 
esclarecidas, torna-se um fator aglutinador de vários problemas 

relacionados ao trabalho, que , por seu efeito cumulativo, fatalmente 

desembocam em rupturas com o processo de produção dos serviços. 
Nesse local de trabalho, além do Manual de Instruções que, 

praticamente ficava restrito a um dos escaninhos do Posto de Enfermagem, 

surgiu outra tentativa de se estabelecer a divisão de tarefas. 

No início do ano de 1997, chegou uma nova supervisora de 

enfermagem para integrar-se à equipe, e esta, tomando conhecimento da 

situação fragmentada que se encontrava o trabalho dos auxiliares em 
relação à equipe, pretendeu promover seu ajustamento à filosofia do projeto 

terapêutico. Vale ressaltar que nos quatro anos de funcionamento desse 

serviço, quatro supervisoras de enfermagem já haviam passado pela equipe. 
Demonstrando preocupação com a falta de orientação dos auxiliares, a 
nova enfermeira propôs uma mudança na organização do trabalho, 
distribuindo entre os auxiliares, um quadro de rotinas, que deveriam ser 
feitas em sistema de rodízio. Todavia, mais uma vez a prescrição do 
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trabalho2 , desconsiderou a força do "trabalho real" e, como consequência, 

o novo engessamento a que ficaram submetidos os auxiliares, em pouco 

tempo, começou a provocar novas rupturas na continuidade do processo de 

trabalho, representadas por aumento das faltas aos plantões, pedidos de 
licenças médicas, manifestações de doenças diagnosticadas como 

relacionadas ao trabalho, discussões abertas com a supervisora, acarretando 

suspensões disciplinares e até um caso de rescisão de contrato. 
No que diz respeito às pacientes, aquelas mais lúcidas queixavam-se 

de condutas agressivas atribuídas aos auxiliares, o que também trazia 
complicadores para a coordenação, tendo em vista a dificuldade em se 
apurar as responsabilidades. 

Essa situação foi agravando-se e resultou numa grave crise entre a 
coordenação e a supervisora de enfermagem que, por uma atitude 

inflexível, recusou-se a reavaliar sua conduta em relação à organização do 

trabalho. 
Nesse ponto concluiremos esse relato, para que não se torne 

cansativo ou até mesmo repetitivo uma vez que, apesar da mudança do 

roteiro, os conteúdos são bem semelhantes. 
Acreditamos, contudo, que apesar das variáveis de cada situação, os 

desajustes relativos ao funcionamento da máquina operacional no serviço 

público estão intimamente relacionados à inexistência de reflexões realistas 

2  Organização Prescrita do trabalho: Termo extraído da Ergonomia, compreendendo um tipo de manual 
de procedimentos, em que para cada operação a efetuar há urna grade muito detalhada de tarefas 
elementares a realizar. Em contraposição há o trabalho real , ou a engrenagem construída pelo próprio 
trabalhador, que produz adaptações subjetivas para o desempenho de suas funções. Esse tema é bem 
discutido em: ECHTERNACHT, E. H. A Produção Social por Esforços Repetitivos no Contexto da 
Reestruturação Produtiva Brasileira. COPPE /UFRJ.1998. 
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e criativas que possibilitem a criação de mecanismos de intervenção 

condizentes com a adaptação das subjetividades dos trabalhadores, às 

demandas a que estão submetidos. 
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A REFORMA ADMINSTRATIVA: ESTADO E MERCADO 
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Na articulação do tema Saúde do Trabalhador com nosso objeto de 

estudo não poderíamos deixar de situar o leitor sobre o lugar reservado ao 

Estado neste final de século considerando que, no nosso relato, nos 

voltamos para um serviço público de saúde. 

Para isso nos utilizaremos dos subsídios de um artigo do Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. 

Julgamos tratar-se de uma leitura indispensável para que seja 
contextualizado o lugar do Estado dentro do processo de globalização e das  

consequências nos processos de trabalho. 

Segundo o autor, a Reforma Administrativa que o governo 
CARDOSO vem propondo no nosso país desde 1995, poderá ser conhecida 
no futuro como "a segunda reforma administrativa do Brasil". (1996: 237 
— 270) 

Apoiando-se na proposta de administração pública gerencial , vem 

como resposta à grande crise dos anos 80 vinculada à globalização da 
economia e dos processos de reestruturação produtiva contemporâneos. No 

momento atual, torna-se imperativo reformar e reconstruir o Estado, 

redefinindo suas funções. Apesar de ser necessário que continue a regular e 
intervir em setores como educação, saúde, cultura, desenvolvimento 

tecnológico e infra-estrutura, o problema da eficiência tornou-se essencial 

frente as pressões da sociedade e crescimento da própria burocracia. Assim 

é mister que o modelo da administração burocrática, adotado no Brasil 
desde 1936, seja substituído por um novo projeto que capacite os agentes 

econômicos a competir em nível mundial. 
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Para não fugir do nosso tema, não iremos detalhar aqui os passos que 

vêm sendo dados no sentido de fazer avançar o processo de modernização 

ou o aumento de eficiência do Estado, apenas afirmamos que encontra-se 

em andamento um complexo projeto de reforma que visa fortalecer a 

administração pública direta com vistas a melhor atender à economia do 
século e à demanda dos cidadãos. 

O principal objetivo do novo modelo é a descentralização através da 
implantação de agências autônomas e de organizações sociais controladas 

por contratos de gestão. Nessa mudança serão contemplados quatro setores: 
o núcleo estratégico do Estado, as atividades exclusivas do Estado, os 

serviços não exclusivos e competitivos e a produção de bens e serviços 

para o mercado . Interessa-nos particularmente, a terceira modalidade —

serviços não exclusivos e competitivos pelo fato de que aí se insere a cena 

do trabalho que vimos estudando. 
Nessa modalidade, compreendem-se aqueles que embora não 

envolvendo o poder do Estado, são realizados ou subsidiados por ele por 

serem considerados de alta relevância para os direitos humanos ou por 

envolverem economias externas. Não podendo ser adequadamente 
recompensados no mercado através da cobrança de valores, quando 

implantados, prevêem uma forma mista de controle pelo Estado e pelo 

mercado. Ao primeiro ficará reservado o controle social, e ao último a 

cobrança dos serviços. Dessa forma a sociedade atestará permanentemente 
a validade dos serviços prestados estabelecendo-se um sistema de parceria, 
ou co-gestão. 
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Dissemos que nos ateríamos nessa modalidade, uma vez que nos 

serviços não exclusivos encontram-se as escolas técnicas, os centros de 

pesquisa, os hospitais e os museus. A idéia é transformá-los em 

organizações sociais ou entidades que celebrando um contrato de gestão 

com o Poder Executivo, contarão com a autorização do Parlamento para 
participar do orçamento público e com isso garantir seu funcionamento. 
Temos conhecimento que em Belo Horizonte, já existe um projeto visando 

introduzir essa mudança em um dos serviços de saúde da rede pública. 

Se o objetivo geral desse tipo de reforma administrativa é transitar de 

uma forma burocrática de gestão para a gerencial, é evidente que a 

transformação não encontra fôlego para avançar com a mesma intensidade 

que em outros segmentos da nossa sociedade, a exemplo do processo que 
vem ocorrendo nas empresas privadas. Porém, na atualidade da rede 

pública, o movimento é da preparação dos servidores para atender ao 

requisito da eficiência. Processo complexo que exigirá por em prática as 

novas idéias gerenciais e oferecer à sociedade um serviço público mais 

barato, bem controlado e de melhor qualidade. 

Retornando à nossa experiência, diríamos que obviamente quando 

foi idealizado e implantado o projeto de trabalho no hospital público a que 
nos referenciamos, não houve de forma premeditada uma configuração 
dentro dessa perspectiva da Reforma do Estado. Nosso parâmetro de 

eficiência ligava-se ao âmbito da luta antimanicomial. Com  relação a esse 

aspecto, avaliamos também que, não somente em termos da qualificação, 
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mas no que diz respeito à conscientização política, naquele momento, a 

maioria dos trabalhadores em Saúde Mental não estava preparada para 
absorver as mudanças operacionais introduzidas pelo processo da Reforma 
Psiquiátrica. O tom desse movimento que vem ocorrendo no Brasil desde o 

final da década de 70, considera que mais do que as propostas de 

modificações da legislação vigente ou da planificação de um novo sistema 
de atendimento aos usuários, as transformações devem ser pensadas a partir 

de dois eixos: a ruptura potencial com as tecnologias baseadas na superação 

administrativa do asilo para que não sejam absorvidos pelos seus 
sucedâneos burocráticos e, principalmente, colocar em discussão a questão 

da cidadania do louco. 
Todavia se em termos gerenciais e políticos não havia uma 

preparação técnica dos funcionários, principalmente os de nível elementar, 

para lidar com o novo paradigma de desconstrução dos muros 

manicomiais, somente mais tarde concluímos que essa deficiência também 

trazia repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Quanto a isso, 

sentindo-se despreparados diante das novas formas de abordagem da 
loucura, associadas ao descompasso das condições de trabalho em relação 

aos ritmo de cada um, os tomava vulneráveis a desenvolver manifestações 
de sinais e sintomas de doenças relacionadas ao trabalho . Neste caso, o 
sofrimento psíquico multifacetado em queixas surgia de forma mais 
gritante que o sofrimento fisico tão característico de outras modalidades de 

trabalho alienado . 
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Para concluir esse tópico, diríamos que embora se tratasse de um 

projeto experimental e que, intuitivamente, já nos lançávamos na 
organização de um serviço que responderia aos princípios de eficiência, 

qualidade e resolutividade, associado à humanização e personalização do 

tratamento psiquiátrico, a preocupação com a saúde mental dos usuários 
não foi correlacionada ao zelo pela saúde mental dos trabalhadores do 

serviço hospitalar. Esse é o risco que se corre com esse discurso de 

transformação gerencial no futuro das organizações sociais. 
Nessa perspectiva, almejamos que nosso depoimento possa, de 

algum modo, contribuir na elaboração do formas concretas de avaliação de 
políticas públicas, tão necessárias nesse momento de transição e 

reorganização do aparelho do Estado. 
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5 
REDIMENSIONAMENTO DO LUGAR DO PSICÓLOGO NO 

SERVIÇO PÚBLICO: CONTRIBUIÇÕES POSSÍVEIS SOBRE OS 
PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NA CENA DO TRABALHO 

CONTEMPORÂNEO 
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Aceitando 	o 	modelo 	da 	escola 	francesa 	da 
Psicopatologia/Psicodinâmica do Trabalho de Cristophe Dejours (1987: 

141-145), analisamos o fenômeno do sofrimento no trabalho a partir de 

uma tríplice vertente: o sentido do vivido subjetivo do trabalho e do 

sofrimento, usando como suporte a palavra do trabalhador e a investigação 
da situação concreta do trabalho. 

Essa dinâmica estará sempre perpassada pelo real, ou o vazio 
particularíssimo de cada trabalhador entre a organização prescrita do 

trabalhado e sua ação. Nesse campo subjetivo, somente o próprio 

trabalhador colocando algo de si no processo de produção, conseguirá não 
sucumbir no campo do adoecimento mental ou somático. Acreditamos que 

em tomo desse mecanismo podem girar as ações concretas influindo na 
construção de políticas administrativas compatíveis com os anseios da 
sociedade, sem contudo atingir a saúde dos trabalhadores que prestam os 

serviços básicos à população. 
O processo de globalização impõe às organizações contemporâneas, 

e aí estão incluídos os serviços públicos, critérios de eficiência e qualidade 
que são avaliados segundo normas da ISO. Esse movimento importado 
para o Brasil nos anos 90, busca , através da implantação de sistemas de 

gestão referenciados no modelo japonês da Qualidade Total 3  adequar o 

gerenciamento das empresas, respeitando sua realidade e seus objetivos de 
modo a garantir a satisfação imediata do público consumidor. 

3  Um dos aspectos de gerenciamento da produção e do pessoal envolvido, tomando-se em consideração o 
mercado, a quantidade e qualidade da mão de obra e possibilidades de acesso à matéria prima. Esse tema 
é bem desenvolvido por LIMA, M. E. A. "Programas de Qualidade Total e seus impactos sobre a 
qualidade de vida no trabalho". In: Revista de Administração, São Paulo, v. 29, n.° 4, out./dez., 1994. 
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Nas regras de mercado a palavra de ordem é competitividade e para 

dar conta da rapidez da demanda há um constante crescimento do processo 

de subjetivação das máquinas e objetivação dos sujeitos. Os efeitos de toda 
essa movimentação atingem diretamente o homem psicológico, na mesma 
proporção em que proliferam os mecanismos de controle do mesmo. 

O momento é de crise. O desgaste dos objetos produzidos nas 
empresas e que entram em circulação no mercado se dá quase que na 

mesma medida em que proliferam os instrumentos de análise e medida dos 

fatores nocivos à Saúde do Trabalhador. Por outro lado é essa mesma 
situação de tensão que gera condições de gestação e emergência do novo 

em termos de intervenções possíveis. Se a era cartesiana pensava o homem 

como unidade do cogito, considerando-o um ser estável e racional, desde o 
advento da Psicanálise assistimos à ruptura com muitos desses conceitos. A 

construção de Freud (1974: 185-239) do sujeito do inconsciente impôs ao 

pensamento ocidental a idéia de que, pela existência do conflito, os atos 
humanos são projetos inacabados e sujeitos a uma eterna possibilidade do 

devir. Considerando o trabalho como um ato humano, a mesma análise 

pode ser feita sobre as relações do trabalhador com os meios de produção e 
aí, a atuação do psicólogo é fundamental. 

Nessa perspectiva, transcreveremos na íntegra matéria publicada na 
última edição do jornal do Conselho Federal de Psicologia: 4  

741(24 
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"EM PAUTA: GOVERNO COMEÇA A RECONHECER 

IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA 

Duas portarias de agosto deste ano, do Ministro da Saúde, José Serra, 

incluem a Psicologia como item importante na avaliação das UTIs e 
atendimento a gestantes de alto risco. 

No dia 12 de agosto, o Ministro da Saúde, José Serra, assinou a 
Portaria 3.432, que estabelece critérios de classificação para as Unidades de 

Tratamento Intensivo — IJTI. Todas as unidades atualmente cadastradas 

pelo SUS (Sistema Único de Saúde) ficam automaticamente classificadas 

como tipo I. As unidades que comprovarem o cumprimento das 

específicidades dessa Portaria poderão ser credenciadas pelo gestor nos 

tipos II ou III, de acordo com a necessidade de assistência da localidade 

onde estão inseridas. Segundo o item 2 do Anexo dessa Portaria, que trata 
das Unidades de Tratamento Intensivo do Tipo II, o hospital deve contar 
com: 

• Laboratório de análises clínicas disponível nas 24 horas do dia; 

• Agência transfusional disponível nas 24 horas do dia; 

• Hemogasômetro; 

• Ultra- sonógrafo; 

• Eco-doppler-cardiógrafo; 

• Laboratório de microbiologia; 

• Terapia renal substitutiva; 

4  Jornal do Conselho Federal de Psicologia Ano XIII, a° 55, set./98. P. 14 
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• Aparelho de raios — x — móvel; 

• Serviço de Nutrição Parenteral e Enteral; 

• Serviço Social; 

• Serviço de Psicologia. 
Outra importante Portaria do Ministério da Saúde, n.° 3.477 de 2°  de 

agosto, cria mecanismos para implantação dos Sistemas Estaduais de 

Referência Hospitalar no Atendimento da Gestante de Alto Risco. O artigo 
3° estabelece os Critérios para inclusão de hospitais nos Sistemas 
Estaduais de Referência Hospitalar em Atendimento Terciário à gravidez 
de alto risco. O item X deste artigo menciona a exigência de Equipe 

Interdisciplinar de atenção à gestante de alto risco, constituída dos 

seguintes profissionais: 

• Neurologista; 

• Cardiologista; 

• Endocrinologista; 

• Nefrologista; 

• Cirurgião Geral; 

• Ultrasonografista; 

• Enfermeiro; 

• Assistente Social; 

• Farmacêutico; 

• Psicólogo; 

• Nutricioniosta; 

• Neurocirurgião." 
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Se a princípio a inclusão desta citação pode parecer tangencial, nosso 

objetivo foi de, propositadamente, levar o leitor a pensar num duplo viés: 
além de destacar o crescimento do reconhecimento social da Psicologia 

enquanto profissão, apontar, talvez, para a existência de uma falha no 

sistema, vez que permanece, em termos de legislação, a preocupação 
unilateral com o usuário dos serviços. 

Nessa vertente, nossa questão é: como estão sendo pensadas strictu 
sensu as questões psicológicas do trabalhador, no sentido de se criar nos 
próprios locais de trabalho, ou junto aos serviços de Medicina do Trabalho 
o direito de assistência psicológica ao trabalhador. 

Embora não disponhamos de dados concretos, sabemos que no 

nosso Estado, existem alguns órgãos e repartições públicas onde já 
funcionam "Serviços de Psicologia". Podemos citar, por exemplo, o 
Serviço de Psicologia do UPSEMG, ou o da Secretaria de Administração. 

Porém do que temos notícia, sobre o primeiro há grande dificuldade de 
acesso ao atendimento pelo fato do volume das demandas ser 

excessivamente superior à capacidade acolhimento das mesmas; sobre o 

segundo, parece-nos que se restringe aos funcionários da própria 
Secretaria, como também ocorre, por exemplo, no Tribunal de Contas. 

Todavia, não temos conhecimento se estão sendo pensarias e trabalhadas 

nestes locais as especificidades da díade Saúde Mental e Trabalho, como já 

acontece em muitos países desenvolvidos. 
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Com base na vivência que relatamos neste artigo, articulada com a 
especialização que recentemente concluímos 5, arriscaríamos dizer que, tal 
como já ocorre nas empresas privadas, talvez seja momento de trazer o 

setor público a importância da atuação do psicólogo, na prestação de 

serviços destinados aos trabalhadores, colocando-o no mesmo patamar 

que o do médico do trabalho. Vale dizer que essa posição não deverá ser 

interpretada dentro do aspecto corporativista e sim pelo fato de que o 
surgimento na atualidade de várias doenças diagnosticadas como 

relacionadas ao trabalho, ainda enigmáticas para o saber da Medicina, 

requer a interlocução com outros saberes. 

Para concluir, diríamos que, considerando que o sofrimento é um 

dado, muitas vez não observável, baseando-nos nos aspectos positivos da 
experiência da escola francesa de Cristophe Dejours e na nossa própria 

experiência aqui relatada, diríamos que as mudanças atuais no campo do 
trabalho exigem intervenções sobre as situações concretas iniciando-se 

pela criação de espaços que permitam ao trabalhador falar sobre aquilo que 
faz. Se a palavra produz a recolocação do desejo enquanto anterior ao 
próprio ato do fazer, ao invés de dizer ao trabalhador o que fazer quando 

estiver "à beira de um ataque ...", abrir espaços no Serviço Público para 
circulação da palavra, com o acompanhamento de equipes 

interdisciplinares, pode funcionar como possibilidade de simbolização do 

5  Trata-se do Curso de Especialização em Saúde Mental e Trabalho. UNICENTRO NEWTON PAIVA. 
OH. Ano de conclusão: 1997 
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vazio que se coloca entre a concepção e o trabalho nas organizações 
contemporâneas, privadas ou públicas. 

Ivt ye V\ 
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