
Gerenciamento em UTI 

      Lembro que em 1993, quando era diretor da UTI da Santa Casa de BH, li 

o volume 3/1993, da revista “Clinicas de Terapia Intensiva”, surpreendendo-

me com o tema “Gerenciamento da UTI”. Na época não tínhamos qualquer 

noção de gerência e nem lhe davamos qualquer importância no que se referia 

aos conhecimentos de um  intensivista.   

Agora, 19 anos apos, o assunto é tema do Congresso de Terapia Intensiva a 

ser realizado, nesta capital, em setembro próximo. Como prometido, envio-

lhes o prefácio da mencionada revista, assinado por I. Alan Fein, MD, relator 

convidado.  

Valendo de 1993 para 2012- que defazagem! 

    

 

        “Nos Estados Unidos, a assistência á saúde consome 14% do Produto 

Interno Bruto e, a cada dia, ameaça consumir ainda mais. Se  o falecido 

Presidente Dwight Eisenhower estivesse vivo, certamente ficaria assustado ao 

constatar que o complexo militar-industrial sobre o qual o advertiam os 

americanos foi, atualmente, substituído pelo complexo médico-industrial.  

A reforma da assistência á saúde está na agenda de quase todos os políticos e 

dirigentes e afetará a vida de todos os cidadãos, porém, em especial, 

daqueles diretamente envolvidos na prestação de serviços de saúde. Por 

serem desproporcionalmente grandes consumidoras dos recursos da 

assistência de saúde, as unidades de terapia intensiva certamente serão 

submetidos a severo escrutínio no futuro próximo. Tem havido e continua 

havendo uma ladainha de acusações, afirmando que as unidades de terapia 

intensiva (UTI) são usadas incorretamente, que a maioria dos recursos 

financeiros da saúde é consumida nos últimos um ou dois meses de vida, que 

as UTI são  usadas como muletas pelos médicos, que se recusam a enfrentar 

seus próprios fracassos, que, em vez de prolongarmos a vida, estamos 

prolongando a morte, que as UTI são “parque de diversão” tecnológica 

de perdulários médicos inconseqüentes, que praticam uma medicina 



“medular”. A todo momento alguém graceja sobre a UTI, como sendo 

a“unidade assustadora e dispendiosa”, nos aproximamos  cada vez 

mais de um ambiente regulamentado, no qual as decisões são 

tomadas por burocratas anônimos, mais do que médicos e 

enfermeiras á beira do leito. Qualquer profissional de saúde envolvido 

no atendimento dos pacientes em estado crítico precisa estar 

preparado para responder a tais acusações e mostrar-se disposto a 

reavaliar e modificar suas práticas, a fim de que a assistência 

intensiva se volte tanto para a qualidade como para a eficiência. 

    Há muito tempo, a medicina intensiva tem  as necessidades 

biológicas imediatas de cada paciente. Gerenciar uma unidade de 

terapia intensiva requer um conjunto de habilidades totalmente 

diferentes daquelas envolvidas no tratamento do paciente em estado 

crítico, habilidades que não são ensinadas nos currículos das escolas 

de medicina ou na residência médica. Os direitos das unidades de 

terapia intensiva devem estar capacitados para lidar com a 

multiplicidade de condições externas que interferem diretamente na 

assistência que os pacientes recebem. Os diretores precisam 

desenvolver novas habilidades para lidar com os problemas que 

surgem na década de 90, caso desejem sobreviver como 

profissionais, quanto mais conseguir sucesso. Eles devem 

compreender e adquirir habilidades na construção de alianças, na 

resolução  de conflitos, em negociação, formação de equipes, 

gerenciamento de recursos humanos e, evidentemente , na 

elaboração de normas, citando apenas algumas. Os capítulos  desta 

edição representam apenas uma amostra das questões e tópicos que 

desafiam médicos e enfermeiras que exercem a função de dirigentes. 

      Á medida que a população envelhece, a demanda de leitos de 

terapia intensiva aumenta, embora não haja dúvida de que os 

recursos financeiros existentes não crescerão proporcionalmente. 

Portanto, a necessidade de gerenciar as UTI com eficiência torna-se á 

fundamental no futuro imediato. Esta não será uma tarefa fácil, já 



que as UTI são um espelho do próprio sistema americano de 

assistência à saude- isto é, não é um sistema.  Ao manter a grande 

tradição americana do individualismo inflexível, a medicina desse país 

tem sido em grande parte, matéria do capitalismo, da livre iniciativa 

e da livre competição de mercado. Embora outras nações tenham 

assumido o compromisso de garantir o  acesso  de todos à saúde e, 

conseqüentemente, sido obrigadas a criar um sistema de prestação e 

assistência à saúde, isso jamais ocorreu nos Estados Unidos.   As UTI 

transformar-se-ão, provavelmente, num campo de batalha virtual, na 

luta pela reforma da saúde e\ou criação de um sistema de assistência 

à saude. 

         Na verdade, um exame objetivo da prática médica nas 

unidades de terapia intensiva sugere que um sistema de abordagem 

abrangente  seria mais adequado ao gerenciamento dessas unidades. 

Certamente, o objetivo deste número não é descrever quais seriam 

esses sistemas, com exceção de diversos elementos fundamentais: 

1. Prática colaborativa real, na qual médicos, enfermeiras, 

farmacêuticos e nutricionistas se respeitem e trabalhem juntos como 

parceiros iguais é elemento essencial á prestação de assistência á 

saude de alta qualidade e eficiente. 

2. Os médicos precisam assumir uma função expressiva no 

gerenciamento das unidades de terapia intensiva, junto com suas 

colaboradoras de enfermagem. 

3. Tanto os médicos quanto os administradores dos hospitais 

precisam  compreender que, da mesma forma que o papel do diretor 

de enfermagem é trabalhoso, também é o do diretor médico. 

Entretanto, o custo do tempo médico será recuperado pelo hospital 

sob a forma de contenção expressiva de gastos, melhoria da 

qualidade e do processo de trabalho e redução no tempo das 

internações. 

    Com um descendente literário do texto publicado em 1987 e 

intitulado “Gerenciamento da Unidade de Terapia Intensiva, este 



numero revisa uma serie de temas como os quais os diretores 

médicos lidam regularmente. Embora esteja longe de ser abrangente, 

este volume deve servir como guia para iniciantes e fonte de 

consultas para aqueles que se aventuram no campo minado do 

gerenciamento de UTI. Os profissionais que aceitam o desafio de 

gerenciar unidades de terapia intensiva devem considerar que 

também estão assumindo a  responsabilidade de implementar uma 

modificação significativa na forma como a assistência é oferecida- o 

sistema desestruturado atual não tolerara a inércia, caso pretenda 

sobreviver. Estejamos preparados ou não, a mudança está a 

caminho. Sugiro que sejamos os arquitetos desta reforma. O desafio 

à nossa frente é formidável e excitante para todos nós.” 
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