
 
A CULTURA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

Este paper trata de estudo teórico-reflexivo com o objetivo de apresentar e discutir 

conceitos contribuintes à compreensão dos impactos da cultura nas organizações de saúde. 

Os primeiros entendimentos sobre o conceito de cultura derivam, ainda no século 

XVIII, dos termos Kultur, termo germânico que simbolizava aspectos espirituais e, 

Civilization, palavra francesa que se refere às realizações materiais de um povo. Da síntese 

desses dois termos- cultuar e cultivar, por Edward Tylor (1832-1917), surge o vocábulo inglês 

Culture, termo complexo que caracteriza a forma do homem se organizar em sociedade, 

através de hábitos, costumes, conhecimentos, aspectos éticos e morais, símbolos e crenças1. 

Outra ideia metafórica sobre o conceito de cultura, ainda referenciada talvez por 

realizações materiais, é a ideia de cultivo tal como preparar e melhorar a terra. O termo 

cultura pode ainda ser usada com o sentido de conhecimento, refinamento, erudição2. 

Os estudos sobre cultura têm início com as discussões sobre a própria evolução da 

vida humana, as características e os fatores biológicos, a influência genética e do meio 

ambiente, além de a capacidade de intervenção do homem na natureza. Com base nisso, se 

pode afirmar que o comportamento dos indivíduos depende de aprendizado, muito mais do 

que de aspectos genéticos e/ou sexuais; a localização do homem em espaços geográficos 

promove mais que diferenças no ambiente físico, diversidade cultural. Outra questão 

fundamental na cultura é a linguagem humana articulada por um sistema de comunicação 

oral1. 

Há outros conceitos de cultura muito difundidos e adotados, conforme a 

mundividência do pesquisador ou o enfoque do que se deseja estudar. O primeiro conceitua 

cultura como: 

conjunto de elementos que mediam e qualificam qualquer atividade 
física ou mental, que não seja determinada pela biologia, e que seja 
compartilhada por diferentes membros de um grupo social. Trata-
se de elementos sobre os quais os atores sociais constroem 
significados para as ações e interações sociais concretas e temporais, 
assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e 
seus modelos operativos. A cultura inclui valores, símbolos, normas 
e práticas3:175. 

O segundo conceito afirma a mesma ideia do anterior sobre os elementos específicos 

em dado grupo social, porém assume atributos como o complexo e dimensões diversas que 

constitui os modos relacionados ao pensamento, sentimento e agir, formais ou informais, 

adquiridos por aprendizagem e compartilhamento entre os pares. Portanto, esses atributos 



 
servem, ao mesmo tempo, para a visão objetiva e simbólica das pessoas em uma coletividade 

distinta de outras4. 

  No terceiro conceito, a criação e transmissão dos modos de viver é intergeracional 

nas sociedades, abarcando os conhecimentos, crenças, artes, normas, costumes e muitos 

outros elementos adquiridos socialmente entre os homens5. 

 No mundo do trabalho humano, a maneira como ele é realizado e percebido nas 

sociedades tem grande influência da cultura e das relações com a natureza, através da história 

dos povos. Portanto, as sociedades e as formas de organizar o trabalho têm história, com 

variação a cada tempo, modificam a si e as pessoas a cada dia, nas várias instituições/ 

organizações onde é realizado6, 7. 

 As organizações são constituídas por pessoas que interagem constantemente. Essa 

interação ocorre por processos dinâmicos, que geram a formação cultural de indivíduos e 

grupos específicos, continuamente. Compreende-se, então, como mini sociedades, cujos os 

sistemas culturais, simbólicos e imaginários moldam o comportamento de seus integrantes. 

As organizações estão inseridas em determinado ambiente e em interação com ele. Assim, 

recebem influências mútuas explicadas pela atuação das pessoas, agenciando constante 

intercâmbio de valores que comporão a formação da cultura da organização4,8. 

Os propósitos organizacionais são definidos por meio da interação entre as pessoas, 

o que demonstra um olhar de subjetividade para as relações entre os componentes das 

organizações2,4. 

 Nos serviços de saúde, a noção de trabalho se pauta, principalmente, pelo referente 

simbólico de cuidar da vida e do outro, tendo como objeto central o mundo das necessidades 

dos usuários individuais e coletivos. Sob esse foco e como parte da mesma cultura, a 

Enfermagem adota essa lógica quando cuida, buscando atender as necessidades individuais 

e coletivas de saúde de seus clientes, segundo as diretrizes de saúde vigentes no país e, sob 

influência de valores éticos e morais impressos na formação de seus profissionais7. 

O Saber-Fazer de Enfermagem se desenvolve no contexto da saúde e da cultura e no 

campo do fazer humano. Um saber de Enfermagem ainda como uma “ciência em 

construção”, porque seu conhecimento necessita buscar respostas de modo a elevar o alcance 

epistemológico dos resultados das investigações na enfermagem5,9. O enfermeiro age, cria, 

empreende, produz objetos e saberes, bens materiais e bens simbólicos.  

A partir do exposto, se pode inferir que, em uma instituição de saúde, há subculturas 

ou micro sociedades representadas por grupos ou categorias profissionais fortemente 



 
estruturadas, dando um caráter fragmentado à organização. Esses grupos veem o mundo de 

formas diferentes ou têm aspirações diferentes quanto ao que a instituição deveria ser. Isso 

pode influir, decisivamente, sobre a habilidade geral da organização em lidar com os 

desafios2. 

Vários são os critérios e instrumentos para determinar a cultura organizacional das 

instituições de saúde, bem como para classifica-las. Entretanto, as organizações brasileiras 

possuem características peculiares que refletem os valores culturais da sociedade maior, 

dentre elas a hierarquização, a falta de controle, coesão e flexibilidade4. 

Um estudo em 2013 que buscava identificar os valores e práticas que caracterizavam 

a cultura organizacional de uma instituição pública, na perspectiva de enfermeiros, utilizando 

o Instrumento Brasileiro de Avaliação de Cultura Organizacional (IBACO), concluiu que a 

cultura está intimamente ligada ao modelo de organização e gestão do trabalho, que 

fortalecem a fragmentação do cuidado e dificultam o trabalho em equipe e o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, comprometendo a qualidade da assistência10. Esse 

instrumento de avalição de cultura organizacional foi validado por Ferreira et al (2002)11. 

Em um estudo similar de 2014, com enfermeiros e técnicos de uma instituição 

pública, os autores buscaram analisar a cultura organizacional ao aplicar mesmo instrumento 

IBACO. A conclusão foi que modelos tradicionais de organização do trabalho sustentam as 

práticas e determinam a cultura organizacional. Destacam ainda que existe rígida estrutura 

organizacional e centralização do poder, existência de competição entre os trabalhadores, 

individualismo e dificuldade para o trabalho em equipe, desinteresse no bem-estar e na 

promoção das relações interpessoais, desconsiderando as necessidades dos trabalhadores8. 

Em 2015, outros estudiosos investigaram a percepção de cultura organizacional e 

gestão do conhecimento em seis hospitais públicos portugueses, enquadrados em dois 

modelos de gestão: modelo Setor Público Administrativo (SPA) e modelo Entidade Pública 

empresarial (EPE). Eles afirmam que faltam estudos na área de saúde e, principalmente, que 

o tipo de cultura predominante é a hierárquica em qualquer dos modelos de gestão (SPA ou 

EPE), caracterizando um “local de trabalho formalizado e estruturado, onde os 

procedimentos determinam aquilo que as pessoas fazem”12. 

Conhecer tais estudos leva à reflexão da convergência das conclusões sobre as 

culturas organizacionais existentes, independente de nacionalidade, regionalização, tamanho 

de amostra, tipo de gestão ou na aplicação de instrumentos. No setor de saúde, ainda se está 



 
galgado aos modelos centralizados, verticalizados, individualizados de gestão e de cultura nas 

organizações. 

Em geral, a cultura, que orienta a prática de gestão das organizações públicas 

brasileiras, tem formas complexas e níveis hierárquicos múltiplos, cujas estruturas são 

altamente estáveis com resistências às mudanças de procedimentos e implantação de novas 

tecnologias. Ademais, pouco têm sido orientadas com eficiência e efetividade no 

atendimento das necessidades dos cidadãos4. 

O processo cultural é dinâmico e, consequentemente, mutável. Há dois tipos de 

mudança: o interno com um processo mais lento, resultante da dinâmica do próprio sistema 

cultural. O segundo tipo resulta do contato de um sistema cultural com outro, cujo processo 

é mais rápido, às vezes brusco, além de ser mais atuante na maior parte das sociedades 

humanas1. 

Por fim, o desafio de mudar é enorme nas organizações corporativas, porque não é 

um movimento simples, imposto, criado ou feito. Líderes e gerentes precisam ver a si 

mesmos como pessoas que ajudam a criar e modelar significados que devem guiar a ação 

organizada. É preciso pensar em uma reestruturação de papéis, compartilhamento de valores 

e ideias em uma reinvenção que ajude a mobilizar um novo estilo de cultura2. 

Conclui-se que a discussão apresentada não se esgota neste paper, cabe sobre o tema 

aprofundamentos e novas abordagens, na expectativa de fomentar discussões e mudanças 

positivas nas organizações, refletidas na qualidade da assistência à saúde. 
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