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DAMASCENA, Dhuliane Macedo. Erros profissionais em enfermagem: uma análise do 

discurso. 2016. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Escola de 

Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi compreender o discurso da trabalhadora da enfermagem que 

cometeu erro, presente no Processo Ético-disciplinar (PED) no Conselho Regional de 

Enfermagem – Bahia (COREN-BA). Trata-se de uma pesquisa documental, exploratória, 

com abordagem qualitativa, do tipo caso único. Para a análise dos dados utilizou-se a 

análise do discurso. O estudo demonstra que o PED foi instaurado devido a uma acusação 

de erro por troca de paciente no momento da administração de medicamento, cometido 

por uma auxiliar de enfermagem. As condições de produção do discurso apontam 

aspectos sociais da referida trabalhadora, o baixo grau de instrução, revelando a posição 

desprestigiada que ocupa no trabalho em enfermagem e na sociedade. O discurso sobre o 

erro relaciona-se com condições de trabalho e ideologia religiosa, considerando-as 

provação divina, com a concepção da enfermagem vocacionada, retirando seu caráter de 

trabalho; com a ideologia da competência, visto que a trabalhadora firma-se competente, 

devido a posição que ocupa no trabalho em enfermagem sendo esta socialmente vista 

como incompetente, por realizar um trabalho manual e entendido como desqualificado; 

com a abordagem individual do erro e a cultura do medo.  Conclui-se que as ideologias 

presentes no discurso representam um sistema de ideias construído socialmente e 

historicamente, traduzindo-se como base ideológica no campo da enfermagem, prescrita 

no tempo e na história, direcionando como as trabalhadoras devem sentir, pensar e agir 

no mundo do trabalho, resultando na exploração, aceitação e exposição a qualquer 

condição de trabalho, e, também, condicionando a ocorrência de erros profissionais. 

Palavras-chave: Erro profissional. Discurso. Enfermagem  

 

 

 

 

 



 
 

DAMASCENA, Dhuliane Macedo. Professional Nursing Mistakes: A Discourse 

Analysis. 2016. 53 p. Work Completion of course (Nursing Graduation) – Escola de 

Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 

 

ABSTRACT 

The goal of this study was to comprehend the speech of the nursing worker that made a 

mistake, present on the Disciplinary Ethics Process (DEP) on the Conselho Regional de 

Enfermagem – Bahia (COREN-BA).  It is a documentar, exploratory research, with 

qualitative approach, unique case type. For data analysis was used the speech analysis. 

The study shows that the DEP was established due to a indictment of error in the swap of 

pacientes in the time to administrate medicine, committed by an nursing auxiliary. The 

conditions of the speech production point social aspects of the said worker, the low grade 

instruction, reveling a discredited position that she ocupies on her nursing work and on 

the society. The speech about the error relates with work conditions and religious 

ideology, considering them divine ordeals, with the conception of dedicated nursing, 

pulling out her work character; with a capacity ideology, since the worker establishes 

herself as competente, due to the position she ocupies in the nursing job and socially view 

as incompetente for executing a handwork versed as disqualified; with the individual 

approach of error and culture of fear. It is concluded that the ideologies presents in the 

speech representes a system of ideas socially and historically built, translating it self as a 

ideology bases on the nursing field, prescribed in time and history, directing how the 

workers must fell, think and act on the labor world, resulting in exploitation, acceptance 

and exposition to any job condition, and, as well, conditioning the ocurrence of 

profissional mistakes.  

Key words: Professional mistake. Speech. Nursing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As trabalhadoras da enfermagem são responsáveis pela execução de cerca de 60% 

das ações de saúde, prestam uma assistência contínua que está diretamente relacionada à 

manutenção e recuperação das condições adequadas de vida e saúde. Configuram-se como 

fundamentais para a construção de uma assistência qualificada, que diariamente deve ser 

realizada eficientemente, no sentido de torná-la mais segura, livre de erros (SANTOS, 

2001). No entanto, identifica-se que essas trabalhadoras, como qualquer ser humano, são 

falíveis, capazes de cometer erros (COLI et al., 2010).                                                                                                         

O erro pode ser compreendido como a falha na execução de ações planejadas ou o 

uso de um plano inadequado para atingir um determinado objetivo (REASON, 2009). A 

origem do erro por falha de execução e falha de planejamento surge de processos 

cognitivos diferentes, pode-se afirmar que as falhas de execução acontecem devido a um 

inadequado controle de atenção durante um procedimento ou tarefa rotineira. Já as falhas 

de planejamento procedem de processos mentais em uma ordem superior, envolvidos com 

a tomada de decisão (REASON, 2009). 

De acordo com Reason (2009) existem três níveis que buscam gerar uma 

classificação do erro: 1- o nível comportamental: que se apresenta de forma mais 

superficial, trazendo as características que podem ser identificadas no comportamento 

errôneo; 2- nível contextual que aborda a relação entre o tipo de erro e a natureza da 

situação ou tarefa em que o erro acontece; 3- nível conceitual que é embasado nos 

mecanismos cognitivos implicados na produção do erro.  

Neste sentido, a problemática do erro pode ser vista por duas perspectivas: a da 

pessoa e a do sistema. O erro na perspectiva da pessoa é tratado como questão moral e 

busca-se dissociá-lo da responsabilidade organizacional. Essa perspectiva rotineiramente 

inclui medidas disciplinares e busca - se os culpados. Já na perspectiva sistêmica o preceito 

básico é que os seres humanos são falíveis, os erros são vistos como consequências ao 

invés de causas e têm sua origem tanto em fatores humanos, quanto em fatores sistêmicos, 

ainda que o erro seja aparentemente cometido por uma só pessoa, ele resulta da junção de 

múltiplos fatores (REASON, 2000).                                                                                                                      

Ainda na perspectiva sistêmica a ideia central não é saber quem errou, mas busca- 

se compreender como e porque as defesas falharam. Reason (2009) apresenta em seus 
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estudos um modelo de barreiras, ou defesas, comparadas a um queijo suíço onde existem 

muitos furos e quando estes são alinhados permitem uma trajetória de perigos, trazendo a 

oportunidade para a ocorrência do erro, sendo que esses furos na defesa surgem por duas 

razões: as falhas ativas e as condições latentes. 

As falhas ativas são erros cometidos por pessoas que estão em contato direto com o 

sistema e as condições latentes residem dentro do sistema, decorrem de decisões tomadas 

por um nível superior de gerenciamento, sendo que são estas decisões a porta de entrada 

dos agentes que corrompem o sistema e provocam efeitos que podem traduzir-se em 

condições que contribuem para a ocorrência de erros no local de trabalho, como por 

exemplo: intensidade do trabalho, pressão de tempo, falta de pessoal, equipamentos 

insuficientes e/ou  inadequados (REASON, 2000).  

Essas condições se incorporam aos múltiplos fatores que contribuem para a 

ocorrência do erro e se relacionam com as intensas mudanças no mundo do trabalho, 

decorrentes principalmente de transformações históricas, políticas e econômicas que 

refletem em todos os setores sociais, inclusive no setor saúde.  

Cada erro cometido possui circunstâncias e explicações peculiares e envolve uma 

série de fatores, no entanto mesmo com todas as mudanças que influenciam o trabalho em 

enfermagem e o avanço dos estudos sobre erros nas últimas duas décadas trazendo a 

abordagem sistêmica, admite-se ainda a cultura de responsabilização somente do 

indivíduo, não levando em consideração o cenário e as condições implicadas na produção 

do erro (FERNANDES et al., 2014). 

Os erros ocorrem corriqueiramente nas organizações de trabalho em saúde e se 

configuram como grave problema que coloca em risco a integridade física e emocional dos 

usuários, como também influencia na qualidade dos serviços de saúde, na confiabilidade e 

imagem organizacional (SANTOS et al., 2007). 

Contudo, a ocorrência de erros não traz impactos somente para o usuário ou 

organização de saúde, as trabalhadoras da enfermagem envolvidas na produção do erro 

também sofrem, visto que frente ao erro podem ser geradas manifestações e reações 

emocionais que elaboram nessas trabalhadoras o sentimento de culpa, sofrimento, medo, 

vergonha, podendo repercutir negativamente sobre sua saúde física e mental, além de 

consequências de ordem administrativa, demissões e instauração de Processo Ético- 

Disciplinar (PED) junto aos Conselhos de Enfermagem (SANTOS et al., 2007).  
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O PED têm por objetivo a apuração e a aplicação de penalidades em razão de uma 

ação, omissão ou conivência que implique em desobediência ou descumprimento das 

disposições previstas no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem (CEPE). Desta 

forma, o agir culposo, sem a intenção de causar danos, pode resultar em algum tipo de 

risco ou dano ao paciente/cliente quando comprovada a negligência, imperícia ou 

imprudência do profissional (SIDON et al ., 2012).  

As atividades e práticas das trabalhadoras do campo da enfermagem são orientadas 

por princípios e normas contidos no CEPE, aos Conselhos de Enfermagem competem a 

fiscalização do exercício profissional, o que inclui a instauração e julgamento do PED, 

sobre questões que envolvem a ética profissional (MONTEIRO et al., 2008). 

Isto posto, é fundamental a compreensão dos argumentos, do discurso das 

trabalhadoras da enfermagem que cometeram erro. Este estudo apresenta como questão 

norteadora: Quais os efeitos de sentido do discurso da trabalhadora da enfermagem que 

cometeu erro? 

Define-se como objetivo geral: compreender o discurso da trabalhadora da 

enfermagem que cometeu erro, presente no Processo Ético-Disciplinar (PED) concluído e 

arquivado do Conselho Regional de Enfermagem-Bahia (COREN - BA).  

 Delimita-se como objetivos específicos: 1- Caracterizar a trabalhadora que 

cometeu o erro; 2- Identificar as condições de produção do discurso; 3- Identificar no 

processo discursivo as formações ideológicas presentes no discurso da trabalhadora da 

enfermagem.  

Este estudo tem como pressuposto que o discurso sobre o erro presente no processo 

ético-disciplinar, cometido pela trabalhadora da enfermagem se relaciona com formações 

ideológicas. 

Esta pesquisa se justifica pela escassez de estudos que abordam esta temática no 

campo da enfermagem brasileira. Além disso, o interesse para desenvolver o estudo surgiu 

das vivências da autora com a temática do trabalho em enfermagem no Núcleo de pesquisa 

em políticas, gestão, trabalho e recursos humanos em enfermagem e saúde coletiva 

(GERIR) da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no período 

de três anos, associado à participação no Programa de Iniciação Científica da UFBA, com 

o projeto intitulado Erros profissionais em enfermagem e a precarização do trabalho.             



12 
 

A relevância deste estudo para área cientifica está em contribuir para a superação 

de lacunas nessa área do conhecimento, além de constituir-se como elemento de reflexão 

sobre o campo de trabalho das trabalhadoras da enfermagem permeado por características 

que atende ao interesse da economia capitalista, ocasionando diversas consequências para 

o seu trabalho. 

A relevância do presente estudo também está na potencialidade de sua contribuição 

social, pois será uma forma de poder compreender como os erros neste campo profissional 

são produzidos e compreendidos pela trabalhadora da enfermagem, permitindo a reflexão 

sobre erros além da abordagem culturalmente aceita de culpar pessoas, o que permite 

repensar a segurança em saúde para usuários e trabalhadoras, compreendendo que o erro é 

elemento que faz parte de trabalho e ser constitutivo da natureza humana.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O ERRO 

 

Segundo Reason (2009) o erro é definido como a falha na execução de ações 

planejadas- falha de execução ou o uso de um plano inadequado para atingir um 

determinado objetivo- falha de planejamento.  

A origem do erro por falha de execução e falha de planejamento surge de processos 

cognitivos diferentes e independentes do tipo, envolve alguma forma de desvio. No caso de 

lapsos e deslizes que são ações não previstas, a falha ocorre em nível de execução em 

virtude de distrações, esquecimentos e preocupações durante a execução de uma tarefa 

rotineira.  Ao tratar do erro por falha de planejamento, a falha ocorre em um nível superior 

e está relacionada com processos mentais que envolvem a tomada de decisão 

(FERNANDES et al., 2014 ; REASON, 2009). 

Outro tipo de desvio são as violações que estão associadas à quebra de práticas 

operacionais seguras, procedimentos, normas e regras, se constituindo como atos 

intencionais. As violações diferem do erro ao passo que este surge pela junção de fatores 

humanos e sistêmicos, sendo por definição considerados atos não intencionais 

(FERNANDES et al., 2014). 

De acordo com Reason (2009) existem três níveis que buscam gerar uma 

classificação do erro: 1- o nível comportamental: que se apresenta de forma mais 

superficial, trazendo as características que podem ser identificadas no comportamento 

errôneo; 2- nível contextual que aborda a relação entre o tipo de erro e a natureza da 

situação ou tarefa em que o erro acontece; 3- nível conceitual que é embasado nos 

mecanismos cognitivos implicados na produção do erro.  

Neste sentido, o erro pode ser visto por duas perspectivas: a da pessoa e a do 

sistema, o que permite diferentes formas de gerenciamento. O erro na perspectiva da 

pessoa é considerado como um ato inseguro que decorre de processos mentais como 

desatenção, esquecimento, distrações, sendo apenas os fatores humanos que o determinam. 

O erro é tratado como questão moral e naturalmente as medidas utilizadas para 

direcionamento e resolução estão apoiadas em ações que visam à punição do sujeito 

(REASON, 2000).  
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A tradição dominante de culpar e punir pessoas apoia-se no pensamento de que 

pessoas são vistas como agentes livres que são capazes de escolher entre modos seguros e 

inseguros de comportamento, buscando dissociar a ocorrência do erro da responsabilidade 

organizacional. A adesão a esta perspectiva impede o desenvolvimento de campos de 

trabalhos mais seguros e ainda ao centrar a origem do erro nas características individuais, 

isola todo o contexto de trabalho (MARCHITO, 2011). 

A abordagem do erro na perspectiva sistêmica tem como preceito básico que os 

seres humanos são falíveis, os erros são vistos como consequências ao invés de causas, e 

tem sua origem tanto em fatores humanos, quanto em fatores sistêmicos, ainda que 

aparentemente seja cometido por uma só pessoa, ele resulta da junção de múltiplos fatores 

(REASON, 2000).  

Nesta perspectiva a ideia central não é saber quem errou, mas busca-se 

compreender como e porque as defesas falharam; visto que sistemas de trabalho possuem 

defesas que podem estar fundamentadas na alta tecnologia, em pessoas ou em 

procedimentos e controles administrativos, tendo como função proteger de potenciais 

riscos, sendo geralmente eficazes, porém estes sistemas de defesas apresentam falhas 

(REASON, 2000).  

Reason (2009) divulga em seus estudos um modelo de defesa comparado a um 

queijo suíço, que é adequado aos sistemas complexos, no qual é composto por várias 

camadas defensivas que são como fatias de queijo suíço que apresentam diversos furos, e 

estão continuamente abrindo, fechando e mudando de localização, quando estes furos são 

alinhados permitem uma trajetória de perigos, trazendo a oportunidade para a ocorrência 

do erro, sendo que esses furos na defesa surgem por duas razões: as falhas ativas e as 

condições latentes. 

As falhas ativas são cometidas por pessoas que estão em contato direto com o 

sistema e apresentam uma variedade de formas: lapsos, deslizes, violações. As condições 

latentes residem dentro do sistema e decorrem de decisões tomadas por um nível superior 

de gerenciamento, sendo que são estas decisões a porta de entrada dos agentes que 

corrompem o sistema e promovem  efeitos que podem traduzir-se em condições que 

contribuem para a ocorrência dos erros no local de trabalho, como por exemplo: 

intensidade do trabalho, pressão de tempo, falta de pessoal, equipamentos inadequados 

e/ou insuficientes (REASON, 2009).  
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As condições latentes podem permanecer por muito tempo dentro dos sistemas de 

trabalho e quando combinadas com as falhas ativas geram a oportunidade para a ocorrência 

do erro, as falhas ativas são difíceis de prever e detectar, no entanto, as condições latentes 

podem ser identificadas e corrigidas antes de um erro ocorrer. (REASON, 2000) 

Compreender isto permite uma gestão preventiva e não reativa do erro, ao centrar a 

gestão do erro em pessoas busca-se reduzir a incidência desses eventos perigosos, isto se 

apoia na criação de sistemas capazes de tolerar a ocorrência de erros e seus efeitos, 

investindo em recursos para tornar os indivíduos menos falíveis, esta ação nunca será 

totalmente eficaz, visto que as condições que condicionam a ocorrência de erros 

permanecem (REASON, 2000). 

 Por outro lado, ao centrar a gestão no erro na abordagem sistêmica busca-se uma 

gestão abrangente envolvendo diferentes alvos: a pessoa, a equipe, a tarefa, o local de 

trabalho e a organização, desenvolvendo um ambiente de trabalho mais seguro, com um 

sistema que seja capaz de suportar os perigos e ainda possa atingir os objetivos pretendidos 

(REASON, 2000).  

Tornar o ambiente de trabalho mais seguro, deve ser entendido como uma 

necessidade em qualquer organização de trabalho, pois ao adotar a gestão do erro com base 

em abordagens individuais, incentiva a subnotificação do erro, ao passo que o individuo 

que o cometeu tentará omiti-lo por medo de represálias e punições (MANSOA, 2010).  

Ao centrar o erro na abordagem sistêmica entende-se que este é uma consequência 

que decorre de múltiplos fatores, admite-se que todos os seres humanos são por natureza 

falíveis, e as mudanças devem ser voltadas para a transformação e reestruturação dos 

sistemas de trabalho envolvendo as condições nas quais o trabalho é desenvolvido, visto 

que a falibilidade é uma característica inerente a natureza humana e não pode ser 

modificada (FERNANDES et al., 2014). 

Em síntese, este capítulo buscou demonstrar aspectos conceituais do erro, que o 

caracterizam, trazendo diferentes abordagens, modelos de gerenciamento do erro que 

servirá para embasar e dialogar com os próximos capítulos que compõe este trabalho. Os 

estudos sobre esta temática vêm crescendo significativamente, pois a ocorrência de erros 

no desenvolvimento do trabalho é preocupante, principalmente no trabalho em 

enfermagem, por isso, saber como são produzidos e como podem ser evitados é 

fundamental para a promoção de ambientes e campos de trabalho mais seguros. 



16 
 

 2.2 ERROS PROFISSIONAIS NO CAMPO DA ENFERMAGEM  

 

Erros são passíveis de ocorrer em qualquer campo de trabalho, inclusive no campo 

do trabalho em enfermagem. Nos últimos anos têm-se visto o crescimento de publicações e 

denúncias a respeito desta temática que se apresenta como um problema que vem 

impedindo à execução de uma assistência a saúde segura. Conforme Lenharo (2013), entre 

os anos de 2010 e 2011 o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren -SP) 

registrou o aumento de 220% de denúncias referentes a erros de procedimentos cometidos 

por trabalhadoras da enfermagem.  

As trabalhadoras da enfermagem representam o maior grupo de assistência à saúde, 

são cerca de 50%, prestam uma assistência que está diretamente relacionada à manutenção 

e recuperação das condições adequadas de vida e saúde, sendo responsáveis por 60% das 

ações (ENSP, 2015; SANTOS, 2001). Neste sentido, a ocorrência de erros neste campo 

profissional possui relação com uma das características do trabalho em enfermagem, a 

vigília constante, o estar 24 horas ininterruptas nas organizações de trabalho, a 

continuidade das ações (SANTOS, 2001). 

 Ao considerar tal característica compreende-se que as trabalhadoras da 

enfermagem estão mais expostas às condições que contribuem para a ocorrência de erros 

no ambiente laboral, pois por mais que o erro seja considerado um ato individual, o 

contexto onde este ocorre não pode ser ignorado, visto que o erro resulta da junção de 

múltiplos fatores (REASON, 2000). 

Os fatores que contribuem para a ocorrência de erros guardam relação com as 

intensas mudanças no mundo do trabalho que procederam de transformações políticas e 

econômicas – crescimento do sistema econômico capitalista e o avanço das políticas 

neoliberais, repercutindo no âmbito da gestão do trabalho. A partir da década de 80, as 

organizações de trabalho passaram por um processo de reestruturação produtiva, utilizando 

a introdução de novas técnicas de gestão embasada na premissa do toyotismo, 

fundamentado em um padrão produtivo organizacional flexível, tecnologicamente 

avançado, expresso por trabalhadores polivalentes e multifuncionais (ANTUNES, 2002).  

Nesse contexto, o trabalho em enfermagem mantem-se sustentado nas premissas 

taylorista/fordista, organizado sob forte influência da gerência científica, caracterizado 

pelo trabalho hierarquizado, rotinizado, fragmentado, evidenciado pela divisão técnica do 
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trabalho, com categorias de trabalhadoras com funções, qualificações e remunerações 

diferentes, sendo que a enfermeira sustenta-se como líder de equipe, que designa a outras 

trabalhadoras (técnicas e auxiliares) tarefas e procedimentos sob sua supervisão 

(KANTORSKI, 1997). 

Contudo, é sabido que o modelo de gestão flexível incorporado pelas organizações 

de trabalho em saúde não substitui e não extingue a influência taylorista do trabalho em 

enfermagem, pois é visível a fragmentação, hierarquia, controle dos processos de trabalho 

até os dias atuais. Desta forma, o modelo de gestão flexível busca a inovação comercial, 

tecnológica e organizacional, conferindo as trabalhadoras uma variação de funções e 

especificidades, resultando na substituição do trabalho estável e regulamentado por formas 

flexíveis, condições e relações precárias de trabalho (ANTUNES, 2002).  

Segundo Druck (2011) a precarização do trabalho é um velho e novo fenômeno, 

que se reconfigura a partir das mudanças políticas e econômicas, e nesta era apoiada num 

regime político neoliberal e em um modelo de produção flexível institui um cenário 

permanente de insegurança no trabalho. Para Bourdieu (1998) a precarização do trabalho 

visa obrigar os trabalhadores a submissão e aceitação da exploração, se constituindo como 

um tipo novo de dominação.  

A precarização do trabalho é uma característica marcante do modelo de gestão 

flexível que atende a dinâmica do capital, ao considera – lá no campo da enfermagem 

compreende-se diversos elementos da precarização do trabalho aos quais as trabalhadoras 

estão expostas, tais como: intensificação do trabalho, excesso de atividades laborais, 

excesso de jornada de trabalho, acúmulo de horas trabalhadas, insegurança, frágil 

organização política, vínculos empregatícios inseguros e baixa remuneração (ANTUNES, 

2002; SOUZA et al., 2014). 

O trabalho desenvolvido a partir destas condições afetam as trabalhadoras, visto 

que há uma significativa sobrecarga de trabalho. De acordo com Santana et al (2012), os 

fatores que influenciam a ocorrência de erros na administração de medicamentos estão 

relacionados aos efeitos da sobrecarga e condições de trabalho que levam as trabalhadoras 

ao desgaste físico e mental, culminando em  estresse, cansaço, esquecimentos, desatenção, 

lapsos, se constituindo como fatores de risco para a ocorrência de erros.  

Conforme Santos et al (2015) em análise realizada sobre erros profissionais em 

enfermagem divulgados na mídia, os principais erros encontrados foram troca de 
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medicação (50%), troca de via de alimentação (20%), troca de via de medicação (15%), 

administração de dose errada de medicação (10%). Essa análise aponta que os fatores que 

contribuíram para a ocorrência dos referidos erros foram à falta de pessoal, armazenamento 

inadequado de substâncias, uso inadequado de instrumentos de trabalho, baixos salários, 

múltiplos vínculos de trabalho, falta de educação permanente, estrutura inadequada para 

trabalhar e fragilidade em procedimentos de trabalho. 

Diante disso, os erros ocorrem corriqueiramente nas organizações de trabalho em 

saúde e se configuram como grave problema que coloca em risco a integridade física e 

emocional dos usuários, podendo causar incapacidades, sequelas permanentes, aumentando 

custos e permanência hospitalar, repercutindo na confiabilidade e imagem organizacional, 

como também influencia na qualidade da assistência prestada pelos serviços de saúde 

(SANTOS et al., 2007). 

 Neste sentido, a qualidade da assistência à saúde tem sido foco de debates em 

âmbito global, questão de prioridade na agenda da Organização Mundial da Saúde que em 

2004 lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, recomendando aos países 

maior atenção para este tema com o objetivo de despertar o comprometimento político para 

o desenvolvimento de politicas públicas e práticas que visam à melhoria na segurança a 

assistência, no Brasil, esta temática ganhou destaque através da instituição do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) por meio da Portaria n. 529/GM, de 1º de Abril 

de 2013 (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013).  

O PNSP tem o objetivo de diminuir a incidência de erros nas organizações de 

saúde, visando à redução de atos inseguros para obtenção de melhores resultados, 

contribuindo para a qualificação do cuidado em saúde. De acordo com a Portaria 

n.529/GM de 2013 a cultura de segurança configura-se a partir de cinco características 

operacionalizadas pela gestão da organização: a) Todos os trabalhadores são responsáveis 

pela sua própria segurança, dos colegas, pacientes e familiares; b) A segurança deve ser 

prioridade acima de metas financeiras e operacionais; c) É necessário encorajar e 

recompensar a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à 

segurança; d) A partir da ocorrência de incidentes, deve-se promover o aprendizado 

organizacional; e) A organização deve proporcionar recursos, estrutura para a manutenção 

efetiva da segurança (BRASIL, 2013).  

Entre as estratégias para a implementação do PNSP está à elaboração de protocolos, 

guias e manuais de segurança; atividade de educação permanente para trabalhadores e 
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gestores, implementação de sistema de vigilância, monitoramento e notificação de erros. 

Ao aderir o PNSP a organização de saúde reforça a cultura de segurança e deve buscar 

formas que proporcionem a identificação e redução dos riscos que possam culminar em 

erros durante o desenvolvimento do trabalho e trazer consequências aos usuários 

(BRASIL, 2013).  

Contudo, no tocante a esta discussão é preciso considerar que a ocorrência de erros 

não traz consequências somente para o usuário ou organização de saúde como já visto 

neste capítulo, as trabalhadoras da enfermagem envolvidas na produção do erro também 

sofrem, visto que frente ao erro podem ser geradas manifestações e reações emocionais que 

elaboram nessas trabalhadoras o sentimento de culpa, sofrimento, podendo repercutir 

negativamente sobre sua saúde física e mental (SANTOS et al., 2007). 

Consoante Pugh (2009), enfermeiras australianas que cometeram erros e foram 

denunciadas na Nurse Regulatory Authority (NRA), vivenciaram sentimentos 

desagradáveis, estresse, ansiedade, depressão, isolamento social, dores de cabeça, ideações 

e tentativas suicidas. Outro estudo revela que os sentimentos vivenciados por profissionais 

da enfermagem após ocorrência de erros de medicação foram pânico, desespero, 

preocupação, vergonha, insegurança e medo (SANTOS et al., 2007).  

Ao considerar as repercussões que o erro pode trazer para as trabalhadoras da 

enfermagem, Pugh (2009) afirma que é necessário compreender como a conduta 

profissional está definida e ainda que as trabalhadoras precisam ser apoiadas com ações 

educativas em vez de serem demitidas ou disciplinadas.  

No entanto, mesmo com mudanças e características que condicionam a ocorrência 

de erros no campo de trabalho em enfermagem, admite-se ainda a cultura de 

responsabilização somente do indivíduo (FERNANDES et al., 2014). De acordo com 

Santos e Ceolim (2009) as condutas administrativas desencadeadas frente a ocorrência de 

erros está voltada a trabalhadora e não para o desenvolvimento de estratégias que visem 

aproveitar e transformar o erro em aprendizagem para o sistema, com isso, as orientações, 

advertências verbais, suspensões, demissões correspondem a 80,3% das providências 

tomadas. Ainda as trabalhadoras da enfermagem que cometeram erros podem responder a 

PED junto aos Conselhos de Enfermagem. 

 O PED têm por objetivo a apuração e a aplicação de penalidades em razão de uma 

ação, omissão ou conivência que implique em desobediência ou descumprimento das 
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disposições previstas no Código de Ética dos profissionais de Enfermagem (CEPE), o agir 

culposo, sem a intenção de causar danos, pode resultar em algum tipo de risco ou dano ao 

paciente/cliente quando comprovada a negligência, imperícia ou imprudência do 

profissional (SIDON et al, 2012).  

A instauração de PED acontece pelas mais diversas razões e neste sentido o 

trabalho em enfermagem está inserido em um contexto com grande potencial para gerar 

ocorrências éticas, considerando que é desenvolvido sob uma política de precarização, o 

que favorece a ocorrência de erros. Entende-se que a abordagem centrada na pessoa 

adotada pelas organizações de trabalho em saúde afasta a possibilidade do 

desenvolvimento de uma abordagem sistêmica do erro dificultando a criação de 

mecanismos de prevenção.  

Além disso, ao centrar o erro na abordagem individual impede o desenvolvimento 

de uma cultura de segurança conforme aponta o próprio PNSP, tornando impossível uma 

construção crítica e construtiva dos fatos, visto que o erro deve ser encarado como uma 

oportunidade de aprendizagem, o que exige novas maneiras de abordagem. Também é 

fundamental compreender as consequências que o erro pode trazer de ordem pessoal, ética 

e legal para as trabalhadoras da enfermagem, pois isso reforça que é preciso analisar o erro 

através da abordagem sistêmica, envolvendo todos os atores e fatores contidos no processo 

de trabalho, compreendendo as causas além das falhas individuais, procurando detectar os 

diversos elementos que podem desencadear erros neste campo profissional. 

 

 2.3 ERRO E REGULAÇÃO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM 

 

Ao considerar o erro sob o ponto de vista da regulação profissional em 

enfermagem, este se caracteriza como uma infração ou ocorrência ética, pois decorre do 

agir ou da omissão profissional que resulta no descumprimento das disposições contidas no 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE). (SCHNEIDER; RAMOS, 

2012).   

O CEPE considera a necessidade e o direito à assistência em enfermagem da 

população, os interesses do profissional e de sua organização e está centrado na pessoa, 

família e coletividade, pressupondo que as trabalhadoras da enfermagem devem se 
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responsabilizar por uma assistência a saúde sem riscos e danos a toda a população 

(SCHNEIDER; RAMOS, 2012).  

Neste sentido, surge o questionamento sobre a responsabilidade profissional, visto 

que responsabilidade em conceito filosófico pode ser compreendida como a “possibilidade 

de prever os efeitos do próprio comportamento e de corrigi-lo com base em tal previsão” 

(ABBAGNANO, 2007, p. 855).  Sendo que para isto as trabalhadoras da enfermagem 

devem conhecer a responsabilidade ética e profissional de suas ações como também 

direitos e deveres que estão contidos na Lei Federal nº 7.498 de 25 de Junho de 1986, que 

regulamenta o exercício profissional, assim como no Código de Ética tendo o objetivo de 

adequar o comportamento para evitar ações que impliquem em negligência, imperícia ou 

imprudência profissional (SCHNEIDER; RAMOS, 2012). 

Com isto, é possível compreender que a ocorrência de erros no trabalho em 

enfermagem para a regulação profissional, assim como para as organizações de saúde, 

constitui-se um ato individual que está associado a questões comportamentais, visto que 

entende-se que as trabalhadoras são capazes de prever e escolher entre modos seguros e 

inseguros de comportamento no seu exercício profissional, de modo a garantir uma 

assistência livre de erros.  

Ao compreender isto, os erros cometidos podem culminar em denúncias 

formalmente feitas por qualquer interessado junto aos Conselhos de Enfermagem, e 

quando há indícios de infração tem-se a instauração de PED, cujo objetivo é apurar a 

atuação profissional das enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem que não está em 

conformidade com o CEPE. Neste sentido, investiga-se a culpa e orienta a trabalhadora em 

relação às consequências danosas do seu agir (FREITAS; OGUISSO, 2003).  

Os Conselhos de Enfermagem, criados pela Lei Federal nº 5905/1973, disciplinam 

e fiscalizam o exercício profissional e constituem-se como autarquias dotadas de poderes 

idênticos aos do Estado e que o substitui na execução de determinadas funções 

regulatórias, as quais se destacam: a inscrição de pessoas aptas a exercer a profissão, 

avaliação de títulos e registros da categoria a qual pertence, combate ao exercício ilegal da 

profissão, verificação do cumprimento das normas contidas no CEPE e punição aos 

infratores desse código (BRASIL,1973; KURCGANT, 1976).  

Uma pesquisa realizada no Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) entre os 

anos de 2005 e 2010 revela nos PED provenientes dos estados de São Paulo, Minas Gerais 
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e Rio Grande do Sul que das trabalhadoras da enfermagem envolvidas nos PED, 53,9% 

eram enfermeiras, 33,3% auxiliares de enfermagem, 19,7% técnicos de enfermagem e 

1,7% atendentes de enfermagem. Quanto às penalidades aplicadas após comprovação de 

infração das disposições do CEPE constatou-se que 8,6% foram advertência verbal, 15,4% 

censura, 10,3% multas, 6,0% suspensão das atividades, 6,9% cassação ao direito do 

exercício profissional, 27,4% foram absolvidos da denúncia (SINDON et al., 2012).  

Neste sentido, ao considerar que o CEPE está centrado no comportamento e 

conduta individual, colocando inteira responsabilidade na trabalhadora que cometeu o erro, 

é preciso questionar a capacidade de um código deontológico contemplar toda a 

complexidade do trabalho da enfermagem no contexto atual, com a constante exposição 

destas trabalhadoras a um contexto de trabalho de precarização e exploração. Diante destas 

colocações, é essencial que as condições precárias de trabalho sejam consideradas, pois 

estas são incompatíveis com o exercício seguro da enfermagem na assistência a saúde aos 

usuários que estão sob sua responsabilidade. 

Contudo, ao se tratar de infração ética por erro profissional faz-se necessário 

considerar o contexto de trabalho das trabalhadoras da enfermagem, e deste modo é 

importante que se conheça os aspectos conceituais do erro, modelos de gerenciamento 

como já exposto em capítulo anterior, visto que este é um problema persistente no trabalho 

em enfermagem e a culpa exclusiva do indivíduo afasta a possibilidade do 

desenvolvimento de uma cultura de segurança com novos métodos de abordagem, o que 

reforça a cultura de punição. 
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3  METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa documental, exploratória, abordagem qualitativa, tipo 

caso único. Segundo Minayo (2008) a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, aponta o universo de significados, que corresponde a uma extensão mais 

profunda das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser quantificados.   

Este tipo de método se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem.  

As abordagens qualitativas são melhores empregadas nas investigações de grupos e 

segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações 

e para análises de discursos e de documentos. Além disso, permite revelar processos 

sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, contribui para a 

construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante 

a investigação. (MINAYO, 2008).  

 

3.2  DOCUMENTAÇÃO REVISADA 

 

Foi revisado o Processo Ético-Disciplinar (PED), localizado no Conselho Regional 

de Enfermagem- Bahia (COREN- BA), para constituir o corpus textual empírico que 

permitiu construir o corpus discursivo que foi analisado segundo Análise do Discurso 

(AD). 

 

 

3.3  PERÍODO DE ESTUDO  

 

Anos de 2000 a 2014.  

 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Através de escolha intencional, foi incluído neste estudo o PED que: 
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 Tinha a ocorrência de erro comprovado; 

 A defesa prévia e as alegações finais escritas pela própria trabalhadora que cometeu 

o erro; 

 Considerando os critérios anteriores, restaram dois processos, sendo que ambos 

tinham características semelhantes: os erros foram cometidos por auxiliares de 

enfermagem, no processo de medicação, no hospital e em setor de pediatria. A 

escolha deu-se pelo processo que continha maior volume de texto para a produção do 

corpus de análise.  

 

3.5 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada no Coren – BA em junho de 2016, os 104 PED 

referentes aos anos de 2000 a 2014 foram avaliados, e destes, 01 (um) foi incluído na 

pesquisa para análise, visto que obedecia aos critérios de inclusão.  

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA INSTAURAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE 

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

O Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem contém 

normas e procedimentos que devem ser aplicados na apuração e decisão dos processos 

éticos em todos os Conselhos de Enfermagem. O sistema de apuração e decisão das 

infrações ético-disciplinares é constituído por órgão de admissibilidade, o Plenário do 

respectivo conselho, no âmbito de sua competência; por órgão de instrução que são as 

comissões criadas em cada Conselho para este fim; por órgão de julgamento em primeira 

instância composto pelo Plenário dos Conselhos Regionais de Enfermagem (BRASIL, 

2010). 

De acordo a Resolução nº 370/2010, o PED inicia-se de ofício ou por denúncia de 

caráter irretratável, apresentada por escrito ou verbal. Ao receber a denúncia é determinada 

a juntada de certidão de situação cadastral, financeira e antecedentes éticos da denunciada 

e designa-se Conselheiro Relator para emissão de parecer fundamentado, esclarecendo se o 

fato tem indício de infração ética-disciplinar, bem como verifica se a denúncia preenche as 
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condições de admissibilidade: a denunciada ser profissional da enfermagem, identificação 

da denunciada, dos fatos decorrerem de infração ética ou disciplinar prevista no CEPE, 

haver elementos suficientes para instauração do PED e não estiver extinta a punibilidade 

pela prescrição.  

Após este procedimento o parecer é submetido à deliberação do Plenário que 

deliberará como ato de instauração ou arquivamento. Deliberando o Plenário pela 

instauração do processo, cabe a Presidente do Conselho designar Comissão de Instrução, 

por portaria, para apuração dos fatos, encerrando-se a fase de admissibilidade (BRASIL, 

2010). 

A Comissão de Instrução pode ser constituída por até três membros de categoria 

igual ou superior ao da denunciada, obrigatoriamente composta por presidente e secretário, 

escolhidos entre as (os) inscritas (os) no Conselho de Enfermagem, não podendo ser 

membra da comissão a trabalhadora que esteja respondendo a PED, ou que esteja 

inadimplente com suas obrigações junto ao Conselho de Enfermagem (BRASIL, 2010). 

A Comissão de Instrução tem por finalidade organizar e instruir o processo e 

compete a este órgão ouvir as partes e as testemunhas, determinar outras pessoas que 

estejam envolvidas, colher todas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos, 

solicitar perícias, procedimentos ou diligências necessárias, verificar antecedentes 

profissionais do denunciado, ultimar a instrução do PED, elaborar relatório conclusivo de 

seus trabalhos e encaminhá-lo a Presidente do Conselho (BRASIL, 2010).  

Após notificação de instauração do PED pelo plenário, a presidente da Comissão de 

Instrução determina a apresentação da defesa prévia pela denunciada, podendo ser 

representada por advogado devidamente habilitado. Na defesa prévia a denunciada poderá 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e arrolar até três 

testemunhas. Ao receber a defesa prévia cabe a presidente da Comissão de Instrução 

deliberar data da audiência de instrução para oitivas dos envolvidos, ao encerrar este 

procedimento, tem-se a determinação por intimação das partes para apresentação das 

alegações finais, no prazo de dez (10) dias (BRASIL, 2010).  

Encerrada a instrução processual, compete a Comissão de Instrução a elaboração de 

relatório, contendo a narrativa dos fatos apurados, os apontamentos das provas, 

testemunhas e materiais colhidos, emitindo conclusão fundamentada, caracterizando a 

infração ético-disciplinar, podendo ainda conter a indicação de penalidade a ser imposta. 
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Após elaboração do relatório, este será entregue a Presidente do Conselho que designará 

um Conselheiro Relator para emissão de parecer conclusivo para julgamento no Plenário 

(BRASIL, 2010).  

Ao receber o relatório do Conselheiro Relator, a Presidente do Conselho 

determinará a inclusão do processo na pauta da primeira sessão plenária subsequente, 

determinando a prévia notificação e intimação das partes e de seus representantes. Aberta a 

sessão plenária e iniciado o julgamento, o Conselheiro Relator deve apresentar seu parecer, 

em seguida cada parte poderá produzir defesa oral por dez (10) minutos. Cumprido isto, os 

conselheiros poderão se pronunciar, sendo que a votação terá inicio após leitura do parecer 

pelo Conselheiro Relator, que emitirá seu voto, em seguida os demais conselheiros, 

cabendo a Presidente do Conselho o voto de desempate, em caso condenação, o Plenário 

também deverá fixar a pena (BRASIL, 2010).  

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS: ANÁLISE DO DISCURSO 

 

De acordo com Gondim e Fischer (2009) a Análise do Discurso (AD) é de natureza 

teórico-metodológica e tem como objeto de estudo o próprio discurso. É uma disciplina de 

interpretação fundada pela interseção de diversos campos com destaque para a linguística, 

o materialismo histórico (que situa a linguagem na história) e a psicanálise (que introduz a 

noção de sujeito discursivo). O discurso é de natureza tridimensional, comtempla a 

história, a linguagem e a ideologia.  

A história representa o contexto sócio histórico que faz parte das condições de 

produção do discurso que compreende fundamentalmente o sujeito e a situação, a 

linguagem é a materialidade do texto que gera pistas do sentido que o sujeito pretende dar 

e a ideologia é o posicionamento do sujeito quando se filia a um discurso sendo o processo 

de constituição do imaginário que está no inconsciente, ou seja, o sistema de ideias que 

constitui a representação (GONDIM; FISCHER, 2009).  

A produção do discurso acontece na história por meio da linguagem que é uma das 

instâncias por onde a ideologia se materializa. A AD se constitui como a fala em contexto, 

que ajuda a compreender como as pessoas pensam e agem no mundo concreto, sendo que a 

história, o contexto impulsionam as produções discursivas (ORLANDI, 2015).  
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A AD consiste em demonstrar os sentidos do discurso levando em consideração as 

condições de produção sociais, históricas e ideológicas, sendo que o processo de análise 

tem o propósito de apreender os sentidos estabelecidos nas diversas formas de produção, 

que podem ser verbais e não verbais, bastando que sua materialização produza sentidos 

para interpretação (GOMES, 2007). 

No entanto, Orlandi (2015) afirma que “A Análise do Discurso não estaciona na 

interpretação, trabalha seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos de 

significação. Também não procura um sentido verdadeiro através de uma “chave” de 

interpretação.” (p.24) 

Ao trabalhar com a compreensão dos limites e mecanismos da interpretação a AD 

consiste em romper a fronteira entre o dito e o não-dito, não rejeitando aquilo que está 

subliminar ou subentendido ao texto. O discurso ao mesmo tempo em que manifesta alguns 

sentidos, oculta outros, considerando principalmente que a linguagem não é transparente, e 

isso acaba por gerar sentidos mesmo pelo que não foi dito (ORLANDI, 2015). A AD 

permite captar e revelar os sentidos nem sempre explícitos nas narrativas dos sujeitos, mas 

que presentes no texto indicam caminhos para a compreensão do discurso a respeito de um 

fato, de uma experiência ou de uma dada realidade.  

  

3.8 PLANO DE ANÁLISE  

 

1º Passo: Delimitação do corpus da pesquisa: o corpus desta pesquisa é constituído da 

defesa prévia e das alegações finais contida no PED da trabalhadora da enfermagem que 

cometeu erro, instaurado e julgado pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia 

COREN – BA. 

 

2º Passo: Obedece a procedimentos da AD que estão dispostos em três etapas, conforme 

Orlandi (2015); 

 1ª Etapa: Passagem da superfície linguística (texto/discurso) para o objeto de 

discurso:  

Para os analistas do discurso esta etapa é considerada a dessurperficialização do 

corpus, começa a analisar o material bruto, para isso é necessário à transcrição da produção 
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verbal com rigor, leitura e releitura do material de análise. É nesta etapa que se dá início a 

construção da materialidade linguística que se dá pela explicitação dos fatos, sendo 

possível identificar quem fala, as condições de produção do discurso considerando o 

sujeito, a situação e o contexto (imediato e amplo: sócio- histórico, ideológico). 

As condições de produção funcionam de acordo com certos fatores: a posição do 

sujeito, as relações de força, de sentido, de antecipação. Nesta etapa considera que o dito 

produzido poderia sempre ser estruturado de outra maneira, desfazendo a ilusão de que o 

que foi dito só poderia sê-lo daquela maneira. 

 

 2ª Etapa: Passagem do objeto discursivo (formação discursiva) para o processo 

discursivo: 

A partir do objeto discursivo, o analista deve questionar a origem comum das 

diversas formações discursivas e procurar relacioná-las com a formação ideológica que 

rege essas relações. Para isso deve-se estar atento aos efeitos metafóricos que estão 

presentes ao longo de todo procedimento analítico, esses efeitos são fenômenos semânticos 

produzidos por uma substituição contextual, no qual determinadas palavras se substituem 

ao longo da discursividade.  

Além disso, as indicações fornecidas por meios dos mecanismos parafrásticos que 

se apresentam pela repetição do dito, deixam transparecer a filiação ideológica que o 

indivíduo possui ao oferecer encontros e reencontros com o conjunto de atitudes e 

representações que desenham as posições discursivas dos indivíduos presentes e 

registrados no material de análise. Os sujeitos constroem as suas enunciações acerca da 

temática proposta abarcando-a com abrangência ou características diferenciadas, mas a 

partir de um mesmo ponto é o local onde a ideologia se mostra (GOMES, 2007). 

 

 3ª Etapa: Processo discursivo (formação ideológica): 

Na terceira etapa tem-se a determinação ideológica, que é constituída dos processos 

discursivos que são responsáveis pelos efeitos de sentido produzidos. Ao tornar visível a 

ideologia presente na discursividade produzida e analisada é necessário retornar ao 

material para rever e confirmar a coerência das diversas formações discursivas entre si e 

com a ideologia explicita.  A partir destes procedimentos é possível descrever, discutir os 
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efeitos de sentido produzidos remetendo à formação discursiva a exterioridade, ao 

interdiscurso, aos aspectos linguísticos e históricos essenciais para a produção de sentidos.  

 

3.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é parte do projeto guarda-chuva “Erros profissionais em enfermagem 

e a precarização do trabalho”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

da Bahia (FAPESB), conta com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal da Bahia (CEP / EEUFBA), CAAE n. 

28046914.7.0000.5531 (ANEXO: Parecer Consubstanciado do CEP, pág. 52), e obteve o 

consentimento do COREN-BA para a sua operacionalização. Não houve necessidade do 

termo de consentimento livre e esclarecido, dado que esta é uma pesquisa documental.
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4  RESULTADOS  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA TRABALHADORA DA ENFERMAGEM  

 

Quadro 1 – Caracterização da trabalhadora da enfermagem, Conselho Regional de    

Enfermagem COREN-BA. Salvador, 2016.  

 

Número 

do 

processo 

 

Categoria 

profissional 

 

Sexo 

 

Idade 

 

Natureza da 

organização de 

trabalho 

 

Unidade de 

ocorrência 

 

Unidade de 

produção de 

serviço 

 

01 

 

Auxiliar de 

Enfermagem 

 

Feminino 

 

45 

 

Pública 

 

Hospital 

 

Emergência 

Pediátrica 

Fonte: dados da pesquisa 

 

4.2  TRANSCRIÇÃO: DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS  

 

DEFESA PRÉVIA: “[...] venho através desta mim desculpar pelo incidente ocorrido no 

dia 21/10/09. Dia tumultuado cheio de ocorrência [...] muitas atribulações como vocês já 

sabem do fato. Eu meio a toda confusão acabei trocando a medição que seria para [...], 

administrei 5 M.L desta medicação em [...] foi um lamentável erro [...] não sou 

irresponsável sim sou muito responsável. Mais com incidentes ou acidentes acontecem. 

Não podemos falar que não cometemos erros que eles acontecem não por querer mais sim 

para nus alertar e nus policiar o que aconteceu foi um acidente[...]. Mim desculpe minha 

profissão é minha vida faço-a com amor não pelo salário... amo minha profissão acima de 

tudo presto um bom atendimento tento mim colocar no lugar do paciente tenho mim 

dedicado por amor, não pelo dinheiro”.  

ALEGAÇÕES FINAIS: “[...] é lamentável e triste relembrar tudo o que aconteceu 

naquele dia cheio de tribulação foi um golpe duro pra mim que sempre tive os cuidados em 

administrar medicações na presença de acompanhantes [...] vocês não fazem ideias do 

quanto eu tenho sofrido por causa do ocorrido eu sou uma pessoa responsável capaz de 
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errar e assumir, não sou irresponsável. [...] sempre trabalhei com responsabilidade e amor 

e dedicação aos pacientes, principalmente crianças e idosos [...]”. 

 

5 DISCUSSÃO 

 

O discurso transcrito foi produzido por uma auxiliar de enfermagem, durante a fase 

de instrução processual do PED, no qual foram apresentadas sua defesa prévia e alegações 

finais. Este PED refere-se a uma acusação de erro por de troca de paciente no momento da 

administração de medicamento, cometido por uma auxiliar de enfermagem, num hospital 

público, na unidade de emergência pediátrica.   

Ao considerar as condições amplas em um contexto sócio-histórico-ideológico de 

produção do discurso, tendo em vista que a linguagem é um elemento necessário a esta 

análise, pois se constitui como um sistema de comunicação, por onde a ideologia se 

materializa (ORLANDI, 2015), é preciso reputar que o discurso produzido pela auxiliar de 

enfermagem não segue as prescrições e regras da gramática que determinam o uso 

considerado correto da língua escrita e falada. 

Essa dificuldade com a língua escrita, perceptível ao analisar o discurso, revela 

aspectos sociais dessa trabalhadora, principalmente no que diz respeito a sua formação e o 

baixo grau de instrução. Historicamente a formação das auxiliares de enfermagem no Brasil, 

e de outras categorias profissionais da área da saúde foi influenciada pelas demandas sociais 

e políticas, visto a necessidade de obter uma força de trabalho habilitada, devido à expansão 

das organizações hospitalares e outros serviços de saúde (GOTTEMS et al ., 2007). 

Contudo, os cursos para auxiliares de enfermagem que exigiam nível de instrução 

primário não acompanhou a velocidade do crescimento e expansão das organizações de 

saúde, principalmente por atravessar um período de baixa escolaridade da população, este 

fator contribuiu para a formação, contratação e manutenção no mercado de trabalho de 

pessoas não habilitadas para exercer a profissão de auxiliar de enfermagem (GOTTEMS et 

al ., 2007). 

 Atrelado a isto, o curso para a formação de auxiliares de enfermagem direcionava-se 

para a população com condições socioeconômicas insatisfatórias e de baixa escolaridade, 

visto que o trabalho a ser desenvolvido é socialmente compreendido como desqualificado, 
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por se caracterizar como um trabalho manual, rotineiro, repetitivo e supervisionado pela 

enfermeira, necessitando apenas do saber técnico para ser desenvolvido, o que legitima a 

divisão social e técnica no trabalho na enfermagem, e dentro desse contexto, revela o 

desprestígio social desta trabalhadora (GOTTEMS et al ., 2007). 

 

5.1 CONDIÇÕES DE TRABALHO E A IDEOLOGIA RELIGIOSA 

 

Nota-se que a auxiliar de enfermagem descreve o dia do referido erro como 

tumultuado, cheio de ocorrências, o efeito de sentido produzido remete as condições de 

trabalho. Condições de trabalho podem ser definidas como um 

 

conjunto de variáveis que  influenciam  a  atividade,  o  trabalho  e  a  vida  do  

trabalhador.  Algumas dessas variáveis dizem respeito aos aspectos ergonômicos,  

salariais,  de  autonomia  e  satisfação  no  trabalho, bem  como  à  estabilidade  do  

trabalhador  no  emprego  e  à  flexibilização  do  trabalho,  que  são características 

do cenário de mudanças no mundo do trabalho (SILVA, 2016, p. 18).  

 

As condições de trabalho foram modificadas no decorrer da história, estando sempre 

alinhadas as mudanças nos modos como a sociedade produzia bens. As principais mudanças 

históricas decorreram da inserção do modelo econômico capitalista, que culminou no 

trabalho assalariado, atrelado a uma política neoliberal, que influencia as condições em que 

o trabalho é desenvolvido em todos os setores sociais, inclusive no setor saúde, e 

consequentemente no trabalho em enfermagem, marcando um contexto de precarização do 

trabalho e exploração do trabalhador (NEVES et al ., 2008). 

Ao caracterizar o dia da ocorrência do erro com o uso dos termos tumultuado e 

cheio a trabalhadora produz efeito de sentido que denota grande movimento, agitação, 

revelando um trabalho intenso, que foi desenvolvido em uma unidade de emergência 

pediátrica. As unidades de emergência tem a finalidade de atender usuários/pacientes que 

chegam em estado grave, com risco iminente de morte e comumente apresentam situações 

complexas, que vão desde a gravidade do quadro do usuário/paciente até as condições 

vivenciadas pelos trabalhadores para prestar assistência (GARLET et al., 2009).  

 Para que o processo de trabalho possa acontecer em uma unidade de emergência, são 

necessárias condições que incluem o ambiente, o pessoal e o material necessário para o 

desempenho das atividades (FURTADO; ARAÚJO, 2010). 
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s condições de trabalho da equipe de enfermagem nesses ambientes de produção têm 

sido consideradas impróprias e interferem negativamente no trabalho e na trabalhadora. A 

remuneração inadequada, a acumulação de escalas de serviço, o aumento da jornada de 

trabalho, o subdimensionamento de pessoal, a hierarquia presente na equipe de saúde e o 

desprestígio social, associam-se às condições de trabalho e refletem na qualidade da 

assistência prestada ao usuário e na saúde das trabalhadoras (SCHMOELLER  et al., 2011). 

As condições precárias de trabalho se constituem como um produto do trabalho 

desenvolvido sob uma política de precarização. A precarização do trabalho é uma 

característica marcante da dinâmica que atende ao capital, sendo um tipo novo de 

dominação e está em toda parte (DRUCK, 2011). No contexto do trabalho em enfermagem, 

a precarização institui um cenário permanente de insegurança, o trabalho é desenvolvido de 

forma intensa, no qual são exigidos das trabalhadoras recursos cognitivos e físicos, pois 

delas são requeridas habilidades como flexibilidade, polivalência e multifuncionalidade, a 

fim de dar conta da multiplicidade e complexidade das atividades que lhes são atribuídas 

(GONÇALVES et al., 2014). 

Nesse mesmo contexto, os baixos salários marcam o trabalho em enfermagem e 

ocasionam sofrimento psicofísico devido à remuneração insatisfatória diante da 

responsabilidade elevada. Os baixos salários induzem as trabalhadoras a buscarem mais de 

um vínculo empregatício, levando-as permanecer maior tempo de suas vidas no ambiente de 

trabalho, essa situação leva ao desgaste físico e mental, influenciando negativamente no 

processo saúde-doença e resultando na baixa qualidade de vida (GONÇALVES et al., 2014).  

A sobrecarga de trabalho que é evidenciada pelas jornadas prolongadas e excessivas 

de trabalho é uma condição que está associada ao número limitado de profissionais, a alta 

rotatividade de pessoal, o ritmo intenso de trabalho, e aos riscos pelo contato direto com 

situações de alto nível de tensão (SANTANA et al., 2012). Gonçalves  et al (2014) afirma 

que a crescente precarização das condições laborais e de recursos humanos resultam na 

deterioração das relações interpessoais, dos direitos trabalhistas, e ocasionam consequências 

negativas no trabalho como o estímulo de processos que ocasionam erros profissionais, 

acidentes de trabalho, e, consequentemente, aumentando a exposição ao risco que os 

usuários e as trabalhadoras se deparam constantemente.  

Ao considerar que o efeito de sentido associa-se às condições de trabalho, nesse 

contexto, a auxiliar de enfermagem faz uma descrição pouco elaborada e superficial das 

condições de trabalho, e não as remetem como fatores contribuintes para a ocorrência do 
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erro. Pode-se considerar que ela não associa as condições de trabalho à ocorrência do erro, 

por compreendê-lo como um ato individual, como também para ela as condições de trabalho 

são entendidas como “atribulações”.  

O termo tribulação desloca o efeito de sentido em relação às condições precárias de 

trabalho e atribui sentido religioso. A palavra tribulação vem do latim tribulatio e é definida 

como um evento ou situação aborrecida, desagradável, uma aflição, tormento, adversidade, 

que é utilizado pelo cristianismo, significando uma provação divina para testar a fé (BALL, 

2015).       

Ela atribui o trabalho desenvolvido sob uma política de precarização, em condições 

inadequadas e muitas vezes perversas a uma provação divina e, deste modo, pode ser 

desenvolvido sob quaisquer condições, mesmo que acarrete em consequências para a sua 

saúde física, mental e na execução do próprio trabalho.  

Os valores que norteiam seu trabalho ainda estão pautados nos preceitos religiosos, 

onde a subalternidade do ser humano é total a um deus que é misericordioso, mas que 

também se manifesta como castigador e provador da fé (RODRIGUES, 2001). Estes valores 

historicamente construídos marcam um total conformismo e assujeitamento a imposições, 

incluindo-se aqui a aceitação de qualquer condição de trabalho.  

 

5.2 A IDEOLOGIA DA VOCAÇÃO NO TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

“[...] minha profissão é minha vida, faço-a com amor não pelo salário... amo 

minha profissão acima de tudo [...] presto um bom atendimento tento mim colocar no 

lugar do paciente, tenho mim dedicado por amor, não pelo dinheiro [...]” 

Ao considerar este trecho do discurso compreende-se que os efeitos de sentido 

remetem ao cuidado de enfermagem leigo e fundamentado nos preceitos religiosos de 

cuidado, amor ao próximo, doação, humildade; visto que o cuidado às pessoas doentes foi 

uma prática adotada pela igreja, principalmente na fase pré-nightingaleana, e se conjuga a 

história da enfermagem. Os ensinamentos de amor e fraternidade influenciaram e 

modificaram o desenvolvimento da enfermagem, marcando ideologicamente a prática de 

cuidar e delineando comportamentos para que atendessem a esses ensinamentos 

(PADILHA; MANCIA, 2005). 
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Com o advento do cristianismo, os executores do que poderia relacionar-se a um 

trabalho em enfermagem passaram a ser pessoas ligadas à igreja ou pessoas leigas que 

tinham desenvolvido espírito de caridade. O modelo religioso imprimiu profundas marcas na 

história da enfermagem, ao direcionar sua prática a caridade, e interiorizar a necessidade de 

sempre os que praticavam o cuidado colocar-se no lugar do outro, remetendo ao conceito de 

altruísmo que deriva do latim, palavra alter (outro) e por isso, o significado é o de pensar 

nos outros e interessar-se por eles (RODRIGUES, 2001). 

Tais ensinamentos e práticas eram traduzidos como forma de amor a Deus em ação, 

propiciando para aqueles que o praticavam o fortalecimento de caráter e a purificação da 

alma. O cuidado às pessoas enfermas se converteu em uma vocação sagrada e passou a ser 

realizado predominantemente por mulheres de diversos segmentos sociais (religiosas, 

damas, mulheres da vida mundana), sob vigilância e direção de uma superiora para instruí-

las nos exercícios de piedade e no modo de tratar os pobres (PADILHA & MANCIA, 2005). 

Este trabalho era realizado de forma passiva, pacífica e invisível, também associado 

ao amor e dever materno e até então sem valor econômico no capitalismo por não produzir 

mais valia. Assim, o espírito de doação, abnegação, castidade eram prioridades nas 

exigências àquelas que cuidavam do corpo do outro, que deveriam aprender a humildade, a 

simplicidade e a caridade, com atitudes de submissão e sujeição em relação aos que 

assumiam a vigilância do cuidado. Com isso, os rituais de cuidado propiciaram a construção 

de um corpo de conhecimentos, sendo executado por pessoas especificas e ordenado por 

outras (PADILHA; MANCIA, 2005).  

Na primeira metade do século XIX – com a introdução do capitalismo como política 

econômica, influenciado pelo padrão de produção taylorista-fordista –, antes reconhecidos 

como instituições de caridade, os hospitais passam a ser o local destinado à assistência aos 

enfermos, sendo o trabalho subordinado à figura do médico, detentor da teoria e do trabalho 

intelectual, lógica que permanece até os dias atuais. O trabalho desenvolvido por aquelas 

que seriam enfermeiras continuava em situação de submissão, consideradas ajudantes 

daqueles que curavam os enfermos, sendo designado a estas o trabalho manual 

(KANTORSKI, 1997).  

Com o advento da enfermagem moderna na segunda metade do século XIX, tendo 

Florence Nightingale como fundadora, tem-se o surgimento das escolas de enfermagem, 

contudo ainda influenciadas pelos preceitos do cristianismo, marcado pelo ideal de servidão 

sem recompensas materiais, e o ensino pela formação de caráter. A divisão social e técnica 
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do trabalho, característica do modo de produção capitalista, reproduziu-se no campo da 

enfermagem desde a sua origem, visto que as mulheres de classe elevada (lady nurses) eram 

preparadas para as atividades de supervisão, direção e organização; e as de nível econômico 

inferior (nurses) para o trabalho manual, o cuidado direto, a obediência e a submissão 

(MELO, 1986). 

 Nesse sentido, o surgimento da enfermagem moderna legitimou a hierarquia e a 

disciplina no trabalho em enfermagem, materializando as relações de dominação-

subordinação, reproduzindo na enfermagem as relações de classe social, e o fortalecimento 

do trabalho associado aos aspectos vocacionais, visto que para ocupar os postos de trabalho, 

ainda se esperava das trabalhadoras uma postura caridosa para o cuidado com os doentes e 

capacidade de executar tarefas submetidas ao processo de trabalho médico, além de 

qualidades morais, comportamento exemplar, incorporando aspectos vocacionais de servir 

como fonte eterna de gratificação (KANTORSKI, 1997).   

Essas características persistem por todo período capitalista, em função das 

construções históricas, modificando apenas sua forma de manifestação. O fato da origem do 

trabalho em enfermagem no Brasil, como em outros países, está ligado ao voluntarismo, 

imprime nas trabalhadoras deste campo a necessidade pela busca da abnegação, obediência e 

dedicação (RODRIGUES, 2001). Contudo, é possível perceber que a concepção da 

enfermagem vocacionada retira o seu caráter de trabalho, realizado em uma sociedade 

concreta, sob um modelo econômico capitalista, no qual as trabalhadoras precisam vender a 

sua força de trabalho para garantir a sua existência. 

O adiamento da compreensão por parte das próprias trabalhadoras da enfermagem 

como um trabalho dá-se em razão desse processo ser historicamente marcado pelo ideário 

vocacional, carregado de valores de ajuda e dedicação (TREZZA et al., 2008). Na ideologia 

da vocação os atributos profissionais estão indissociados e a função central das 

trabalhadoras da enfermagem é dar apoio moral às pessoas enfermas e garantir à ordem 

social dos serviços, nesta perspectiva a relação com o doente requer muito mais habilidades 

humanas do que conhecimento técnico-científico, sendo que a humanização das relações 

compete fundamentalmente a essas trabalhadoras (COSTA; GOMES, 2001). 

Outro aspecto que influencia a manutenção da ideologia vocacional é o fato do 

campo da enfermagem ser composto majoritariamente pela força de trabalho feminina e 

historicamente essa participação de mulheres e o ingresso no mercado de trabalho ter 

acontecido tardiamente em todas as esferas produtivas, sendo que o trabalho feminino 
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precisou de um longo tempo para ser reconhecido publicamente como um trabalho 

remunerado (MACHADO, 1999). 

 No caso da enfermagem, a prática não se constituiu em uma atividade rigorosamente 

profissional, ou seja, os atos e serviços não seguiram a um padrão de remuneração do 

mercado, e deste modo às mulheres não exerciam o ofício por dinheiro, este trabalho estava 

ancorado e fortemente marcado pelo sexo e por valores simbólicos que relacionam o 

cuidado da saúde como uma atribuição naturalmente feminina, com a vocação e assinalado 

pela condição de classe social (MACHADO, 1999; LOPES; LEAL, 2005; NIGHTINGALE, 

2005).  

 Contudo, ao considerar como o trabalho em enfermagem foi originado e organizado 

ao longo do tempo, pela lógica da obediência, dedicação, zelo, sacrifício, e tais perspectivas 

perduram até os dias atuais e influencia no trabalho, pode-se compreender que a auxiliar de 

enfermagem ainda em seu discurso procura qualidades que garantam uma obrigação moral 

ou dever de servir fundamentados na vocação religiosa para exercer sua profissão. Os 

sentidos firmam-se na manutenção da figura das trabalhadoras da enfermagem como 

guardiãs, protetoras, que deixam de lado seus interesses pessoais a fim de cumprir uma 

missão, e consequentemente, reforça a postura de resignação, submissão, sujeição e 

aceitação, necessária à manutenção das relações de poder e exploração. 

 

5.3 A IDEOLOGIA DA COMPETÊNCIA  

 

Ao considerar a oração “não sou irresponsável, sim sou muito responsável” e a sua 

repetição durante o processo discursivo, em que a auxiliar de enfermagem para se defender 

atesta e afirma ser responsável, o efeito de sentido produzido remete aos ideais da 

competência, este é socialmente construído pela separação entre os que têm competência 

para dirigir e os incompetentes que só sabem executar (CHAUI, 2014).  

A ideologia da competência oculta a divisão social das classes, que firma-se entre os 

competentes, que são os especialistas, e os incompetentes, que executam tarefas e 

procedimentos comandados pelos especialistas (CHAUI, 2014). A ideologia da competência 

surge com o trabalho embasado nas premissas do taylorismo-fordismo evidenciado pela 

gerência científica, na qual a execução do trabalho é realizada em tempo e movimento pré-
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estabelecidos, tendo a fragmentação do trabalho, a rotina e a repetição como características 

deste modelo de produção (ANTUNES, 2002; DRUCK, 2011).  

No campo da enfermagem o trabalho sustenta-se organizado sob forte influência da 

gerência científica, com categorias de trabalhadoras com funções, qualificações e 

remunerações diferentes, sendo que a enfermeira sustenta-se como líder de equipe, que 

designa a outras trabalhadoras (técnicas e auxiliares) tarefas e procedimentos sob sua 

supervisão, sendo um conjunto de procedimentos técnicos que caracterizam as atividades 

desses agentes (KANTORSKI, 1997).  

Segundo Costa e Gomes (2001) o trabalho organizado em atividades de rotina, que 

necessita apenas do saber técnico é considerado um trabalho desqualificado transferido para 

as categorias profissionais menos qualificadas, e deste modo, amplia a autoridade técnica e 

social para os que delegam, coordenam, sendo que estes que delegam usam a especialização 

para ter uma maior visibilidade social e assim serem considerados sujeitos competentes. 

Pode-se compreender que a ideologia da competência realiza a dominação pelo 

descomum prestígio e poder que cada categoria profissional possui. A divisão do trabalho 

entre as categorias não são puramente técnica, mas visivelmente social (CHAUI, 2014), o 

que ocorre no campo da enfermagem. 

Assim, tem-se socialmente construído, prescrito e valorizado que o competente é o 

especialista, o que busca a todo tempo novas qualificações, e que ocupa uma posição 

determinada na hierarquia organizacional, como também, as próprias organizações de 

trabalho se colocam como competentes, visto que estas afirmam serem agentes sociais, 

políticos e históricos. Os sujeitos são destituídos das condições de sujeitos sociais, políticos 

e históricos, colocando-os como incompetentes,  objetos sociais manipulados e dirigidos 

pela organização de trabalho (CHAUI, 2014). 

 Ao invalidá-los como sujeitos de ação as organizações buscam revalidar a 

competência de forma privada (CHAUI, 2014). A auxiliar de enfermagem assume-se 

responsável para validar sua competência, visto que foi destituída da sua condição de sujeito 

social, politica e histórico; por não possuir o suposto saber dos competentes, e realizar um 

trabalho manual, considerado desqualificado. 

 Conforme aponta Chaui (2014), a invalidação da competência busca ensinar e 

doutrinar cada pessoa, enquanto sujeitos privados, como se deve relacionar com o mundo e 

outros, sendo este ensino realizado por especialistas. A partir de então, que os sujeitos são 
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invalidados como seres competentes, tudo precisa ser ensinado cientificamente, sendo que 

para ser competente é necessário interiorizar todas as regras e valores (CHAUI, 2014). 

Na medida em que a ideologia da competência está fundamentada na desigualdade 

entre os que possuem e os que não possuem o saber técnico-científico, este se torna o lugar 

preferencial de competição entre os sujeitos. A invenção da competência tem o papel de 

criar os incompetentes, visto que tem-se como competentes aqueles que possuem um saber 

determinado, institucionalmente reconhecido (COSTA; GOMES, 2001).  

Ao compreender isso, é necessário considerar que a auxiliar de enfermagem assume-

se competente no discurso: “Eu [...] vítima a acusação de irresponsabilidade, sou muito 

competente em pediatria, em geriatria”, e ainda direciona o seu saber-fazer em áreas 

determinadas do conhecimento, em especialidades do campo da medicina. A trabalhadora 

busca atestar sua competência, visto que a posição que ocupa na organização de trabalho e 

na divisão do trabalho em enfermagem é inferior, sendo o trabalho de natureza assistencial, 

caracterizado pela execução de tarefas e procedimentos rotineiros (BRASIL, 1986) e, de 

acordo com Santos (2012), prestam o cuidado direto ao indivíduo no processo saúde-doença, 

sobre a supervisão da enfermeira que possui funções de natureza gerencial-assistencial e, 

portanto, socialmente mais competente visto que executa um trabalho qualificado e 

caracterizado como intelectual. 

Desse modo, entende-se que a competência é um processo social de exclusão e 

invalidação de pessoas, pois tem-se a aceitação da divisão do conhecimento em 

especialidades cada vez mais fragmentadas por exigências do mercado, a transformação do 

conhecimento em exercício de poder, uso desse poder para o processo de intimidação social, 

no qual os que não possuem o suposto saber dos competentes são transformados em 

incompetentes para agir e pensar por conta própria, reduzidos a meros executores de tarefas, 

precisando sempre da aprovação e do consentimento dos especialistas (CHAUI,2014). 

Assim, o uso da ideologia da competência disseminada na sociedade contemporânea 

culmina na exploração econômica, dominação politica, divisão das classes e exclusão social. 

A ideologia da competência garante a alguns o direito de dirigir, controlar, manipular e 

punir os demais que são reduzidos a executantes de ordens, cujo fim, origem e sentidos 

permanecem desconhecidos (CHAUI, 2014). 
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5.4 A ABORDAGEM INDIVIDUAL DO ERRO 

 

Ao utilizar os termos mim desculpar, mim perdoar a auxiliar de enfermagem se 

coloca como culpada, assumindo o erro cometido para se defender diante de um tribunal 

ético, configurando-se um mecanismo antecipatório, dado que ela antecipa o que querem 

ouvir os inquiridores.  

A culpa é um sentimento intrínseco ao indivíduo e frequentemente acompanha um 

desejo de reparação, se constituindo uma experiência privada e diz respeito a uma ação 

específica. O estado de culpa ocorre quando os próprios indivíduos avaliam o seu 

comportamento como falho, dando enfoque a características específicas ou ações da 

personalidade que levaram a ocorrência de erros (AQUINO; MEDEIROS, 2009).  

Ao considerar que a trabalhadora assume-se culpada, ela compreende o erro como 

um ato mau, ligado a moral, decorrente apenas da ação humana. Nota-se que nesse trecho do 

discurso é possível compreender de forma mais elaborada sua filiação a abordagem 

individual do erro, ainda que consiga compreendê-lo como ato inerente a natureza humana: 

“Não podemos falar que não cometemos erros que eles acontecem não por querer mais 

sim para nus alertar e nus policiar”.  

Ela produz três efeitos de sentido: 1) o erro é constitutivo do ser humano. Para 

Reason (2009) o erro é inerente à natureza humana, se constituindo um ato não intencional, 

visto que não pode ser esperado ou predito por parte do seu agente; 2) devemos nos alertar 

com os erros, as pessoas que erram devem vê-lo por uma vertente positiva, como um 

despertamento para evitar o ocorrência de novos erros; 3) a metáfora da palavra policiar 

indica a ideologia que norteia o pensamento dela. Policiar, nesse sentido, indica a 

autopunição, repressão frente ao erro cometido. O uso do  termo policiar, que contradiz com 

a vertente positiva do alerta do erro, indica que a trabalhadora não compreende o erro como 

uma forma de aprendizado, mas sim como uma forma de reprimir e conter os efeitos do 

próprio comportamento. 

Desse modo, ela centra a resolução do erro nos aspectos individuais e 

comportamentais, e produz o apagamento da organização empregadora como corresponsável 

pelo erro, ignorando outros fatores na causa do mesmo, como fatores da organização do 

trabalho. É preciso considerar que os serviços de saúde se apresentam como sistemas 

complexos que englobam falhas ativas e condições latentes, sendo que a junção destas 
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ocasionam erros no ambiente laboral, a partir de então compreende-se que este não é 

causado por um ato individualizado (REASON,  2009).  

O estudo de Meurier; Vincent; Parmar (1998) realizado com enfermeiras, 

demonstrou que em situações de erros graves essas trabalhadoras tendem à auto culpa pelo 

erro, como também tendem a dar mais importância para o erro se o resultado for grave.  Isso 

pode significar que diante de consequências graves de um erro, as trabalhadoras se dispõem 

a responsabilizar-se pelo ato, desconsiderando outros fatores.  

A falta do entendimento do erro como um produto das circunstâncias, leva a 

trabalhadora a culpar-se pelo erro, mesmo reconhecendo que a natureza é passível de 

falibilidades, e centra sua abordagem em fatores individuais, tratando-o como questão moral 

e, naturalmente, as medidas utilizadas para resolução são direcionadas para a identificação 

do sujeito que errou e aplicação de punições, objetivando apenas a correção do 

comportamento e conduta individual.   

 Nesse sentido, o uso das palavras incidente, acidente, fatalidade durante o processo 

discursivo, produz uma metáfora, deslocando o efeito de sentido em relação ao erro. 

Entende-se que essas substituições textuais utilizadas pela trabalhadora ocorrem face à 

preservação de sua imagem, tentando desvincular-se do erro utilizando termos mais brandos, 

mesmo culpando-se pelo erro cometido, visto que o erro tratado de forma individual recai 

sobre a moral de quem o cometeu, e neste sentido está associado a um ato que é cometido 

por pessoas más, esta é uma perspectiva que Sanders e McCormick (1993) corroboram, ao 

considerar que o erro advém da decisão humana e do comportamento inapropriado que 

reduz a eficiência e a segurança no trabalho. Assim, quando o erro é carregado para o lado 

da moral, entende-se como um ato intencional, e não como um produto das condições que 

conduziram a ocorrência do erro. 

 

5.5  CULTURA DO MEDO 

 

Nota-se que no discurso da trabalhadora “vocês não fazem ideia do quanto eu tenho 

sofrido por causa do ocorrido eu sou uma pessoa responsável capaz de errar e assumir”, 

os efeitos de sentido centram-se na cultura do medo que está relacionada à antecipação do 

resultado processual. O medo é um sentimento produto das incertezas, da ignorância, da 

ameaça e está em toda a sociedade, pode ser estimulado psicológica, biológica, socialmente 
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e apresenta diversas características e reações que são manifestadas pelos indivíduos ao 

sentir-se amedrontados (PEREIRA, 2006).  

O medo é um tipo de sentimento comumente vivenciado nos ambientes de trabalho 

que resulta de um processo de interação social. O não enquadramento e o cometimento de 

ações que não estão em conformidade com determinada cultura organizacional, ou com o 

código deontológico que rege determinada profissão estimula o medo no indivíduo 

(PEREIRA, 2006). 

O temor nasce da avaliação de inadequação, e esta inadequação se configura como 

ameaça de exclusão, rebaixamento e neutralização. As organizações e órgãos que regulam o 

trabalho se constituem como instâncias estimuladoras do medo, visto que visam controlar e 

punir os indivíduos que cometem atos entendidos como negativos (PEREIRA, 2006). Desse 

modo, a criação de um sistema de punição, estimula o medo, o estresse, a insegurança, o 

pessimismo, a insuficiência do eu e o sofrimento (BRANT; GOMEZ, 2004). 

De acordo Pugh (2009), enfermeiras australianas que cometeram erros e foram 

denunciadas na Nurse Regulatory Authority (NRA), vivenciaram sentimentos desagradáveis, 

estresse, ansiedade, depressão, isolamento social, dores de cabeça, ideações e tentativas 

suicidas. Outro estudo revela que os sentimentos vivenciados por profissionais da 

enfermagem após ocorrência de erros de medicação foram pânico, desespero, preocupação, 

vergonha, insegurança e medo (SANTOS et al., 2007).   

Santos e Ceolim (2009) apontam em seu estudo que as trabalhadoras da enfermagem  

entrevistadas não comunicam a ocorrência de erros  de  medicação  por  temor  da  

abordagem punitiva, que corresponde a 80,3% das medidas tomadas nas organizações, que 

inclui advertência verbal, suspensão do trabalho e demissão. Embora os erros possuam causa 

multifatorial, a maior parte das condutas empregadas pelos dirigentes das organizações onde 

acontece um erro centra-se no indivíduo e não no desenvolvimento de estratégias   

organizacionais que possibilitem o aprendizado a partir do erro. 

 A trabalhadora sofre por causa do erro cometido devido ao medo de ser punida pelo 

Conselho de Enfermagem, pela organização de trabalho ou ainda receber a maior punição, a 

demissão, que se constitui como um perigo que está disposto de forma concreta no seu 

ambiente laboral e se apresenta como uma ameaça. Ela sofre também a incapacidade de 

assegurar sua fuga, sofre ante o conflito ético que lhe depara, que a leva ao temor, ao 
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desconhecido, ao inesperado, culminando em angústia e medo diante de uma dada realidade 

(LOPEZ, 2002). 

O medo das consequências administrativas e sociais pelo erro cometido a leva se 

colocar mais uma vez como culpada, assumindo o ato. O termo assumir produz sentido que 

indica a sua capacidade de mudança, ajuste comportamental, reparação, e isto pode ser 

compreendido como um desenvolvimento de estratégia e mecanismo de defesa, para livrar-

se das medidas punitivas e das sensações desconfortáveis associadas a este sentimento, ela 

busca uma conduta, cujo propósito é o seu afastamento material de uma situação que 

considera perigosa e a faz sofrer. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa objetivou compreender o discurso da trabalhadora da enfermagem que 

cometeu erro no trabalho. O discurso produzido durante a fase de instrução processual, por 

meio da defesa prévia e alegações finais, escritas pela auxiliar de enfermagem, revelou que o 

PED decorreu de uma acusação de erro por troca de paciente no momento da administração 

de medicamento, num hospital público, em uma unidade de emergência pediátrica. 

As condições de produção do discurso revelaram aspectos sociais da referida 

trabalhadora, o baixo grau de instrução, demonstrando a posição desprestigiada que ocupa 

no trabalho em enfermagem e na sociedade.  

O discurso para se defender da acusação de erro apresenta formações ideológicas, 

relacionadas às condições de trabalho e a ideologia religiosa, podendo ser compreendido a 

atribuição das condições precárias de trabalho a uma provação divina. 

A ideologia da vocação presente no discurso aponta que o trabalho em enfermagem é 

marcado por valores de ajuda, dedicação, zelo, sacrifício, mantendo a concepção da 

enfermagem vocacionada e voluntariada, retirando o seu caráter de trabalho e manutenção 

das trabalhadoras como protetoras, guardiãs, que executam o trabalho por amor. 

A ideologia da competência se faz presente no discurso podendo compreender que a 

auxiliar de enfermagem firma-se como competente, devido à posição social inferiorizada 

que ocupa no trabalho em enfermagem, e socialmente é vista como incompetente por 

desempenhar um trabalho manual, entendido como desqualificado, sob supervisão da 

enfermeira e por não possuir um saber reconhecido institucional e socialmente. 

A auxiliar de enfermagem se coloca como culpada, filiando-se a abordagem 

individual do erro, o que produz o apagamento da organização de trabalho em saúde como 

corresponsável pela ocorrência do erro. A cultura do medo também é revelada neste estudo, 

filiada às repercussões que o erro traz para a trabalhadora, podendo compreender o 

sentimento de medo diante da situação e a produção de mecanismos de defesa, assumindo o 

erro cometido, sendo esta conduta compreendida como uma forma de reparação e ajuste 

comportamental. 

O discurso produzido pela auxiliar de enfermagem para se defender da acusação de 

erro se relaciona com formações ideológicas, e estas formações ideológicas marcam a 
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compreensão do trabalho em enfermagem e do erro cometido. A ideologia presente no 

discurso representa um sistema de ideias construídos socialmente e historicamente, que 

traduz-se como base ideológica no campo da enfermagem que compreende o trabalho 

associado ao ideário da religiosidade, da vocação, da compreensão das trabalhadoras como  

subordinadas, submissas e incompetentes socialmente, esta concepção se prescreve no 

tempo e na história  e direciona de modo geral como as trabalhadoras sentem, pensam e 

agem no mundo do trabalho.  

A manutenção do ideário revelado neste estudo atende ao interesse do modo de 

produção capitalista e do trabalho desenvolvido sob uma politica de precarização, 

aumentando a exploração da trabalhadora e a exposição a qualquer condição de trabalho, e 

consequentemente, condiciona a ocorrência de erros profissionais. Além disso, leva ao 

distanciamento do reconhecimento enquanto trabalhadora, reforçando a postura de 

submissão e sujeição. Assim, faz-se necessário que as trabalhadoras busquem formação e 

compreensão política, pois deste modo terão condições de se imporem na sociedade e 

consigo mesmas, compreendendo o movimento da história e desconstruindo estes ideários, a 

fim de pressionar mudanças sociais através do trabalho e da construção e participação 

política.  
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