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1.

Resumo

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre a ocorrência do erro
profissional e a precarização do trabalho em enfermagem. Os objetivos
específicos são: caracterizar a ocorrência dos erros profissionais e a
precarização no trabalho em enfermagem e identificar as variáveis da
precarização do trabalho em enfermagem que contribuem na ocorrência do
erro profissional. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, documental,
quanti-qualitativo. Este estudo abrangeu instituições localizadas no estado da
Bahia, onde foi realizada a coleta de dados: Conselho Regional de
Enfermagem da Bahia (Coren -Ba), o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da
Bahia (SEEB), o SindiSaúde Privado e o SindSaúde Público. O público alvo foi
composto de trabalhadoras do campo da enfermagem e documentos
arquivados no Coren-Ba e sindicatos. A coleta de dados foi realizada nas
seguintes fontes: processos ético-disciplinares concluídos e arquivados,
denúncias trabalhistas encaminhadas aos sindicatos via e-mail ou
correspondência manuscrita, ofícios enviados ao Ministério Público do Trabalho
e grupo focal realizado com trabalhadoras do campo da enfermagem. Para os
processos ético disciplinares, foi estabelecido como período de análise de 1990
até 2014, e para as denúncias trabalhistas, de 2010 até 2015. Estes períodos
foram definidos de acordo com a disponibilidade dos documentos em cada
local de coleta. A coleta deu-se entre março de 2015 até março de 2016. A
análise dos dados qualitativos foi realizada através da abordagem da sociologia
do trabalho e da Teoria do Erro Humano; os dados quantitativos foram
analisados através da estatística descritiva, com cálculo de frequência simples
e relativa. Os dados relativos ao grupo focal ainda estão sob análise. Os
resultados parciais indicam as tipologias de precarização, no que se refere à
precarização do trabalho, tanto nas denúncias trabalhistas quanto nos
processos ético-disciplinares: intensificação do trabalho, vulnerabilidade no
trabalho e insegurança e saúde do trabalhador. Nas denúncias, revelou-se
ainda a condenação e descarte do direito do trabalho. Quanto a ocorrência do
erro, foram analisados 160 processos e destes, 13 continham erro
comprovado, tendo como objeto da denúncia ações relacionas à medicação do
paciente (medicação incorreta: 2; paciente incorreto: 3; ação incorreta: 2; via
incorreta: 5; dose incorreta: 1). Ao analisarmos conjuntamente os dados
referentes à precarização do trabalho e a ocorrência do erro, identificamos que
as tipologias da precarização são condicionantes para a ocorrência do erro,
dado que em todos os processos referentes à erro, foram detectados,
minimamente, uma das tipologias da precarização acima relatadas, que
interferem negativamente no trabalho em enfermagem, colaborando para a
ocorrência do erro e, consequentemente, para uma assistência insegura. Este
achado serve para desmistificar que o erro é originado somente no ato isolado
da trabalhadora.

2.

Objetivos

Geral: Analisar a ocorrência dos erros profissionais e sua relação com a
precarização do trabalho em enfermagem
Específicos:
•Caracterizar e analisar a ocorrência dos erros profissionais no trabalho em
enfermagem.
•Caracterizar a precarização do trabalho em enfermagem.
•Identificar quais as variáveis da precarização do trabalho em enfermagem
estão relacionadas com a ocorrência do erro profissional

3. Breve fundamentação teórica
O erro é o resultado da falha na execução de uma ação planejada ou o
desenvolvimento incorreto de um plano (REASON, 2009). Filósofos como
Agostinho, Platão, Descartes e Spinoza dedicaram-se, em diferentes
abordagens filosóficas e tempos históricos, seus pensamentos ao erro e de
como alcançar a verdade. Em oposição aos clássicos da filosofia, hoje, no
século XXI, vivemos em uma cultura que despreza e quer esconder o erro ao
mesmo tempo em que, paradoxalmente, argumenta que ele é essencial em
nossas vidas (SCHULZ, 2011).
Ao longo do tempo algumas ferramentas foram desenvolvidas para
prevenir o erro, sobretudo em áreas de alto risco, nos chamados sistemas
complexos, mas assumi-lo envolve expor as fragilidades de nós humanos ao
julgamento daqueles que nos observam e, conforme Drews; Musters; Samore
(2008) e Reason (2000), a atitude de esconder o erro é agravada em
organizações que são marcadas por uma cultura organizacional do medo e da
culpa.
É possível encontrar outro paradoxo do erro humano na dicotomia entre
a falha individual e a falha de mecanismos criados para funcionarem como
barreiras que impeçam a ocorrência de erros, esta última como a expressão
das vulnerabilidades dos sistemas complexos. O destaque dado a falha
individual, em que apenas as habilidades e capacidades dos trabalhadores são
postas em discussão, desvia o foco da análise da organização do trabalho e
das decisões tomadas em esferas superiores, ambas compondo o contexto do
trabalho, elemento determinante para a ocorrência de erros.
Nas organizações de saúde a ocorrência de erros pode ser diminuída,
mas não totalmente evitada. Diante disso, a compreensão entre as
características atuais do trabalho e o erro humano precisa ser incorporada nas
organizações de saúde, no gerenciamento do processo de trabalho em saúde e
em enfermagem e no âmbito da regulação profissional, dado que ao órgão
regulador compete proteger a sociedade das más práticas dos profissionais,
com o mínimo de erros e a prestação de serviços e ações com qualidade.

O estudo de Meurier; Vincent; Parmar (1998) revelou que em uma
situação de erro grave as enfermeiras tendem à autoculpa pelo erro, assim
como também tendem a dar mais importância para o erro se o resultado for
grave. Isso pode indicar que as enfermeiras, diante de consequências graves
de um erro, podem se inclinar a assumir responsabilidade pelo ato. Por outro
lado, as autoras chamam atenção que uma vez que a enfermeira faz a auto
atribuição do erro ela pode ignorar ou desconsiderar outros fatores na causa do
mesmo, como fatores da organização e da precarização do trabalho.
O processo de precarização do trabalho é um elemento marcante do
sócio-metabolismo do capital no contexto da mundialização financeira, apesar
de que o trabalho precário sempre tenha existido desde a assunção do
capitalismo, transformando-se a cada reestruturação produtiva. O controle do
trabalho pelo capital no século XXI é expresso pelo trabalhador polivalente e
multifuncional, na substituição do trabalho estável e regulamentado por
modalidades flexíveis e precárias de relações de trabalho e a desconcentração
do espaço físico produtivo (SEGNINI, 2011; ANTUNES, 2010; ALVES, 2007).
Embora o capitalismo contemporâneo seja marcado pelo processo de
acumulação flexível e o trabalho esteja organizado sob as bases do toyotismo,
é preciso não perder de vista, segundo Druck (2011), que também vivemos um
período de transição, e formas antigas e novas de gestão do trabalho
coexistem conjuntamente, mas todas se pautam pela precarização social do
trabalho.
A precarização do trabalho pode ser conceituada como
processo social em que se instala – econômica, social e politicamente
– uma institucionalização da flexibilização e da precarização moderna
do trabalho, que renova e reconfigura a precarização histórica e
estrutural do trabalho no Brasil, agora justificada pela necessidade de
adaptação aos novos tempos globais (DRUCK, 2011, p. 39).

A flexibilização e a precarização do trabalho são frutos de uma “vontade
política e não de uma fatalidade econômica” (DRUCK, 2011, p.430), com a
precarização expressando um regime político baseado na instabilidade e na
sensação generalizada de insegurança, o que mantém o trabalhador submisso

às situações de exploração, já que seus vínculos são cada vez mais precários
e o emprego estável escasso. (DRUCK, 2011).
Assim, o que se entende por precarização do trabalho é o processo de
deterioração

dos

direitos

trabalhistas

e

da

segurança

no

emprego,

estabelecidos ao longo do século XX. A precarização guarda um sentido de
perda de direitos e simboliza uma das facetas do embate entre o capital e o
trabalhador. A precarização traz ainda um sentido concreto: atinge o núcleo do
trabalho organizado, estabelecido no Estado de Bem Estar, configurando a
troca deste pelo Estado neoliberal (ALVES, 2007).
Além disso, é preciso destacar que, na atualidade, a lógica do
funcionamento do setor privado tem sido cada vez mais incorporada ao setor
público, no caso brasileiro principalmente após a Reforma do Aparelho do
Estado. Esta Reforma é um processo decorrente da mundialização da
economia neoliberal. O neoliberalismo se sustenta na prerrogativa da
supremacia do mercado para regular as atividades econômicas e sociais. Este
atua como fonte de captação de recursos, distribuição de bens, serviço e renda
(MORAES, 2002).
No Brasil, a Reforma define quatro áreas de atuação do Estado: núcleo
estratégico; atividades exclusivas; atividades não-exclusivas e setor de
produção de bens e serviços. Além disto, a Reforma do Aparelho Estatal é
essencialmente estrutural, com as principais mudanças introduzidas na forma
de gestão do Estado, implantando-se o modelo da administração pública
gerencial em substituição ao modelo burocrático de gestão (BARRETO, 1999).
Com isto, o Estado busca mecanismos que confiram maior autonomia e
flexibilidade na forma de gerir seus serviços, criando as condições ideais para a
terceirização.
Neste contexto, o processo de trabalho em enfermagem mantém como
modelo organizativo elementos do taylorismo/fordismo – trabalho parcelar e
hierarquizado, padronização através de normas e rotinas, emprego da gerência
científica para melhor controle dos demais trabalhadores - e é submetido às
condições da precarização e flexibilização que afligem os trabalhadores de
uma forma geral como o aumento da intensidade, polivalência, baixos salários,

acúmulos de vínculos, frágil organização como classe trabalhadora, assédio
moral e insegurança no emprego.
Este modelo hibrido de gestão e organização do processo trabalho
apresenta consequências para o trabalho em enfermagem, tendo como uma
das principais consequências a ocorrência de erros profissionais.
De acordo com Pug (2009) enfermeiras australianas que cometeram
erro e foram denunciadas na Nurse Regulatory Authority (NRA), vivenciaram
sentimentos traumáticos, estresse, dores de cabeça, ansiedade, isolamento
social, depressão e, em um caso, ideação suicida. A autora sustenta que é
preciso ter outra compreensão de como a conduta profissional está definida.
Ela defende investigações nas organizações de saúde antes de encaminhar
relatos à entidade reguladora e que as enfermeiras sejam apoiadas com ações
educativas em vez de demitidas e/ou disciplinadas.
O erro se materializa a partir da ação de uma pessoa. No entanto,
apenas disciplinar as trabalhadoras por cometerem erros não é o modo de
abordar o problema, dado que os erros raramente têm uma única causa e
raramente ocorrem como consequência direta das ações de um único
indivíduo, dado que o trabalho em saúde é coletivo. As enfermeiras, auxiliares
e técnicas em enfermagem são inseridas em um processo de trabalho onde só
detém uma pequena parte do trabalho. Assim, a ocorrência do erro pode ser
explicada a partir da identificação de múltiplas causas e não apenas por causas
de natureza individual. O reconhecimento das múltiplas causas para a
ocorrência do erro deve ser adotado tanto pelas organizações de saúde quanto
pela autarquia que regula as profissões em enfermagem.
A gestão de risco, definida como a aplicação sistêmica e contínua de
iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de
riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a
integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional, é um dos
objetivos específicos do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E para
o alcance dos seus objetivos o programa recomenda estudos e pesquisas
relacionados à segurança do paciente (BRASIL, 2013).

Tudo isto tem se refletido no exercício do cuidar, que assim como a
trabalhadora que a exerce, tem se tornado precarizado, no sentido de que
passa a não atender as necessidades do usuário, o que tem refletido no
aumento das denúncias por erro contra profissionais da enfermagem.
Fernandes, Medeiros e Ribeiro (2008) apontam em seu estudo que as próprias
enfermeiras reconhecem que frequentemente negligenciam as demandas dos
usuários passando a lhes “tratar mal” (p.421), pois no contexto da precarização
do trabalho, muitas vezes estas não conseguem cumprir nem o que é
demandado pela organização ou requisitado pelo usuário, o que provoca
nestas profissionais a sensação de fracasso e angústia o que tem contribuído
para o desenvolvimento de quadros patológicos relacionados ao trabalho, com
destaque para as doenças mentais, especialmente a depressão e síndrome
Burnout.

4.

Metodologia
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, documental, quanti-

qualitativo. Este estudo abrangeu instituições localizadas no estado da Bahia,
onde foi realizada a coleta de dados: Conselho Regional de Enfermagem da
Bahia (Coren -Ba), Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia (SEEB),
SindiSaúde Privado e SindSaúde Público. O público alvo foi composto de
trabalhadoras do campo da enfermagem e documentos arquivados no CorenBa e sindicatos.
A coleta de dados foi realizada nas seguintes fontes: processos éticodisciplinares concluídos e arquivados no Coren-Ba, denúncias trabalhistas
encaminhadas aos sindicatos via email ou correspondência manuscrita, ofícios
enviados ao Ministério Público do Trabalho e grupo focal realizado com
trabalhadoras do campo da enfermagem.
Para os processos ético disciplinares, foi estabelecido como período de
análise de 1990 até 2014, e para as denúncias trabalhistas, de 2010 até 2015.
Estes períodos foram definidos de acordo com a disponibilidade dos
documentos em cada local de coleta. A coleta deu-se entre março de 2015 até
março de 2016. A análise dos dados qualitativos foi realizada através da
abordagem da sociologia do trabalho e da Teoria do Erro Humano; os dados
quantitativos foram analisados através da estatística descritiva, com cálculo de
frequência simples e relativa. Os dados relativos ao grupo focal ainda estão
sob análise.

5.

Resultados
Para a caracterizar a precarização do trabalho em enfermagem, adotamos a

tipologia elaborada por Druck (2011) sobre a precarização do trabalho:


Vulnerabilidade das formas de inserção: nesta categoria foram
enquadradas as denúncias referentes aos contratos precários, sem
proteção social.



Intensificação do trabalho: foram classificadas as denúncias cujo
conteúdo revelavam extensão e intensificação da jornada de trabalho



Vulnerabilidade no trabalho: referem-se às denúncias que revelam
abuso de poder, assédio moral, violência, constrangimentos no
desenvolvimento do processo de trabalho.



Insegurança e saúde no trabalho: nesta categoria as denúncias se
referem às situações da condição de trabalho que provocaram
adoecimentos ou expuseram a trabalhadora à riscos.



Condenação e descarte do Direito do Trabalho: aqui foram agrupadas as
denúncias referentes ao descumprimento da legislação trabalhista.

No que se refere às organizações de saúde alvo das denúncias, 25 são
públicas estaduais ou municipais com gestão direta, 08 são públicas estaduais
com gestão indireta, 38 são privadas, 04 são filantrópicas e em 03 denúncias
não foi citada a organização. As empresas privadas são o maior alvo das
denúncias, pois no bojo da reestruturação econômica agem sob a regulação do
mercado, pautando-se pela flexibilização, terceirização e redução de custos.
Nos

sindicatos que

representam as trabalhadoras do

campo

da

enfermagem foram localizados 87 documentos, onde as tipologias da
precarização do trabalho distribuíram-se da seguinte forma:

Tabela 1 – Frequência das tipologias da precarização por Sindicato, Salvador,
Bahia, 2016
SEEB

SINDSAÙDE
PÚBLICO
N
%
1
5,2

Tipologia da precarização

SINDI SAÚDE
PRIVADO
N
%
---

N
%
1 Vulnerabilidade das formas
7
7,6
de inserção
2 Intensificação do trabalho
13
14,1
6
31,5
7
3 Vulnerabilidade no trabalho
21
22,8
5
26,3
6
4 Insegurança e saúde no
15
16,3
4
21,0
4
trabalho
5 Condenação e o descarte do
36
39,1
3
15,7
22
direito do trabalho
Total
92
100
19
100
39
Fonte: SEEB, SindSaúde Público, SINDI Saúde Privado. Elaboração dos autores

17,9
15,3
10,2
56,4
100

A distribuição das denúncias por tipologias da precarização guarda
relação com a natureza da organização e o tipo de vínculo da trabalhadora.
Nos serviços públicos, dado que as trabalhadoras são majoritariamente
concursadas e possuem garantias mais estáveis sobre os seus direitos, a
tipologia Condenação e Descarte do Direito do Trabalho não foi a mais
frequente nas denúncias feitas ao SindSaúde Público, ao contrário do que se
observa no SEEB e Sindi Saúde Privado.
Foram

encontrados

em

143

processos

ético-disciplinares

com

ocorrências que caracterizam tipologias da precarização do trabalho. Os dados
foram organizados em duas categorias principais: intensificação do trabalho,
vulnerabilidade no trabalho, insegurança e saúde no trabalhado. Na categoria
intensificação

do

trabalho

registra-se

ocorrências

relativas

ao

subdimensionamento de pessoal, o excesso de paciente por profissional, a
profissional atendendo em mais de uma unidade de produção de serviço e a
ausência da enfermeira para supervisionar o trabalho das técnicas e auxiliares
de enfermagem. Na insegurança e saúde no trabalho, destacam-se as
ocorrências sobre a ausência de mobiliário e equipamento, problemas com
estrutura e insumo, espaço/ambiente inadequado. Na vulnerabilidade no
trabalho, as ocorrências referem-se ao sofrimento de violência por parte da
trabalhadora, sendo que a violência psicológica é a mais relatada, revelando
assim, a gestão pelo medo dentro dos serviços de saúde, sendo este tipo de
gestão uma das características mais frequentes em serviços de assistência
insegura que predispõe ao erro, segundo Reason (2009).

Do período investigado, foram encontrados 160 processos, destes 13
tiveram como objeto de denúncia erro cometido pelas trabalhadoras de
enfermagem, que datam entre 1995 até 2010, sendo este último ano que mais
concentrou processos, com 03 processos.
A organização de saúde, através da coordenação de enfermagem, é a
principal denunciante em 5 dos 13 processos. Quanto ao turno de ocorrência, é
o período diurno (manhã/tarde) o mais citado nos processos (8 citações).
As características das trabalhadoras que foram denunciadas podem ser
observadas na Tabela 3. Nota-se que são as trabalhadoras de nível médio em
enfermagem as que são mais denunciadas sobre ocorrência de erros.

Tabela 3 - Distribuição das características das denunciadas em processos
ético-disciplinares, segundo categoria profissional e sexo. Salvador, BA, Brasil,
2016
Categoria profissional da denunciada
Enfermeira
Técnica de enfermagem
Auxiliar de enfermagem
Mais de uma categoria em um mesmo processo
Total
Sexo
Masculino
Feminino
Total

n
1
2
7
3
13
0
13
13

Fonte: Processos ético-disciplinares. Elaboração dos autores

Quanto à natureza das organizações citadas nos processos, 6 são
públicas e 7 privadas. O hospital é o tipo de serviço citado em 10 processos,
sendo a unidade de internação o setor hospitalar mais citado nos processos,
estando presente em 7 dos 13 processos.
O erro de medicação foi exclusivamente o objeto de denúncia registrado
nos processos ético-disciplinares, conforme pode ser observado na Tabela 4.

Tabela 4 – Descrição dos erros objeto de denúncia em processos éticos,
Salvador, Ba, Brasil, 2016
Erro objeto da denúncia
Medicação incorreta
Paciente incorreto
Ação incorreta
Via incorreta
Dose incorreta
Total

n
2
3
2
5
1
13

Fonte: Processos ético-disciplinares. Elaboração dos autores

No que toca aos tipos de denunciantes, observamos que não são os
familiares ou os pacientes os principais responsáveis pelas denúncias. Isto
pode estar relacionado com alguns fatores: os pacientes ou familiares não têm
acesso à informação, o que os possibilitaria a identificação do erro; ao
identificar o erro, a maior parte dos usuários não sabem como denunciá-lo; e as
profissões de saúde são um corpo hermeticamente fechado e autorregulado
(DAL POZ; PIERANTONI, GIRARDI, 2012), o que leva a autoproteção,
dificultando o acesso à informação por parte dos usuários. Embora esteja
previsto na carta de direitos dos usuários da saúde o livre acesso do paciente
ou de pessoa por ele autorizada às informações sobre a sua condição de
saúde (BRASIL, 2007), ainda não é incomum que este processo seja
dificultado pelos profissionais ou pela organização (LEITE et al, 2014;
BITTENCOURT et al, 2013).
Conjecturamos que o fato das organizações de saúde configurarem
como a principal denunciante relaciona-se como sendo esta instância a porta
de entrada para a denúncia do dano sofrido. De acordo com o Código de ética
dos profissionais em enfermagem (CEPE), os atos, ações e omissões das
trabalhadoras de enfermagem que afetem à saúde dos usuários deve ser
objeto de investigação.
No entanto, a abordagem individual do erro (Reason, 2009) e a cultura
do medo (REASON, 2000), fomentadas em muitas organizações de saúde, nos
permite refletir que ao formalizar a denúncia junto ao Conselho, as

organizações também se desresponsabilizam pelo erro cometido, pois buscam
junto à família e a sociedade manter a imagem de que estão agindo na causa
do erro: a trabalhadora, apresentando como solução do problema a sua
punição.
Conjecturamos também que a adoção desse tipo de abordagem diante
do erro encontra-se respaldada no CEPE, dado que neste existe apenas a
abordagem individual do erro, punindo unicamente a trabalhadora, sem outros
mecanismos que possam corresponsabilizar a organização ou mesmo
fomentar
a abordagem sistêmica do erro (Reason, 2009) nas organizações, como nos
casos das legislações que regulam o trabalho em enfermagem nos Estados
Unidos (NCSBN, 2015; ISMAIL, CLARKE, 2014) e no Sistema Nacional de
Saúde do Reino Unido, em busca do aprendizado organizacional e da cultura
da segurança (NHS, 2015).
O fato de serem as técnicas e auxiliares de enfermagem as
trabalhadoras alvo principal das denúncias reporta à divisão técnica e social do
trabalho em enfermagem. As trabalhadoras de nível médio têm como parte de
seu processo de trabalho a assistência direta ao usuário, o que se contrapõe
ao processo de trabalho das enfermeiras, de natureza dual: assistênciagerencia (SANTOS, MELO, LEAL, 2015). A divisão técnica e social do trabalho
em enfermagem favorece o erro porque separa as ações de planejamento e
execução, sendo as enfermeiras responsáveis pela primeira atividade e as
técnicas e auxiliares de enfermagem pela segunda. Ao excluir as técnicas e
auxiliares de enfermagem do planejamento da assistência, pode-se planejar de
modo a não considerar as reais condições em que a assistência será prestada.
Soma-se a isso o fato de que na divisão do trabalho a enfermeira tornouse a coordenadora/supervisora do trabalho de técnicas e auxiliares. Ao ocupar
esta função de gerente intermediária, a enfermeira, que neste caso representa
o seu empregador, pode contribuir para a submissão das técnicas e auxiliares
às condições precárias de realização da assistência, ainda que ela mesma seja
afetada por estas condições (SANTOS, 2012).

O resultado encontrado sobre o tipo de erro que se tornou objeto de
denúncias – erro no processo de medicação - coaduna com o encontrado em
outros estudos da literatura cientifica nacional, onde também são apresentados
as causas deste tipo de erro: distrações provadas pelo telefone da unidade,
interferência da atividade do outro profissional, mudanças na padronização
médica ou por acúmulo de tarefas, excesso de trabalho, subdimensionamento
de pessoal, desempenho deficiente no preparo das medicações, ausência de
protocolos e de mecanismo de educação permanente (TEIXEIRA, CASSIANE
2010; LEMOS, SILVA, MARTINES, 2012; PRAXEDES, TELES-FILHO 2011;
SILVA, CASSIANE 2013; PETERLINE, YAMAMOTO, PETERLINI, BOHOMOL
2011).
As trabalhadoras entrevistadas por Santos; Ceolim (2009) afirmam ser
recorrente a não notificação de erros no processo de medicação por temor da
abordagem punitiva, que corresponde, segundo os autores, a 80,3% das
medidas tomadas nas organizações. Aqui o medo apresenta-se como a
principal barreira para a notificação do erro, sendo, portanto, compreendido
como um fenômeno moral, que parte da premissa que coisas ruins acontecem
com pessoas más (Reason, 2000). Desse modo, além da responsabilidade civil
pelo ato, às pessoas que cometem erro é imposto o peso moral da culpa,
desconsiderando as condições de trabalho.
Podemos observar no Quadro 1 que as condições produtoras do erro se
relacionam com a precarização do trabalho, uma estratégia utilizada pelos
empregadores que é alicerçada na insegurança e no medo da perda do
emprego, para que os trabalhadores se submetam à exploração e as condições
precárias de trabalho (DRUCK, 2013).
Em todos os processos identificamos o subdimensionamento e a
intensificação do trabalho como uma condição produtora do erro. Não sem
razão estes dois fatores estão relacionados: ao manter um quantitativo de
trabalhadores abaixo do necessário para a realização da assistência, o
empregador intensifica o trabalho de quem ainda se mantém na organização,
pois atribui a este múltiplas tarefas e ações. De acordo com AIKEN et al (2002),
cada paciente adicional que gera sobrecarga de trabalho de uma enfermeira

acrescenta em 7% a probabilidade de um paciente internado em um hospital
morrer.
Para Rosso (2006) a intensidade do trabalho se refere ao consumo de
energias pessoais e grupais no trabalho, expressa de outra maneira como
sendo o esforço despendido pelos/as trabalhadores/as em seu labor cotidiano.
Podemos observar nas evidências dos processos que as trabalhadoras, devido
ao subdimensionamento, são obrigadas a assumirem múltiplas funções. O
trabalhador multifuncional e polivalente é uma característica do modelo de
gestão do trabalho denominado toyotismo, que também tem como premissas a
flexibilidade e a disposição do trabalhador para a resolução de problemas
durante o seu trabalho (ANTUNES, DRUCK, 2014). Uma maior intensidade do
trabalho predispõe o trabalhador à fadiga, às distrações e a lapsos durante o
trabalho.

Ainda

relacionados

à

intensidade

da

jornada

de

trabalho,

encontramos o ritmo acelerado de trabalho e a dobra de plantão como
condições produtoras do erro.
Estudo produzido por Silva, Rotemberg e Fisher (2011) demonstra que
as longas jornadas de trabalho em enfermagem estão relacionadas à
ocorrência de acidentes de trabalho, que vitimam tanto o trabalhador quanto o
usuário. Além disto, o ritmo acelerado de trabalho no ambiente hospitalar,
segundo Gonçalves et al (2015), provoca o desgaste físico e psíquico que
interfere diretamente no trabalho realizado.
Retomando o conceito de condições de trabalho elaborado por Costa
(2016), estas são compostas por um conjunto de variáveis que influenciam não
só o trabalho, mas a vida do trabalhador. Nos processos ético-disciplinares
analisados, notamos que a execução do trabalho em enfermagem é
comprometida pelas precárias condições de trabalho ofertadas por seus
empregadores e demonstram ser condições produtoras do erro.

6.

Mecanismos de transferência dos resultados

Os mecanismos de devolução dos resultados para a sociedade são:
- Artigos científicos;
- Tese de doutoramento;
- Trabalhos de conclusão de curso;
- Participação em eventos científicos nacionais e internacionais;
- Execução de Seminário em dezembro onde serão convidados: Fapesb,
Sindicato de Enfermeiros do Estado da Bahia, Sind Saúde Público, Sindi Saúde
Privado, Conselho Regional de Enfermagem Seção Bahia, Secretaria de Saúde
do Estado da Bahia, Sindicato dos Hospitais da Bahia e Ministério Público do
Trabalho;
- Divulgação do relatório final da pesquisa no blog do grupo de pesquisa Gerir,
que

tem

acesso

livre

para

toda

a

população:

https://blog.ufba.br/grupogerirenfermagem/
- Participação de pesquisadores em eventos científicos como palestrantes.

7.

Conclusões
As denúncias das trabalhadoras em enfermagem nos sindicatos que as

representam no estado da Bahia revela o quanto o trabalho em enfermagem
vem sendo precarizado. Embora denunciar seja o primeiro passo para buscar a
resolução da situação precária, destaca-se o número pequeno de denúncias
recebidas pelos sindicatos.
A precarização é uma relação de dominação pelo medo, conforme
debatemos anteriormente. Em sendo uma relação é preciso que o dominado
reconheça e acredite que o dominador tem poder sobre ele e que pouca coisa
pode ser feita para mudar a situação.
Pelo quantitativo apresentado, pode-se afirmar que a procura da
trabalhadora pelo sindicato ainda não é uma ação comum entre as
trabalhadoras da enfermagem. Isto pode refletir o desconhecimento por parte
das trabalhadoras das entidades que as representam, a alienação da categoria
em relação ao trabalho que executa, a pouca disposição para a luta política, ou
o sucumbimento diante da precarização do trabalho, aceitando-se e
naturalizando-se a exploração, com desesperança quanto à possibilidade de
mudança, o que se revela na submissão consciente das trabalhadoras.
Os erros cometidos pelas trabalhadoras da enfermagem que foram alvo
de processos ético-disciplinares demonstram que estes não se originam
apenas na falha individual da trabalhadora. As condições produtoras do erro,
relacionadas à precarização do trabalho, estão presentes no contexto da
ocorrência do erro em todos os processos, sendo o subdimensionamento e a
intensificação do trabalho as condições produtoras do erro mais presentes.
Este achado contribui para desmistificar que a trabalhadora erra sozinha:
a organização de sáude, ao manter as condições produtoras do erro, também é
responsável pela ocorrência do erro. Portanto, é preciso superar a abordagem
individual do erro, dado que esta baseia-se somente na culpabilização da
trabalhadora e na gestão pelo medo, pois a ocorrência de um erro deve levar a
uma punição.
Neste sentido, é preciso rever a legislação da regulação do trabalho em
enfermagem, em destaque o CEPE, de modo a agregar mecanismos que

corresponsabilizem as organizações de saúde pela ocorrência do erro, de
modo que o aprendizado organizacional seja o elemento central na abordagem
do erro, a partir da cultura da segurança do paciente.

8.
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