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RESUMO

SANTOS, Handerson Silva. Análise do discurso sobre o erro no trabalho em enfermagem.
2018. 144f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal
da Bahia, Salvador, Bahia, 2018.
Tendo como referencial teórico a Análise do Discurso de linha francesa, este estudo tem por
objetivo geral compreender como o imaginário e a ideologia constituem o discurso sobre erro
no trabalho em enfermagem e como objetivos específicos: analisar como a posição-sujeito
revela as condições de produção do discurso sobre erro; e analisar como as formações
ideológicas constroem o discurso sobre erro. Os conceitos da Análise do Discurso foram
abordados pela perspectiva teórica de Michel Pêcheux e Eni Orlandi. Os corpora foram
extraídos de um processo ético-disciplinar, tramitado e arquivado no Conselho Regional de
Enfermagem da Bahia. O dispositivo de análise incluiu as seguintes etapas:
dessuperficialização do corpus; identificação da formação discursiva; e identificação da
ideologia presente na discursividade. A partir destes procedimentos foi possível descrever e
discutir os efeitos de sentido produzidos, remetendo a formação discursiva à exterioridade, ao
interdiscurso, aos aspectos linguísticos e históricos essenciais para a produção de sentidos.
Identificamos a Formação Discursiva sobre erro no trabalho em enfermagem, onde percebese em seu interior a disputa de classes para a hegemonia do discurso, com o silenciamento da
organização de saúde como corresponsável pelas condições produtoras do erro. O discurso
sobre erro está vinculado histórico e ideologicamente à gestão pelo medo e à precarização das
condições de trabalho, tendo o Estado, através do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de
Enfermagem, como aliado do mercado para a reprodução desse discurso, ao reforçar a
abordagem individual e punitiva do erro.
Palavras-chave: Análise do Discurso. Erro. Enfermagem.

ABSTRACT

SANTOS, Handerson Silva. Discourse analysis on error in nursing work. 2018. 144f. Thesis
(Doctorate in Nursing) - School of Nursing, Federal University of Bahia, Salvador, Bahia, 2018.
Taking as a theoretical reference the French Line Discourse Analysis, this study has as general
objective to understand how the imaginary and the ideology constitute the discourse about the
error in the work in nursing and as specific objectives: to analyze how the subject-position
reveals the conditions of production of discourse on error; and analyze how ideological
formations construct the discourse on error. The concepts of Discourse Analysis were
approached from the theoretical perspective of Michel Pêcheux and Eni Orlandi. The corpora
were extracted from an ethical-disciplinary process, processed and filed in the Regional Nursing
Council of Bahia. The analysis device included the following steps: corpus desuperficiation;
identification of discursive formation; and identification of the ideology present in
discursiveness. From these procedures it was possible to describe and discuss the effects of
meaning produced, referring to discursive formation to externality, interdiscourse, linguistic
and historical aspects essential for the production of meanings. We identify the Discursive
Formation on the error in the work in nursing, where it is perceived in its interior the dispute
of classes for the hegemony of the discourse, with the silencing of the health organization as
co-responsible for the conditions producing the error. The discourse on error is historically and
ideologically linked to fear management and the precariousness of working conditions. The
State, through the Cofen System / Regional Nursing Councils, as an ally of the market for the
reproduction of this discourse, reinforces the approach individual and punitive error.
Keywords: Discourse Analysis. Error. Nursing.

RESUMEN
SANTOS, Handerson Silva. Análisis del discurso sobre el error en el trabajo en enfermería.
2018. 144f. Tesis (Doctorado en Enfermería) – Escuela de Enfermería, Universidad Federal de
Bahía, Salvador, Bahia, 2018.
El estudio tiene como objetivo general comprender cómo el imaginario y la ideología
constituyen el discurso sobre error en el trabajo en enfermería y como objetivos específicos:
analizar cómo la posición-sujeto revela las condiciones de producción del discurso sobre error;
y analizar cómo las formaciones ideológicas construyen el discurso sobre error. Los conceptos
del Análisis del Discurso fueron abordados por la perspectiva teórica de Michel Pêcheux y Eni
Orlandi. Los corpora fueron extraídos de un proceso ético-disciplinario, tramitado y archivado
en el Consejo Regional de Enfermería de Bahía. El dispositivo de análisis incluyó las siguientes
etapas: desuperficialización del corpus; identificación de la formación discursiva; y la
identificación de la ideología presente en la discursividad. A partir de estos procedimientos fue
posible describir y discutir los efectos de sentido producidos, remitiendo la formación
discursiva a la exterioridad, al interdiscurso, a los aspectos lingüísticos e históricos esenciales
para la producción de sentidos. Identificamos la Formación Discursiva sobre error en el trabajo
en enfermería, donde se percibe en su interior la disputa de clases para la hegemonía del
discurso, con el silenciamiento de la organización de salud como corresponsable por las
condiciones productoras del error. El discurso sobre error está vinculado histórico e
ideológicamente a la gestión por el miedo y la precarización de las condiciones de trabajo,
teniendo el Estado, a través del Sistema Cofen / Consejos Regionales de Enfermería, como
aliado del mercado para la reproducción de ese discurso, al reforzar el abordaje individual y
punitiva del error.
Palabras Claves: Análisis del discurs. Erro. Enfermería
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1 INTRODUÇÃO
O erro é um ato não intencional e próprio da nossa condição de seres humanos. Pode ser produto
das circunstâncias em que as ações planejadas não alcançam o resultado desejado. Segundo
Reason (2009) os erros podem ser tipificados como: deslizes, lapsos e equívocos, erros de
planejamento e erros de execução, erro no nível da habilidade, no nível das regras e no nível do
conhecimento.
O erro humano é considerado por Sanders e McCormick (1993) como uma decisão ou
comportamento inapropriado que reduz, ou tem o potencial de reduzir a eficiência, a segurança
ou outras dimensões do desempenho de um sistema. Rasmussen (2003) e Cohen (2007)
consideram que o desvio de uma sequência normativa de ações corretas pode definir o erro
humano. Tal desvio, quando deliberado, pode ser chamado de violação (COHEN, 2007).
O erro, como categoria de análise da nossa condição de seres humanos (BROCHARD, 2008),
foi estudado por filósofos no passado. Atualmente psicólogos, engenheiros e economistas têm
se dedicado a estuda-lo como categoria para analisar o trabalho, com enfoque na segurança dos
trabalhadores e no alcance dos resultados. Com isso, uma profusão de definições sobre erro tem
sido produzida. De acordo com Runciman et al. (2009), pesquisas já identificaram entre 17 e
24 definições para erro e 14 para evento adverso.
Para tentar solucionar o problema da variedade de nomenclaturas e termos encontrados na
literatura sobre o erro para o setor saúde, que produzem polifonia em relação ao termo, em
outubro de 2004 a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a World Alliance for Patient
Safety, um projeto para desenvolver uma classificação internacional para a segurança do
paciente (WHO, 2009) em que foram definidos sete tipos de erro.
Iniciativas de prevenção do erro adotadas pela OMS e acompanhadas por diferentes países
como os Estados Unidos, o Reino Unido e o Brasil, por exemplo, foram motivadas pela
quantidade de erros que ocorrem nos sistemas de saúde. Tais erros têm consequências
relacionadas com custos, com sequelas nos pacientes ou mesmo com mortes. No período de
2000 a 2014 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) registrou aumento de 1.600% nos processos
por erros médicos, sendo a morte (28,16%) o dano mais reclamado pelos autores (FERRAZ,
2015).
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No Brasil, estima-se que, apenas entre os usuários do sistema de saúde suplementar, ocorreram
de 170.778 a 432.301 óbitos, no ano 2016, relacionadas a erros assistenciais hospitalares
(COUTO et al., 2017). No campo do trabalho em enfermagem, o crescimento de denúncias de
erros junto ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, entre 2011 e 2012, foi de 220%
(LENHARO, 2013).
A revisão da literatura científica sobre o erro no campo da enfermagem brasileira permitiu a
Forte, Machado e Pires (2016) organizarem as 32 publicações (compreendidas entre 2011 a
2015) em duas macro categorias: as relações diretas e indiretas da enfermagem na
causalidade dos erros de medicação. As relações diretas se referem às questões do âmbito
profissional, como a falta de conhecimento e de experiência, falhas na comunicação, estresse
e distração dos profissionais. As relações indiretas são compostas por questões de prescrição e
dispensação, as condições físicas do paciente e erros na produção dos medicamentos.
Usando o mesmo banco de dados da pesquisa anteriormente supracitada, as autoras, em outra
publicação, identificaram outras duas macro categorias: principais erros praticados pelas
trabalhadoras que compõem a equipe de enfermagem; e as causas relatadas e formas de
prevenção para evitar os erros. Tais categorias revelam que a maioria dos erros é de medicação,
as principais causas estão relacionadas à sobrecarga de trabalho e a problemas do âmbito
da gestão, e as principais fontes de prevenção são a melhoria das condições de trabalho, a
educação continuada e a cultura de segurança (FORTE et al., 2017).
As publicações citadas permitem, dentre outras coisas, aproximação com um problema comum
em relação aos erros: o tipo de abordagem, que pode ser pessoal ou sistêmica (REASON, 2009)
e que nos conduz ao objeto de estudo desta tese: o discurso sobre erro no trabalho em
enfermagem.
Observando o mesmo objeto (a literatura científica sobre erro de medicação), e com base nos
resultados encontrados, identificamos o funcionamento de sentidos diferentes e divergentes
acerca da abordagem do erro no campo de trabalho em enfermagem nos artigos publicados. O
artigo de Forte, Machado e Pires (2016) encontra-se filiado a abordagem individual do erro,
sobretudo pelo uso do termo “âmbito profissional”, que diz respeito a pessoas, sujeitos, situando
as trabalhadoras em enfermagem relacionadas como causa direta dos erros, enquanto que as
ditas causas indiretas também se relacionam a sujeitos, exceto pelos erros na produção de
medicamentos, que se relacionam com a indústria farmacêutica.
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Por outro lado, o artigo de Forte et al. (2017) apresenta e discute a causalidade dos erros a partir
da abordagem sistêmica, com olhar sobre o processo, a estrutura e a gestão do trabalho em
enfermagem.
A divergência apontada na produção das autoras ilustra, a partir do campo científico, o
problema enfrentado por trabalhadoras em enfermagem no mundo do trabalho em relação a
abordagem diante das situações de erro. Os empresários, o Estado e a mídia reproduzem a
abordagem hegemônica com foco individual na ocorrência do erro, que retroalimenta a cultura
do medo e da punição (REASON, 2000; 2009; DREWS; MUSTERS; SAMORE, 2008).
Somente em 2013 é oficializado no Brasil o Programa Nacional de Segurança do Paciente
(BRASIL, 2013c), havendo algum tipo de incentivo governamental para que as organizações
de saúde passassem a adotar a cultura da segurança do paciente. Talvez, a divergência
provocada pelas autoras encontre eco nesse contexto de mudança, onde o paradigma da
abordagem sistêmica começa a ameaçar a estabilidade do paradigma da abordagem individual.
O que propõe a abordagem sistêmica é que o erro cometido no trabalho deve ser examinado
levando em consideração a falha individual e a falha de mecanismos criados como barreiras
para a ocorrência de erros (condições latentes), esta última como expressão das vulnerabilidades
existentes nos sistemas complexos, como os hospitais, por exemplo. Os sistemas complexos se
contradizem ao confrontarem a eficiência operacional, de um lado, e a segurança, por outro. A
contradição revela-se ao colocar a segurança diante dos elementos que a pressionam. Há
pressões econômicas, pressões de tempo, da produtividade, da concorrência, do serviço
prestado ao cliente e da imagem pública da organização (DEKKER, 2001). No campo da saúde
agrega-se pressão provocada pela elevada carga de trabalho e pela rígida estrutura hierárquica
no trabalho.
Para compreender o erro em enfermagem como falha estrutural do sistema complexo que são
os serviços de saúde, ou seja, como parte de um processo que engloba condições latentes e
falhas ativas, e não apenas como um ato individualizado, deve-se considerar, de acordo com
Guiddens (2009), não somente a experiência do ator individual, mas as práticas sociais
ordenadas no tempo e no espaço. Propomos fazer isso a partir da análise do discurso sobre o
erro no trabalho em enfermagem.
Este estudo toma por referente teórico a Análise do Discurso (AD), que considera que o sentido
não existe em si mesmo, mas determina-se pelas posições ideológicas colocadas em jogo, no
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contexto sócio-histórico onde as palavras são produzidas e mudam de sentido de acordo com a
posição de cada sujeito. O papel da AD é explicitar a maneira como linguagem e ideologia se
articulam e se afetam reciprocamente produzindo sentidos (ORLANDI, 2015; PÊCHEUX,
2014).
Tomando por base a divisão técnica e social do trabalho no campo da enfermagem é preciso
levar em consideração que o lugar (social e técnico) da trabalhadora que está na ponta dos
serviços de saúde e que comete um erro e da instituição que julga (o Estado, via o Sistema
Conselho Federal de Enfermagem/Conselhos Regionais de Enfermagem) poderá influenciar
nas condições que determinam a produção do discurso sobre o erro.
A abordagem individual e punitiva do erro é composta de apenas dois polos: o que acusa o erro
e o acusado, ambos produzindo sentidos distintos, operando sob Formações Discursivas
distintas e sob condições de produção também distintas (ORLANDI, 1998; 2015).
As condições de produção do discurso levam em consideração as situações objetivas do locutor
e de seu interlocutor e são desdobradas em representações imaginárias do lugar que cada um
deles ocupa no discurso e que é atribuído de um para o outro. As relações entre esses diferentes
lugares dependem da estrutura das formações sociais e decorrem das relações de classes, como
descreve o materialismo histórico (ROSOFF, 2016).
As condições de produção do discurso aludem sobre o que é material (a língua sujeita a
equívocos e à historicidade), o que é institucional (a formação social) e o mecanismo imaginário
que produz imagens dos sujeitos (locutor e interlocutor) e do objeto do discurso dentro de uma
construção sócio-histórica para a produção de sentido, onde a ideologia aparece como efeito da
relação do sujeito com a língua e a história (ORLANDI, 2015). Assim, as condições de
produção do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem se dão no contexto de uma
sociedade capitalista, dividida em classes sociais, regida pelo mercado globalizado e pelo
fortalecimento do neoliberalismo, com impacto sobre o trabalho, sobretudo pela ampliação da
precarização do trabalho.
Na contramão dos números que revelam a dimensão do erro como um fenômeno que deve ser
investigado, debatido e mitigado nos serviços de saúde, estimula-se uma cultura que preza pela
perfeição, competência e concorrência, desprezando e escondendo o erro ao mesmo tempo em
que, paradoxalmente, argumenta-se que ele é essencial em nossas vidas (SCHULZ, 2011). A
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atitude de esconder o erro é agravada em organizações que são marcadas por uma cultura
organizacional de culpa e da gestão pelo medo (DREWS; MUSTERS; SAMORE, 2008).
A ocorrência de erros na assistência prestada por trabalhadoras em enfermagem é comum nos
serviços de saúde, sobretudo os erros na administração de medicamentos, podendo chegar, em
alguns casos, a 70% dos eventos de erros registrados (HÄRKÄNEN et al., 2013; SILVA;
FAVERI; LORENZINI, 2014; CAMERINI; SILVA, 2011). Em um hospital as trabalhadoras
em enfermagem, sobretudo as técnicas e auxiliares em enfermagem, constituem a ponta do
sistema e executam prescrição médica, fato que as expõe a maior ocorrência do erro.
Estudos sobre o processo de trabalho em enfermagem e em particular sobre o processo de
trabalho da enfermeira (PEDUZZI; ANSELMI, 2002; HAUSMANN; PEDUZZI, 2009;
CHAVES; SILVA, 2011; THOFEHN et al., 2015; SANTOS et al., 2016) revelam que neste
campo, o trabalho é executado por distintas trabalhadoras – enfermeiras, técnicas e auxiliares
em enfermagem – com diferentes formações e processos de trabalho distintos. Assim, o trabalho
em enfermagem é organizado a partir de uma divisão técnica que fraciona e hierarquiza o
processo de trabalho em enfermagem, além de baratear a força de trabalho e acentuar o conflito
entre as trabalhadoras (MELO; SANTOS; LEAL, 2015).
No contexto da divisão técnica do trabalho em enfermagem, o processo de trabalho da
enfermeira caracteriza-se por ser indissociavelmente assistencial-gerencial, englobando
atividades relacionadas à execução de procedimentos assistenciais considerados de maior
complexidade técnica, bem como à coordenação do processo de trabalho em enfermagem, a
articulação do processo de trabalho em saúde e à gestão dos serviços de saúde. Já o processo de
trabalho das demais trabalhadoras em enfermagem engloba as atividades manuais do trabalho
em enfermagem, ou seja, a assistência aos usuários, que é menos valorizada economicamente
no modo capitalista de produção. Em virtude disso, as trabalhadoras ocupam lugares distintos
no processo de trabalho em enfermagem, assumindo atividades distintas, com processos de
trabalho díspares, salários diferentes e com o trabalho de cada trabalhadora de cada categoria
com significado, valores e regulação também distintos (MELO; SANTOS; LEAL, 2015;
SANTOS et al., 2016).
Para as trabalhadoras em enfermagem a intensidade da jornada de trabalho, a sobrecarga de
trabalho e as condições de trabalho e emprego são condições produtoras de erro (SANTOS et
al., 2018, No prelo; NICHOLS et al., 2008; AIKEN et al., 2002; DREWS; MUSTERS;
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SAMORE, 2008). Tais problemas estão inseridos no cerne das organizações de saúde e
compõem as chamadas condições latentes, que são decisões tomadas por legisladores e
dirigentes e que têm o potencial de introduzir armadilhas no sistema ou local de trabalho. A
ocorrência do erro resulta da junção entre condições latentes e falhas ativas, que são os atos
inseguros cometidos por pessoas que estão em contato direto com o paciente (REASON, 2000).
Assim, o erro, no atual contexto do trabalho, também está determinado pela precarização do
trabalho em enfermagem. Em vista deste contexto, o erro deve ser encarado como evidência de
problemas mais profundos dentro de um sistema complexo. Caso contrário, a via mais rápida
para evitar o erro é combatendo quem erra e não as razões determinantes na produção do evento.
Então, quem deve ser responsabilizado pelo erro cometido? A abordagem pessoal, utilizada
tradicionalmente no discurso e na compreensão do erro em todas as áreas, preconiza que ao
serem livres e capazes de escolher entre os modos seguros e inseguros de comportamento, os
indivíduos, ao escolherem o “caminho errado”, devem assumir as responsabilidades. No
entanto, o erro como “escolha” individual isola os atos inseguros do seu contexto e, portanto, o
distancia como responsabilidade também institucional. A abordagem pessoal do erro é um
mecanismo falso de solução para o problema, uma vez que as causas permanecerão, ao mesmo
tempo em que se constituem em barreira para o desenvolvimento de organizações seguras para
os pacientes e para os trabalhadores, além de um mecanismo de silenciamento (ORLANDI,
2007b) das causas de base e dos corresponsáveis.
Assim, entende-se que a abordagem do erro deva ser sistêmica, englobando as condições
latentes e as falhas ativas, numa perspectiva de uma cultura de segurança e não da cultura do
medo (REASON, 2000; DEKKER, 2001). Contudo, no campo do trabalho em enfermagem a
abordagem pessoal permanece.
De acordo com as trabalhadoras em enfermagem entrevistadas no estudo de Santos e Ceolim
(2009) é recorrente a não comunicação 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. Essa política do silêncio (autocensura) (ORLANDI, 2007b)
adotada por essas trabalhadoras é uma forma de resistência ao modo individual e punitivo de
tratar o erro, imputando tão somente às trabalhadoras as causas dos erros.
De acordo com Pêcheux (2014), o poder da ideologia (da classe) dominante – neste caso a
centralidade da abordagem individual – reproduz nas relações de trabalho em enfermagem a
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desigualdade-subordinação entre os aparelhos ideológicos de Estado (as regiões, objetos e
práticas que lhe correspondem), constituindo a cena da luta ideológica de classes entre patrão e
empregados(as).
No estudo de Dorigan e Guirardello (2017) as enfermeiras afirmaram ter pouco controle sobre
o ambiente de trabalho, influenciado principalmente pelo subdimensionamento de pessoal.
Apontaram também o clima de segurança como desfavorável nas diferentes instituições
investigadas no estado de São Paulo e negaram ter satisfação no trabalho. Já o estudo de
Cuadros et al. (2017) encontrou associação entre as taxas de quedas de pacientes internados em
hospitais públicos chilenos e a carga de trabalho elevada das enfermeiras e auxiliares de
enfermagem.
Portanto, como se pode notar, os elementos estruturais do trabalho são desprezados na
elaboração das normativas e, consequentemente, na abordagem da trabalhadora que erra.
Embora os erros possuam causa multifatorial, a maior parte das condutas empregadas pelos
dirigentes das organizações onde acontece um erro centra-se na pessoa e não no
desenvolvimento de estratégias organizacionais que possibilitem o aprendizado a partir do erro
e, portanto, a redução do erro.
Considerando os seus limites, um dos elementos que garante a manutenção da abordagem
individual do erro pelos empregadores é o próprio modelo de regulação do trabalho em
enfermagem no Brasil, que também considera o erro apenas na perspectiva da abordagem
individual.
Para compreender o paradigma da abordagem individual do erro em enfermagem e de como ele
se relaciona com o arcabouço normativo profissional, explica-se a seguir a conformação do
modelo regulatório do trabalho em Enfermagem no Brasil.
Regulação, cuja origem latina regulare significa regra, submeter-se a uma regra, refere-se à
ideia de padrões que regem a vida em sociedade (ICONZI, 2005). Existem definições para
regulação em diferentes dimensões disciplinares, como na economia, na administração, no
direito e na política, -o que confere polissemia ao termo (CHINITZ, 2002). No campo da saúde,
a OMS define regulação como sendo uma função do Estado para ordenar as relações de
produção e distribuição de recursos, bens e serviços, estes devendo ser executados pelo mercado
(WHO, 2000). Em outra perspectiva, Black (2001, p. 142) define regulação como “um processo
que envolva a tentativa sustentada e focada para alterar o comportamento dos outros de acordo
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com normas ou objetivos definidos com a intenção de produzir um resultado ou resultados
amplamente definidos”.
Em oposição ao que preconiza a OMS, e diante das iniquidades de saúde no Brasil, afirma-se
que a atuação do Estado por meio de mecanismos de regulação tem relação com os resultados
dos serviços prestados em termos de acesso, equidade e qualidade, devendo, por conseguinte,
ser uma função de governança dos sistemas de saúde direcionada para o interesse público
(BRASIL, 2007).
Como mecanismo de regulação social, os sistemas de regulação profissional sofrem influência
do contexto legislativo, político, social, cultural e profissional em que são desenvolvidos. É
possível encontrar em diferentes países mecanismos diversos de regulação do trabalho em
enfermagem: há países que não têm sistema regulador, outros adotam estrutura mínima de
regulação; em alguns países é o próprio Estado quem regula e em outros são os próprios
profissionais por concessão do Estado; em alguns países os sistemas reguladores existem há
anos, mas estão defasados em relação à prática e ao contexto dos sistemas de saúde
contemporâneos (ICN, 2014).
Quanto à regulação profissional, seu objetivo é proteger o público das más práticas dos
profissionais, considerando que as pessoas nem sempre são capazes de julgar o conhecimento
técnico das diversas áreas e, portanto, de defender-se. Assim,
As leis que regem a prática de enfermagem são postas em prática pelos
governos e aplicadas pelos reguladores para fornecer mecanismos para
assegurar, tanto quanto possível, que os profissionais estejam seguros e
competentes para a prática. [...] A regulação melhora a segurança e a proteção
do público através da promoção da prestação de cuidado seguro, ético e
competente pelos enfermeiros (ICN, 2014, p. 9) (tradução nossa). 1

No Brasil compete à União legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e
condições para o exercício das profissões, incluindo o poder e o dever de fiscalizar o exercício
das profissões (BRASIL, 2005). No país adotou-se o modelo de autorregulação profissional,
sendo para isso, e para a maioria das profissões regulamentadas pelo Estado, criados os
Conselhos Profissionais, autarquias com a função delegada pelo Estado para a regulação do
exercício profissional. O Conselho Federal (COFEN) e os Conselhos Regionais de Enfermagem

1

Laws governing nursing practice are put in place by governments and enforced by regulators to provide
mechanisms to ensure, as much as possible, that practitioners are safe and competente to practice. [...] Regulation
advances public safety and protection through promoting the delivery of safe, ethical and competent care by nurses.
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(CORENs) foram criados em 1973 e instalados em 1975, período da ditadura civil-militar no
país. Antes desse período era a Lei n. 2.604, de 17 de setembro de 1955, que regulava o
exercício da Enfermagem Profissional no país.
Até a criação dos conselhos as trabalhadoras em enfermagem eram registradas no Departamento
Nacional de Saúde, com carteira profissional expedida pelo Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio e a fiscalização do trabalho realizada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina. De acordo com Lorenzetti (1987) em 1980 o Cofen apresentou ao Congresso
Nacional proposta para mudança dessa lei, mas sem antes debatê-la com as trabalhadoras. Em
25 de julho de 1986 foi promulgada a Lei n. 7.498, regulamentando o Exercício da
Enfermagem, com 19 vetos ao projeto aprovado no Congresso Nacional. E em 08 de julho de
1987 fora assinado o Decreto n. 94.406, regulamentando a lei recém-aprovada.
A lei do exercício aprovada colaborou para aprofundar a divisão social e técnica do trabalho
em enfermagem, reforçando a característica taylorista no interior desse campo de trabalho ao,
por exemplo, definir como sendo da competência das enfermeiras as atividades gerenciais e
diretivas e, das auxiliares de enfermagem, as atividades de natureza repetitiva. Ao contrário, se
esperava que a nova lei do exercício profissional
deveria estabelecer parâmetros referenciais das competências, reafirmar o
princípio de democratização interna do trabalho para uma adequada
assistência de enfermagem e ter como preocupação central a garantia das
condições externas e determinantes de pleno exercício profissional
(LORENZETTI, 1987, p. 169).

A regulação do exercício profissional no campo do trabalho em enfermagem, que emerge nas
publicações científicas da segunda metade de década de 1980, assumia como referência o
paradigma da abordagem individual do erro.
Em três artigos publicados entre 1985 e 1986, Oguisso e Schmidt discutem a responsabilidade
legal do exercício profissional do enfermeiro como garantia contra a imprudência, a negligência
e imperícia (OGUISSO; SCHMIDT, 1985); responsabilizam exclusivamente os enfermeiros
por sua atualização técnica (OGUISSO, 1985); preconizam a atuação dos profissionais do
campo da enfermagem alinhada com os preceitos dos Códigos Civil e Penal brasileiros, além
dos preceitos do código de ética. Afirmam que mesmo que seja “a assistência prestada
coletivamente, o fator principal de referência, em torno do qual se organiza a responsabilidade
profissional, ainda continua sendo individual” (p. 11); e que as profissionais que estejam
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envolvidas em casos judiciais devem assumir a responsabilidade que lhes foi concedida pela
formação (SCHIMIDT; OGUISSO, 1986).
Em mais um exemplo da hegemonia da abordagem individual, as autoras anteriormente
referidas imputam somente às trabalhadoras a responsabilidade pelas consequências de sua
prática; destacam os elementos jurídicos de culpa como negligência, imperícia e imprudência e
desconsideram a natureza coletiva do trabalho em saúde, as condições de trabalho e a
responsabilidade do empregador sobre as condições de trabalho, a formação e a qualificação
permanente das trabalhadoras.
Desse modo, a abordagem individual permanece dominando a elaboração das normativas
regulatórias e de fiscalização do trabalho em enfermagem, incluindo-se a abordagem do erro
cometido por trabalhadoras, como revela o artigo n. 38 do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem (CEPE) que preconiza que as trabalhadoras devem “responsabilizar-se por falta
cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente
ou em equipe” (COFEN, 2007).
Sob a perspectiva da regulação profissional, o erro é entendido como uma infração ética a partir
de uma ação, omissão ou conivência que resulte em desobediência ao que está preconizado no
CEPE. Deste modo, a ação executada sem a intenção de causar dano, pode ou não implicar em
risco ou prejuízo ao paciente e pode ser classificada como negligência, imperícia ou
imprudência sempre numa perspectiva individual (SIDON et al., 2012).
Uma das consequências individuais para a trabalhadora em enfermagem que comete um erro,
considerando a abordagem adotada pelo atual modelo de regulação profissional, é a instauração
de um Processo Ético Disciplinar (PED) junto ao Conselho Regional de Enfermagem, cujo ato
punitivo esgota-se em si mesmo. Neste caso, conforme Foucault (1999), o poder que pune
encarrega-se da construção social sobre a contenção do erro por meio da punição, consolidando
a docilidade dos corpos e dos atos das trabalhadoras e reforçando a cultura de judicialização
das relações sociais.
Seguindo normativas do CEPE e do Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem, as
denúncias feitas ao Conselho Regional de Enfermagem deverão ser investigadas, apuradas e
analisadas em processo ético no qual são ouvidos os envolvidos, com direito a ampla defesa.
De acordo com Coren-SP, “se constatado erro, o profissional acusado é punido de acordo com
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o art. 118 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem” (COREN-SP, 2012, p. 52). O
referido artigo diz que
Art. 118 – As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e
Regional de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905,
de 12 de julho de 1973, são as seguintes: I – Advertência verbal; II – Multa;
III – Censura; IV – Suspensão do exercício profissional; V – Cassação do
direito ao exercício profissional (COFEN, 2007, s/p).

A análise de 128 PEDs do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina no período de
1999 a 2007 destacou as enfermeiras e as Comissões de Ética em Enfermagem (CEE) instaladas
nos locais de trabalho como as principais denunciantes e as enfermeiras, seguidas das técnicas
em enfermagem, como as principais trabalhadoras denunciadas. Das 158 ocorrências
registradas, o maior número (21,5%) foi classificado como iatrogenias não medicamentosas (19
casos) e medicamentosas (15 casos) ou relacionadas à imprudência, imperícia ou negligência.
Arquivamento (37,5%), advertência verbal (29,5%) e censura (15,4%) foram os principais
desfechos dos processos (SCHNEIDER; RAMOS, 2012).
No Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, das 772 denúncias contra 920
profissionais, analisadas entre 2008 a 2012, 33,4% foram arquivadas por falta de indícios de
infração ética. Das 79 profissionais julgadas em 2012, 53,1% foram inocentadas. Das apenadas,
56,8% foram atribuídas penas de advertência e/ou multa e para 43,2% penas de censura,
suspensão e indicação da cassação do registro profissional (COREN-SP, 2013).
Nos Estados Unidos o National Council of State Boards of Nursing (NCSBN), órgão de
regulação profissional daquele país, adota estratégia diferente diante do erro: um programa de
educação continuada como mecanismo para corrigir a prática e promover a segurança.
Remediation, como é chamado o programa, é definido como um processo de avaliação,
aconselhamento e educação para melhorar a prática em enfermagem e baseia-se na reflexão
sobre os episódios de má conduta profissional ou incompetência, sendo executado através de
uma parceria entre empregadores e o órgão regulador (NCSBN, 2015; ISMAIL; CLARKE,
2014).
Na Inglaterra, a abordagem do erro conta com uma ação governamental, através do National
Health System (NHS), que desde 2014 organizou o National Patient Safety Alerting System, um
sistema de alerta em três estágios: o primeiro emite um alerta para a organização do risco
emergente, após ter sido alimentado pelos profissionais sobre os riscos à segurança; o segundo,
ou fase de recursos, incentiva o compartilhamento de informações entre as organizações para
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que exemplos de boas práticas possam ser adotados, permite acesso a ferramentas e recursos
que ajudam os prestadores implementar soluções para a primeira fase de alerta e permite acesso
a recursos de educação continuada dos trabalhadores de saúde; e o terceiro, ou fase diretiva,
que quando acionada exige que as organizações confirmem que implementaram soluções ou
ações específicas para mitigar o risco, que serão confirmadas em uma lista de verificação, cujo
prazo de implementação fora estabelecido previamente (NHS, 2016).
No Brasil, no Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, da
Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/Fiocruz), existe o Centro Colaborador para a Qualidade do
Cuidado e Segurança do Paciente – Proqualis, iniciativa do Ministério da Saúde que se volta
para a produção e disseminação de informações e tecnologias em qualidade e segurança do
paciente. O trabalho desenvolvido pelo Proqualis permitiu contribuir na elaboração da Portaria
529, de 1° de abril de 2013, que lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)
(PROQUALIS, 2014).
Entre os objetivos do programa estão: a implementação de iniciativas voltadas à segurança do
paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, com os
Núcleos de Segurança do Paciente nas organizações de saúde; envolvimento dos pacientes e
familiares nas ações de segurança do paciente; produção, sistematização e difusão de
conhecimentos sobre segurança do paciente; e o fomento e inclusão do tema segurança do
paciente desde o ensino técnico à pós-graduação na área da saúde (BRASIL, 2013c).
Desde que a OMS lançou a World Alliance for Patient Safety muitos países têm se debruçado
sobre o erro e sobre mecanismos de mitiga-lo nos sistemas de saúde. Pelos exemplos aqui
citados é possível notar que as iniciativas brasileiras, sejam do escopo das ações do sistema de
regulação profissional ou governamentais, não têm sido suficientes, e as ações induzidas pelo
Programa Nacional de Segurança do Paciente são incipientes nos serviços do Sistema Único de
Saúde (BREVES, 2017). Quanto ao Conselho Federal de Enfermagem, a abordagem do erro é
apenas individual e utiliza-se da díade julgamento-punição como solução para os casos
denunciados.
A prestação de cuidados seguros de enfermagem deve ser levada a cabo como uma
responsabilidade compartilhada entre as organizações e as autoridades reguladoras. No entanto,
conforme explica Moreira (1997), o modelo de autorregulação profissional produz um
arcabouço normativo que, se não controlado pelo Estado, tende para a hipertrofia do poder das
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lideranças executivas de tais órgãos, da busca e manutenção de privilégios no mercado de
trabalho, da ampliação do escopo das práticas numa incursão corporativista e pouco relacionada
com os interesses das pessoas que serão atendidas por esses profissionais. Além disso, conforme
constata o Ministério da Saúde, não é raro observar normativas regulatórias conflitantes com as
políticas e com os programas públicos, o que exige a revisão de tais normas (BRASIL, 2005).
As disputas de classe aqui reveladas têm lugar na forma e posição-sujeito do discurso sobre
erro no trabalho em enfermagem. A forma-sujeito é uma estrutura discursiva onde o sujeito
aparece determinado em uma Formação Discursiva dada, que lhe impõe-dissimula seu
assujeitamento sob a forma de autonomia. Ou seja, é pela via da forma-sujeito que o sujeito do
discurso se ancora no interdiscurso sobre erro, onde circulam saberes que determinam a
formação discursiva onde se filia, com seus diferentes saberes e ideologias, trazendo-os à ordem
intradiscursiva, tornando-os lineares e os materializando, embora o faça de modo inconsciente
(PÊCHEUX, 2014).
A posição-sujeito na Análise do Discurso é a relação de identificação entre o sujeito enunciador
e o sujeito do saber (forma-sujeito) (PÊCHEUX, 2014). Courtine (2016) afirma que a posiçãosujeito se constitui pelo funcionamento polêmico do discurso, no qual o sujeito universal (do
saber) é interpelado pelo sujeito ideológico e, ao mesmo tempo em que se identifica com o
sujeito que enuncia, assume uma determinada posição.
Assume-se como pressuposto deste estudo que o discurso sobre erro no trabalho em
enfermagem se produz sob condições que relacionam o sujeito, a situação e a memória, que se
inscrevem em posições ideológicas (ou FD) que sustentam a abordagem punitiva por parte da
esfera reguladora e fiscalizadora do trabalho, por parte de quem acusa, sobretudo quando a
acusação relaciona-se com a preservação da imagem pública de quem acusa, e, paradoxalmente,
por parte da própria trabalhadora acusada ao não deslocar-se da posição discursiva de
submissão, coerente com a posição prescrita pela divisão social e técnica do trabalho em
enfermagem.
Pelo exposto, a questão que norteia essa pesquisa é:
1.Como o imaginário e a ideologia produzem o discurso sobre erro no trabalho em
enfermagem?
O objetivo geral é:
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Compreender como o imaginário e a ideologia constituem o discurso sobre erro no trabalho em
enfermagem.
Como objetivos específicos definem-se:
• Analisar como a posição-sujeito revela as condições de produção do discurso sobre erro;
• Analisar como as formações ideológicas constroem o discurso sobre erro.
Esta investigação analisa o erro numa perspectiva ainda não encontrada na literatura em
enfermagem. A produção científica nacional e internacional sobre erro cometido por
trabalhadoras em enfermagem é extensa em relação aos fatos, sobretudo os erros com
medicações; escassa em relação aos elementos do trabalho como categoria de análise das
condições latentes que atuam como coadjuvantes do erro; e inexistente em relação à análise do
discurso sobre erro no trabalho em enfermagem.
Outro fator que justifica a realização desse estudo é a sua abrangência. O estado da Bahia conta
com 70.328 técnicas de enfermagem, 32.455 enfermeiras e 14.864 auxiliares de enfermagem
inscritas ativas, sendo a quinta maior regional do país e a maior entre as regiões Norte e
Nordeste (COREN-BA, 2017).
A relevância deste estudo está na investigação do erro cometido por trabalhadoras que
representam 50% da força de trabalho em saúde no Brasil (ENSP, 2015) e que, no processo de
trabalho em saúde, ocupam a linha de frente do cuidado às pessoas, seja no âmbito hospitalar
ou na Atenção Básica. Isso é significativo para o Sistema Único de Saúde, que é o maior
empregador da força de trabalho em enfermagem no Brasil (ENSP, 2015). Desse modo, esta
pesquisa contribui para o debate e a produção de conhecimento no campo da segurança das
pessoas cuidadas por essas trabalhadoras e, consequentemente, a própria segurança delas.
Outrossim, será possível, a partir deste estudo, colaborar para o debate sobre a coerência entre
a função reguladora do Estado e a regulação profissional por autarquias sob gestão dos próprios
membros das profissões do campo da saúde.
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2. TEORIA DO ERRO HUMANO E SEUS PARADIGMAS
Até os anos 1990 o erro suscitava discussões circunscritas ao setor industrial e à aviação. No
campo da saúde o marco para o desenvolvimento de estudos e análises sobre o erro é o relatório
To err is human do Institute of Medicine dos Estados Unidos (IOM, 2000), que revelou a alta
mortalidade em hospitais americanos decorrentes de erros médicos. O efeito político desse
relatório suscitou reações sobre a segurança do paciente que passou a ocupar as agendas
políticas de países desenvolvidos, especialmente no Reino Unido, onde no ano 2000 o National
Health System (NHS) publicou o relatório An Organization with a Memory, expondo a natureza
do erro, suas raízes e consequências para o sistema, a fim de, com isso, aprender com os erros,
conforme enfatizava com suas pesquisas e publicações o psicólogo e pesquisador britânico
James Reason (ARMITAGE, 2009).
Neste capítulo será discutida a Teoria do Erro Humano, base para as pesquisas sobre a temática
do erro nos últimos 25 anos, com enfoque nos dois paradigmas que envolvem a abordagem do
erro.
2.1 O ERRO SEGUNDO A TEORIA DE JAMES REASON
Considerado inerente à natureza humana, o erro é produto das circunstâncias em que as ações
planejadas não alcançam o resultado desejado, sendo, portanto, não intencional (REASON,
2009), dado que a ação intencional de causar dano a outrem se reverte de dolo e se configura
como crime. No entanto, o erro não pode ser definido ou classificado sem a análise das
variedades da conduta intencional, uma vez que os tipos de erro dependem das falhas na
execução de uma ação e/ou das falhas no planejamento.
As falhas na execução, chamadas de deslizes e lapsos (slips and lapses), impedem que as ações
sigam de acordo com a intenção pretendida. Tais deslizes e lapsos são “erroes derivados de
alguna falla en la fase de ejecución y/o almacenamiento de una secuencia de acciones,
independientemente de que el plan que las guió sea adecuado o no para alcanzar su objetivo”
(REASON, 2009, p. 35). Em relação ao deslize, este se relaciona com ações que ocorrem fora
do plano previsto. Já o lapso não se manifesta necessariamente sobre a forma de
comportamento, como exemplo a falha de memória (REASON, 2009), sendo muito mais difícil
de ser identificado.
As falhas no planejamento são falhas nas ações intencionais para alcançar as consequências
desejadas, chamados enganos (mistakes ou equivocaciones).
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Las equivocaciones se puedem definir como deficiencias o fallas en los
procesos críticos y/o inferenciales implicados en la selección de un objetivo o
en la especificacación de los medios para alcanzarlo, independientemente de
que las acciones realizadas en virtud de este esquema de decisiones funcionen
conforme a lo planeado (REASON, 2009, p. 35).

Desse modo, os enganos são mais difíceis de detectar. Segundo o mesmo autor, para categorizar
o erro numa determinada ação é necessário questionar se houve intenção prévia, se as ações
ocorreram de acordo com o que estava planejado e se as ações resultaram na finalidade
pretendida.
Ao estabelecer os mecanismos básicos e os processos que geram constantes e variadas formas
ou tipos de erros, Reason apoiou-se na distinção do rendimento humano definida por Jacob
Rasmussen, que o dividiu em três níveis: a) nível baseado em habilidades – o rendimento
humano rege-se por estabelecimento de instruções padronizadas e os erros neste nível estão
relacionados com a variabilidade da coordenação de força, espaço e tempo; b) nível baseado
em regras – abordam problemas em que as soluções se regem por regras de produção
estabelecidas e os erros estão relacionados com a aplicação de regras equivocadas ou a incorreta
lembrança dos procedimentos; e o c) nível baseado em conhecimentos – onde se encontram em
jogo novas situações que requerem o planejamento das ações em tempo real, usando processos
analíticos e conhecimentos. Os erros nesse nível derivam da racionalidade limitada e de
conhecimentos incompletos ou incorretos (REASON, 2009; RASMUSSEN, 2003).
A partir dessa classificação, Reason (2009) desenvolveu o Generic Error-Modelling System
(GEMS), com o objetivo de delimitar as origens dos tipos básicos de erro humano e apresentar
uma imagem integrada e dinâmica dos mecanismos do erro que operam nos três níveis de
funcionamento acima citados em conjunto com os deslizes e lapsos (slips and lapses) e os
enganos (mistakes).
O GEMS identifica e descreve três tipos ou mecanismos básicos de erros: a) deslize e lapso
baseados na habilidade (skill-based slips and lapses); b) engano baseado nas normas (ruledbased mistake); e c) engano baseado no conhecimento (knowledge-based mistake). Suas
operações estão divididas em duas áreas: as que precedem e as que resultam na detecção de um
problema (REASON, 2009).
Os deslizes e lapsos com base na habilidade são geralmente categorizados como falhas de
monitoramento de uma ação rotineira derivada, em sua maioria, de falta de atenção ou excessiva
concentração (REASON, 2009).

35

Os enganos baseados em regras e em conhecimentos são baseados na norma ou no
conhecimento, sendo considerados como falhas gerais na resolução de problemas. O problema,
por seu turno, é uma situação que requer uma revisão de uma ação planejada que se baseia em
normas e conhecimentos relativos à sua execução (REASON, 2009).
Para explicar os enganos baseados em regras, o autor cria outras duas subcategorias: 1) a
relacionada com a aplicação errônea das regras boas, ou seja, as regras que têm valor
demonstrado; 2) a provocada pela aplicação das regras ruins. Na primeira situação, ainda que
existam regras adequadas, estas podem ser aplicadas erroneamente por quem atua. Assim, a
ação errada resulta da manutenção de práticas ultrapassadas. Mesmo assim, vários fatores
conspiram para produzir “regras fortes, mas errôneas” (p. 118) e essa “força” da regra é
determinada pela relativa frequência de execução bem-sucedida (REASON, 2009).
Na segunda situação, as regras ruins podem derivar de dificuldades na decodificação do
problema, quando os componentes da norma não são tão evidentes e quando os componentes
da norma produzem respostas inadequadas ou desaconselháveis (REASON, 2009).
De acordo com o GEMS, o nível baseado em conhecimento é um recurso utilizado após esgotarse, sem sucesso na resolução do problema, o repertório do nível anterior. Os enganos baseados
em conhecimento estão radicados em dois aspectos da cognição humana: a racionalidade
limitada, relacionada com processo de raciocínio consciente lento, sequencial, laborioso e de
recursos limitados frente à resolução dos problemas e o fato de que o conhecimento relevante
para o problema é quase sempre incompleto e, não raro, inexato (REASON, 2009).
Ao afirmar que o ser humano elabora respostas erradas aos problemas, baseadas nas limitações
do conhecimento, Reason (2009) define tais respostas erradas como “patologias na solução de
problemas” (p. 145), o que inclui: seleção errada das características do espaço do problema; a
insensibilidade e a ausência de elementos relevantes; o viés de confirmação; o excesso de
confiança dos planejadores e de quem irá resolver o problema; o viés na construção e na revisão
de um plano; o efeito do fato, com predileção pela classificação única; os problemas com
simplificação excessiva das relações de causalidade; a complexidade e diagnóstico da vida
cotidiana, dificultando a identificação dos sintomas causadores de problemas.
A teoria do erro elaborada por James Reason está baseada nos processos cognitivos que
predispõem ao erro. No entanto, cabe destacar que no cerne dessa teoria seu autor estabelece a
combinação entre fatores cognitivos preditivos do erro com um reconhecimento explícito dos
fatores provenientes da organização e dos fatores ambientais ou sistêmicos. Além disso, há uma
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preocupação do autor com a aplicabilidade prática da sua teoria, para que funcione como
barreira contra o erro nos sistemas complexos.
Com isso, desde a década de 1990, para a indústria pesada e a aviação, e desde os anos 2000
para o setor saúde, tem havido mudança de paradigma sobre como entender, abordar e mitigar
o erro, abandonando a abordagem apenas individual para a aceitação da sua inevitabilidade e o
desenvolvimento da aprendizagem a partir dos eventos, afastando-se de uma política centrada
na culpa e na punição.
2.2 NOVO PARADIGMA SOBRE A ABORDAGEM DO ERRO
Segundo Reason (2000) há dois modos de encarar o problema do erro humano: pela via da
abordagem pessoal ou pela abordagem sistêmica. Para cada uma dessas abordagens sobre o erro
há um modelo de nexo de causalidade e cada modelo dá origem a diferentes modos de
gerenciamento do erro. Entender essas diferenças é importante para a compreensão do
paradigma do sistema de abordagem do erro e para direcionar ações de gerenciamento do erro.
No trabalho em enfermagem, a escolha por uma dessas abordagens remete a implicações
práticas para lidar com o risco onipresente do erro.
Nos serviços de saúde, a tradição generalizada e de longa data de abordagem do erro está
centrada nas falhas ativas cometidas pelos trabalhadores: enfermeiras e enfermeiros, técnicas
em enfermagem, médicos, farmacêuticos e outros. Deste ponto de vista, essa abordagem nega
a complexidade do comportamento humano, que, segundo Reason (2000, p. 768), se expressa
através de “processos mentais aberrantes, tais como esquecimento, desatenção, falta de
motivação, falta de cuidado, negligência e imprudência”.
As contramedidas adotadas na ocorrência do erro, associadas à abordagem pessoal, apelam para
a sensação de medo das pessoas: mudança de procedimentos (escrevendo novos ou adaptando
os já existentes), medidas disciplinares, ameaça de processo jurídico, retreinamento. Tais
medidas, acabam personificando, culpando e envergonhando os envolvidos. Os adeptos desta
abordagem entendem o erro como fenômeno moral, assumindo que coisas ruins acontecem a
pessoas más (REASON, 2000). Desse modo, além da responsabilidade civil pelo ato, às pessoas
que cometem o erro é imposto o peso moral da culpa.
A “velha visão do erro humano” ou “teoria da maçã podre”, conforme criticado por Dekker
(2001, p. 3), parte do princípio da existência de pessoas de baixa ou pequena confiabilidade (as
maçãs podres) em sistemas seguros. O autor argumenta que a popularidade dessa abordagem é
por esta ser uma via simples, fácil e de baixo custo para lidar com a segurança. Além disso, esta
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abordagem permite manter a imagem pública da organização, pois esta quase nunca é
responsabilizada pela ocorrência do erro, que é resolvido excluindo o problema, ou seja, o
trabalhador que o comete.
Como a “velha visão do erro humano” ou “teoria da maçã podre” tem seu nexo de causalidade
sustentado nas falhas ativas cometidas pelos trabalhadores, o erro é tido como a causa da falha
ou como o próprio fracasso em si (WOODS; COOK, 2003). Assim, para solucionar os
problemas os investigadores devem procurar as falhas das pessoas, buscando identificar se elas
fizeram avaliações erradas e julgamentos inadequados e tomaram decisões erradas (DEKKER,
2001).
Por outro lado, na perspectiva da abordagem sistêmica, Reason (2009) afirma que os acidentes
ocorrem pela interconexão entre vários fatores e entre diferentes níveis da organização, e não
apenas devido a um único indivíduo. Destaca também que os erros surgem devido às falhas
ativas e às condições latentes e não apenas unilateralmente. Nesse sentido, torna-se necessário
a inclusão de medidas de segurança que funcionem como bloqueios para a ocorrência do erro e
que levem em consideração o sistema complexo como um todo. A partir desta perspectiva
inicia-se o questionamento ao paradigma da abordagem individual do erro.
As falhas ativas são cometidas por pessoas que prestam o atendimento na ponta do sistema de
saúde. No processo de trabalho em enfermagem, as falhas ativas consistem nos atos inseguros
cometidos pelas trabalhadoras que atuam na assistência ao paciente e referem-se a descuidos,
esquecimentos, erros, deslizes e violação de procedimentos. Tais falhas têm um impacto curto
e direto na integridade das defesas do usuário do serviço de saúde (SILVA, 2010).
As condições latentes têm origem na tomada de decisão daqueles que projetam o sistema e
elaboram as recomendações, normas e rotinas. Estas condições permanecem durante longo
tempo nos sistemas e tornam-se visíveis quando combinadas com outros fatores que colaboram
para romper as barreiras de segurança, desencadeando o erro (REASON, 2009).
De acordo com Aiken et al. (2002), cada paciente adicional que gera aumento de sobrecarga de
trabalho de uma enfermeira acrescenta em 7% a probabilidade de um paciente internado em um
hospital morrer. A não regulamentação da jornada de trabalho e do piso salarial, o
subdimensionamento de pessoal, a permissão de dobras em serviço são, por exemplo, condições
latentes possíveis para a abordagem do erro no campo do trabalho em enfermagem.
Em vista desta situação, os erros são sintomas de problemas mais profundos dentro de um
sistema complexo (DEKKER, 2001). Portanto, a ocorrência do erro, por mais que seja um ato
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individual, não pode ser separada do contexto onde este ocorre. É exatamente isso que faz a
abordagem individual: separar o erro do seu contexto.
As condições de trabalho e emprego, denominadas por Drews, Musters e Samore (2008) como
condições produtoras do erro, podem favorecer não apenas a ocorrência do erro, mas ampliar o
potencial de dano quando tais condições são consideradas precárias.
Para a análise do erro em sistemas complexos Reason desenvolveu o "modelo do queijo suíço
no sistema de acidentes", composto por várias camadas defensivas: algumas funcionam como
alarmes, outras são focadas nos indivíduos que trabalham na ponta dos serviços (trabalhadoras
da enfermagem, cirurgiões, pilotos etc.) e outras dependem de procedimentos e dos controles
administrativos. As funções das camadas defensivas são proteger potenciais vítimas e situações
do risco de acidentes. Na prática, as barreiras defensivas são como fatias de queijo suíço, com
muitos furos. Somente quando os furos, nas várias camadas defensivas, estão
momentaneamente dispostos em uma mesma linha, permite-se que a trajetória do acidente
venha a ocorrer, conforme mostra a Figura 1 (REASON, 2009).
Figura 1 - O modelo de queijo suíço e como as defesas, barreiras e salvaguardas podem ser penetradas
na trajetória do acidente

Fonte: Reason (2000)

De acordo com Armitage (2009) o “modelo do queijo Suíço” sofreu críticas de Sidney Dekker,
ao considerar que este modelo “pode simplificar o nexo de causalidade, podendo o usuário
percebê-lo como linear e sequencial, uma vez que sugere uma trajetória unilateral de exemplo
de causação” (p. 200). Além de Dekker, autores como David Woods e Richard Cook têm
criticado e adaptado o modelo reasoniano e, baseados nele, propuseram um modelo de análise
do erro sustentando o seu surgimento a partir do contexto sócio-técnico. O modelo sistêmico é
conhecido como “Novo Olhar” sobre o erro (WOODS; COOK, 2003).
Pelo nexo da causalidade do novo olhar, o erro seria definido como o “desvio de um modelo de
um “bom” processo [que] colide com o problema dos múltiplos padrões” (WOODS; COOK,
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2003, p. 6). Nesse caso, o erro resulta do desvio de um padrão baseado em um modelo de boas
práticas. No entanto, em um ambiente onde existem diferentes rotinas e padronizações para o
trabalho, isto dificulta o trabalhador “acertar”.
O aspecto crucial nas investigações sobre o erro como processo de desvio é decidir sobre o que
se constitui como desvio. Ainda não há consenso sobre isso, mas os autores chamam a atenção
que para reduzir os problemas em função da existência de múltiplos padrões em sistemas
complexos, a classificação de um erro como processo de desvio não terá sentido sem especificar
também o padrão usado para defini-lo.
Para Woods e Cook (2003) ao rotular um ato como erro marca-se o fim do processo social e
psicológico da atribuição causal, ou seja, não se leva em consideração na análise do erro que a
responsabilidade pelo comportamento deva incluir as causas internas (cognitivo-psicológicas)
e externas (sociais) que o induziram. Isso é importante que se considere, uma vez que o
erro não é uma categoria fixa de análise científica. Não é um estado estável do
mundo objetivo. Em vez disso, ele surge a partir da interação entre o mundo e
as pessoas que criam, executam e se beneficiam (ou sofrem) de sistemas
humanos para fins humanos – uma relação entre perigos do mundo e nosso
conhecimento, nossas percepções, e até mesmo o nosso pavor dos caminhos
potenciais, direção e formas de insuficiência (WOODS; COOK, 2003, p. 8).

Noutras palavras, os autores compreendem que expressar o erro apenas em números e
tabulações serve para mascarar falsas soluções e respostas, uma vez que a segurança deve levar
em consideração todos os aspectos contextuais que envolvem o trabalho. Desse ponto de vista,
compreendem o erro não como um ato em si mesmo, mas como componente de um processo.
O paradigma para a abordagem do erro apresentado pelo “Novo Olhar” busca superar o ponto
de vista de que pessoas erráticas destroem os sistemas seguros e barreiras devem ser construídas
contra essas pessoas. Ao contrário, adotam uma perspectiva a partir da consciência da
inevitabilidade da ocorrência do erro. Afirmam que, para evitar a ocorrência do erro, as pessoas
criam mecanismos de segurança a partir de recursos e a partir da pressão pelo desempenho em
todos os níveis do sistema sócio-técnico, aprendendo e adaptando informações do contexto do
trabalho. Entendem, assim, que todos podem contribuir para a construção de barreiras para
mitigar o erro.
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3. ERRO NO ÂMBITO DA SAÚDE E NO TRABALHO EM ENFERMAGEM
Com o propósito de tornar a segurança do paciente um objetivo mundial, em 2004 aprovou-se
na 57ª Assembleia Mundial de Saúde a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o
objetivo de despertar a consciência profissional e o comprometimento político dos governos
para uma melhor segurança na assistência à saúde e apoiar os Estados Membros no
desenvolvimento de políticas públicas e na indução de boas práticas assistenciais (WHO, 2004).
O Brasil foi incluído nesta Aliança em 2007, por meio da assinatura, pelo ministro da Saúde,
da Declaração de Compromisso na Luta contra as Infecções Relacionadas à Assistência à
Saúde, de iniciativa do Programa Desafio Global de Segurança do Paciente da Organização
Mundial de Saúde (WHO, 2009). Em abril de 2013, o Ministério da Saúde instituiu o Programa
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de reduzir a incidência de eventos
adversos nos serviços de saúde no país. Dentre as consequências dos eventos adversos, destacase o aumento do tempo de permanência do paciente no hospital e o impacto nos desfechos tanto
para as pessoas quanto para os sistemas de saúde.
Estudo feito nos Estados Unidos revelou que entre 44.000 e 98.000 pessoas morrem em
hospitais a cada ano resultado de erros médicos que poderiam ter sido evitados, sendo 7.000
mortes, por ano, decorrentes de erro de medicação (IOM, 2000).
Entre as consequências do erro, além dos agravos à saúde destaca-se o impacto financeiro nos
sistemas de serviços de saúde. O custo anual com eventos adversos evitáveis é de U$ 1,5 bilhão
na Grã-Bretanha somente pela ocupação de leito hospitalar, e de U$ 17.929 bilhões nos Estados
Unidos devido à perda no salário, incapacidade e custo de atendimento médico-hospitalar
(KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000; VINCENT, 2009). O Departament of Health
and Human Services (2010) dos Estados Unidos estimou que 13,5% dos beneficiários do
Medicare sofreram algum evento adverso durante a sua internação resultando em dano
temporário, adicionando U$ 324 milhões de custos ao sistema de saúde.
Outro estudo de pesquisadores americanos revelou que um evento adverso em uma unidade de
terapia intensiva de clínica médica e cardiológica gera um custo entre U$ 3.857,00 a U$
3.961,00, além do aumento do tempo de permanência neste setor de 0,77 para 1,08 dia
(KAUSHAL et al., 2007).
Na América Latina, em países como Argentina, Colômbia, Costa Rica, México e Peru os
eventos adversos evitáveis somaram 60% das ocorrências, com taxa de prevalência de 10,5%
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relacionados ao tratamento recebido, sendo que desses 28% dos pacientes sofreram
incapacidade e 6% morreram (ANDRÉS et al., 2011).
A incidência de pacientes com eventos adversos internados em três hospitais públicos
brasileiros foi de 7,6%, com proporção de 66,7% de eventos adversos evitáveis. Quanto ao local
de ocorrência, a maior proporção deu-se entre as enfermarias (48,5%), seguido por sala de
cirurgia (34,7%) e Unidade de Terapia Intensiva (11,9%). Quanto aos eventos evitáveis,
destacaram-se: infecções relacionadas ao cuidado, complicações cirúrgicas, falta ou atraso do
diagnóstico ou tratamento, úlceras por pressão, complicações na punção venosa, quedas e
problemas na administração de medicamentos, resultando em 373 dias adicionais de internação
hospitalar (MENDES et al., 2009).
Estudo feito a partir de 622 prontuários e de dados do Sistema de Informações Hospitalares
(SIH-SUS) de dois hospitais públicos brasileiros, revelou que dos prontuários dos pacientes
analisados, 39 (6,3%) sofreram algum evento adverso (EA). Desses, 25 foram considerados EA
evitáveis (64,1%). O valor médio pago (R$ 3.195,42) pelo atendimento aos pacientes com EA
foi 200,5 % superior ao valor pago aos pacientes sem EA, enquanto o valor médio pago aos
pacientes com EA evitável (R$1.270,47) foi 19,5 % superior ao valor médio pago aos pacientes
sem EA. O valor pago para o tratamento dos pacientes com EA não evitável (R$ 6.632,84) foi
523,8% maior que o valor médio dos pacientes sem EA. Quanto à permanência no hospital, os
pacientes com EA apresentaram tempo médio de 28,3 dias superior ao observado nos pacientes
sem EA. Analisados globalmente, os gastos nos dois hospitais alcançaram total de R$
1.212.363,30, representando 2,7% do reembolso total pago a ambos (TRAVASSOS et al.,
2010).
A dimensão do problema não deixa dúvida quanto à necessidade de desenvolvimento de
estratégias voltadas para detecção e intervenção frente aos erros, considerando a complexidade
do setor saúde e de que tais estratégias devem incluir, necessariamente, a redução das condições
precárias de trabalho e a participação dos trabalhadores.
O relatório sistêmico de fiscalização da saúde do Tribunal de Contas da União (BRASIL,
2013e) revelou que 35% dos hospitais visitados apresentavam uma quantidade de profissionais
de saúde muito abaixo da necessária para a realização da assistência, resultando no bloqueio de
mais de 2000 leitos hospitalares. Destaca-se nesse cenário a falta de profissionais da
enfermagem como um dos principais motivos para a suspensão de procedimentos e bloqueio
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dos leitos. Esses dados revelam a sobrecarga de trabalho a qual as trabalhadoras em
enfermagem estão expostas, fator que, certamente, contribui para a ocorrência de erros.
São recordados dois casos de erros amplamente divulgados na mídia brasileira: o primeiro da
auxiliar em enfermagem que injetou vaselina por via venosa em uma criança em um hospital
na cidade de São Paulo; o segundo da técnica em enfermagem que injetou leite por via venosa
em um recém-nascido em um hospital de Jacareí, no estado de São Paulo. No primeiro caso, a
vaselina se encontrava armazenada no mesmo local que os recipientes de soro, condicionada
em uma embalagem reaproveitada e muito parecida com a do soro. A trabalhadora não notou a
diferença entre as embalagens e seu conteúdo. No segundo caso, a técnica em enfermagem
alegou que nunca tinha trabalhado com crianças e estava distraída no momento da realização
do procedimento (G1 VALE E REGIÃO, 2013).
Nestes casos, notam-se alguns fatores relacionados ao erro que implicam na abordagem
sistêmica: em ambos se identifica a falha da organização, seja na disposição dos insumos ou na
ausência de educação permanente na organização hospitalar para que a trabalhadora atuasse
junto a um determinado grupo da população.
Uma análise profunda desses casos poderia revelar: a existência do subdimensionamento das
trabalhadoras em enfermagem; salários baixos e incompatíveis com o grau de responsabilidade
assumida pelas trabalhadoras; acúmulo de jornada de trabalho; o constante estresse; a
sobrecarga de funções e processos seletivos falhos, entre outras variáveis que contribuem para
que a realização da assistência em enfermagem seja considerada uma atividade de risco para a
trabalhadora e para o usuário do serviço. Resultado semelhante foi encontrado no estudo de
Fontana et al. (2015).
As notícias sobre erros cometidos pelas trabalhadoras em enfermagem veiculadas na mídia
apontam as técnicas e auxiliares, na maior parte dos casos, como responsáveis pelo erro. Isto
guarda relação direta com a divisão social e técnica do trabalho em enfermagem e com o modelo
de gestão do trabalho taylorista-fordista, onde a fragmentação e hierarquização das atividades
definem os lugares ocupados no processo de trabalho em enfermagem. Nesse processo, as
técnicas e auxiliares em enfermagem executam de modo fragmentado as atividades assistenciais
e à enfermeira é designada a coordenação do processo de trabalho em enfermagem e articulação
do processo de trabalho na saúde (MELO et al., 2015).
Ao analisarmos o campo da enfermagem, é possível conjecturar que a divisão técnica do
trabalho e a fragmentação na organização do processo de trabalho se tornam fatores
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condicionantes para o erro, dado que esta divisão do trabalho não permite que a técnica e a
auxiliar em enfermagem se coloquem como atores em seu processo de trabalho. O
subdimensionamento das trabalhadoras em enfermagem e a própria natureza gerencialassistencial do trabalho da enfermeira, são barreiras encontradas no cotidiano dos serviços que
dificultam que a enfermeira exerça a supervisão sobre o trabalho das auxiliares e técnicas,
conforme está preconizado pela Lei do Exercício Profissional em Enfermagem.
Desse modo, ao contrário do que preconiza o modelo hegemônico de gestão do trabalho em
enfermagem, no momento da prestação de ações e procedimentos assistenciais é a técnica e/ou
a auxiliar em enfermagem quem decide e interage com o paciente, podendo seguir ou não o
planejamento, as normas, rotinas e protocolos que, na sua formulação, não contou com a
participação destas trabalhadoras. Estas são condições primárias para a ocorrência do erro
(MELO et al., 2015).
Este panorama pode ser ainda mais grave quando estas profissionais – enfermeiras, técnicas e
auxiliares – estão submetidas a condições precárias de trabalho, onde a organização de saúde
que as emprega tende a responsabilizar essas trabalhadoras pela execução dos procedimentos
assistenciais e, consequentemente, pela ocorrência do erro. Destaca-se que nas noticias
veiculadas na mídia, aqui referidas como exemplo, aponta-se apenas para a punição da
trabalhadora, o que permite afirmar que predomina a abordagem individual do erro (REASON,
2009), sem considerar se houve ou não mudanças nas organizações para diminuir ou evitar o
erro a partir de uma análise global dos fatores que os causaram.
Embora os erros possuam causa multifatorial, a maior parte das condutas empregadas pelas
organizações onde acontece um erro centra-se no indivíduo e não no desenvolvimento de
estratégias organizacionais que possibilitem o aprendizado para o sistema ou o que pode ser
chamada de cultura organizacional de prevenção do erro. O que é gasto para reparar as
consequências dos erros poderia ser investido para mitigá-los. Mas a adoção da abordagem
individual do erro é, segundo Woods e Cook (2003), uma decisão permeada por razões políticas
e econômico-financeiras com repercussões para a imagem pública das organizações. Estas têm
optado pelo caminho mais fácil e superficial da abordagem do erro ancorado na abordagem
individual.
Isso posto, uma das consequências individuais para a trabalhadora em enfermagem que comete
um erro é a instauração de um Processo Ético Disciplinar junto ao Conselho Federal de
Enfermagem. Pesquisa realizada por Sidon et al. (2012) no Cofen, no período 2005-2010,
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revelou que os Conselhos Regionais de Enfermagem que mais encaminharam processos éticos
ao Cofen, portanto em grau de recurso, foram: São Paulo (25,9%), Minas Gerais (18,4%) e Rio
Grande do Sul (16,2%). Deve-se considerar que estes Conselhos Regionais de Enfermagem são
os maiores do país em número de profissionais inscritas.
Quanto ao perfil das trabalhadoras denunciadas nestes PEDs 53,9% são enfermeiras, 33,3%
auxiliares em enfermagem, 19,7% técnicas em enfermagem e 1,7% são atendentes em
enfermagem. Quanto às penalidades aplicadas, as mais frequentes foram censura (15,4%),
multas (10,3%), advertência verbal (8,6%), cassação do exercício profissional (6,9%) e
suspensão das atividades (6,0%) (SIDON et al., 2012).
Conjectura-se que a ocorrência do erro na prática em enfermagem guarda relação com uma das
características do processo de trabalho: a vigilância sobre o usuário atendido, a continuidade
das ações, o que exige permanência no local de trabalho e maior duração da jornada em um
mesmo local do que outros profissionais como médicos, psicólogos ou nutricionistas. Enquanto
outros trabalhadores podem executar o seu ato técnico e se retirar do local de trabalho,
retornando somente se for necessária sua presença, as trabalhadoras em enfermagem precisam
permanecer. Com isso, essas trabalhadoras estão entre os que mais estão expostos às condições
de trabalho e a ocorrência do erro.
Por um lado, a presença contínua das trabalhadoras em enfermagem as torna, potencialmente,
trabalhadoras estratégicas para a construção e funcionamento da cultura de segurança no
ambiente complexo dos serviços de saúde. Essas trabalhadoras, por sua posição na equipe de
saúde, podem atuar na prevenção e detecção de erros, de modo a potencializar a segurança do
paciente.
As trabalhadoras em enfermagem não somente recolhem os dados, mas é capaz de atribui-lhes
significado e de perceber a sua variação em determinado período, identificando se as alterações
no quadro do paciente advêm da piora do seu estado clínico ou como consequência da
terapêutica implementada, informações imprescindíveis, por exemplo, para a avaliação médica
(KELLY; VICENT, 2012).
Por outro lado, a permanência destas trabalhadoras em condições precárias de trabalho, com
poucos insumos, improvisando os recursos necessários à assistência, com sobrecarga de
trabalho, subdimensionamento de pessoal e com problemas de comunicação entre os membros
da equipe de saúde, também favorecem que estejam mais propensas a cometerem erros.
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Na Austrália, Nichols et al. (2008) ao estudarem o contexto que contribui para a ocorrência de
erros de medicação, encontrou que estes eram frequentes quando havia intensa jornada de
trabalho, distração da equipe, realização da assistência à pacientes desconhecidos e falhas
comunicacionais entre os profissionais, sobretudo, os da equipe de enfermagem.
A compreensão do erro humano em uma organização de saúde exige uma análise de múltiplos
fatores, contemplando principalmente o processo de trabalho em saúde que favorece a
ocorrência do erro, e não apenas o foco na punição dos possíveis culpados. A cultura de
segurança enfatiza a abordagem aos incidentes não simplesmente como problemas, mas
tratando o assunto como uma oportunidade de melhorar a assistência à saúde (BRASIL, 2013c),
o que exige o desenvolvimento de novos métodos de abordagem do erro, baseados no novo
paradigma.
Entender como os erros acontecem e quais são as suas implicações éticas e legais não é uma
tarefa fácil, sendo necessário, para uma análise sistêmica, aprofundar conceitos e assegurar a
participação dos profissionais da saúde, gestores, usuários e familiares, todos envolvidos no
processo assistencial (BRASIL, 2013c). Nesse sentido, a análise sistêmica consiste em
compreender as causas além do foco no indivíduo, buscando identificar elementos do processo
de trabalho, no usuário/paciente e no ambiente, que podem interferir e desencadear os erros.
Ademais, os estudos realizados sobre o erro e a segurança do paciente têm carreado mudanças
que vêm sendo implementadas nos sistemas e nas organizações de saúde e, sobretudo, no
trabalho. Com isso, tem-se gerado, entre outras coisas, demanda para mudanças nas fronteiras
das profissões via regulação do exercício profissional (WARING, 2007; YEUNG, 2014).
No atual contexto do trabalho, com crescente complexidade tecnológica, com presença de
novas profissões na equipe de saúde e das atribuições das trabalhadoras em enfermagem, com
a crescente precarização do trabalho, consideramos que a abordagem individual sobre o erro
revelado no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem implica na adoção de medidas
de atribuição de culpa exclusiva da trabalhadora que cometeu o erro, afastando a possibilidade
da abordagem positiva sobre a ocorrência do erro.
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4. REGULAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Diferentemente do que ocorre em outros países, onde o uso do termo enfermagem confunde-se
com a agente enfermeira, no Brasil, enfermagem refere-se a um campo de trabalho e de
conhecimento composto por três profissões. Enfermeira, técnica em enfermagem e auxiliar em
enfermagem são profissões reconhecidas pelo Estado. A regulação do trabalho no campo da
enfermagem reproduz a divisão social e técnica do trabalho, quando apenas às enfermeiras
cabem os postos máximos de direção e de fiscalização do exercício profissional na esfera dos
Conselhos de Enfermagem. Assim, uma profissão, enfermeira, regula as demais.
A regulação das profissões pelo Estado justifica-se porque os serviços que são prestados pelos
profissionais são baseados nas relações de confiança com os clientes e na integridade moral dos
seus membros, sobretudo porque na maioria dos casos o conhecimento de cada ocupação não é
de alcance para a análise imediata das pessoas (DAL POZ; GIRARDI; PIERANTONI, 2012).
A Constituição Federal de 1988 (CF) dispõe no inciso XVI do art. 22 que a competência
legislativa para estabelecer normas relativas às condições para o exercício de profissões é da
União. De acordo com o artigo 21, inciso XXIV, também cabe à União cuidar da inspeção do
trabalho, o que inclui o poder e o dever de fiscalizar o exercício de profissões, em especial
aquelas cujo exercício demanda o atendimento de condições fixadas por lei federal.
Pelo fato da fiscalização de profissões regulamentadas e da fiscalização e arrecadação de
contribuições de interesse das categorias profissionais se tratarem de atividades que só podem
ser desempenhadas diretamente pela União, através de seus órgãos, ou por entidade autárquica,
é que foram criados os Conselhos Profissionais, responsáveis pela regulação do exercício
profissional.
A regulação profissional insere-se no campo da economia política da regulação. Por regulação
compreende-se a
[...] intervenção pública (ou da política) sobre a soberania dos mercados (ou
da economia). Na sua substância a regulação corresponde ao conjunto de
regras, normas, hábitos e regulamentações extra-mercado que se impõem
sobre determinadas atividades sociais e econômicas. De uma forma mais
dinâmica ela abarca o próprio processo, político e econômico, de elaboração
e implementação dessas regras (GIRARDI, s/a, p.11).

Das 21 profissões e ocupações da saúde regulamentadas no Brasil, 14 são de nível superior e
sete de nível técnico. Entre as profissões regulamentadas, 14 são autorreguladas por seus
Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional, desses apenas o Conselho Federal de
Técnicos em Radiologia corresponde à profissão de nível técnico (PIERANTONI, 2014). Os
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conselhos profissionais da enfermagem, odontologia, farmácia e nutrição regulam,
respectivamente, o exercício do trabalho das ocupações de nível médio vinculadas às suas áreas:
técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem, técnico em prótese dentária, técnico em
saúde bucal, auxiliar em saúde bucal, técnico em análises clínicas e o técnico em nutrição e
dietética.
O modelo de regulação profissional adotado no Brasil foi o da autorregulação, ou seja, a
regulação de pares, ao invés da regulação burocrática ou da regulação do mercado (DAL POZ;
PIERANTONI; GIRARDI, 2012). Há três traços característicos desse modelo: é uma forma de
regulação e não a sua ausência; é uma forma de regulação coletiva, que estabelece e impõe
certas regras e disciplinas aos seus membros; e é uma forma de regulação não estatal, dado que
os reguladores são também os regulados que, no caso da autorregulação pública, tiveram
funções originalmente estatais entregues a organismos de autorregulação criados para essa
finalidade (MOREIRA, 1997).
Para Dal Poz, Pierantoni e Girardi (2012) o modelo de autorregulação tem duas peças
institucionais basilares: as leis e os conselhos profissionais. A legislação profissional é
responsável por determinar o escopo da prática profissional, os requisitos para habilitação para
a prática, normalmente vinculados à formação profissional e as competências de autoridades
profissionais reguladoras.
Os conselhos profissionais são autarquias federais que têm a prerrogativa para regular os seus
membros e são parte do Estado. Seu principal encargo é a garantia da proteção do público contra
os atos praticados pelos profissionais e da integridade das profissões. As funções dessas
autarquias incluem o registro e autorização dos profissionais para a prática, emissão de
resoluções e normativas relacionadas ao exercício profissional, elaboração e implementação do
código deontológico e a fiscalização do exercício profissional (DAL POZ; PIERANTONI;
GIRARDI, 2012; MOREIRA, 1997).
Para Moreira (1997) o modelo de autorregulação profissional apresenta vantagens e
desvantagens para o Estado, os profissionais e a sociedade. Entre as vantagens para o Estado é
possível citar a desoneração político-administrativa e financeira; mais eficácia na regulação;
maior flexibilidade da burocracia estatal; substituição do instrumento penal pela autodisciplina
profissional; e maior cooperação dos regulados. Entre as desvantagens pode-se citar o desvio
da função do Estado com riscos de consolidação de privilégios profissionais; risco de criação
de oligarquias profissionais; dificuldade do controle governamental sobre a irresponsabilidade
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democrática dos organismos profissionais; tendências corporativistas que prejudicam os
consumidores dos serviços ofertados por esses profissionais; risco da autodisciplina se
transformar em autodesresponsabilização profissional, dado que os fiscalizados são os
fiscalizadores; e a cristalização de privilégios sociais e interesses estabelecidos.
A desoneração político-administrativa e financeira apontada pelo autor anteriormente citado
não é, necessariamente, uma vantagem para o Estado, dado que com isso este perde, em parte,
a capacidade de regulação do trabalho conforme os interesses das políticas públicas para atender
demandas coletivas em detrimento dos interesses políticos e econômicos dos grupos
profissionais. Considerando que o financiamento dessas autarquias se dá por meio do
pagamento de taxa anual pelos profissionais, o argumento de que a administração direta pelo
Estado seria onerosa também é frágil, dado que a fonte de financiamento seria a mesma.
Sob o ponto de vista das organizações profissionais as razões favoráveis para o modelo da
autorregulação são: evitar a regulação estatal direta e, portanto, menos intensa ou menos lesiva
à liberdade e autonomia econômico-profissional; aquisição de status para a organização e seus
dirigentes; fomentar a ideia de responsabilidade social da profissão; e melhorar a imagem da
profissão com o público (MOREIRA, 1997).
Na perspectiva do modelo de autorregulação profissional é papel das autarquias profissionais a
regulação do trabalho para que este possa ser oferecido à sociedade de modo seguro e livre de
danos, sendo esta atribuição imposta pela Constituição Federal.
Assim, pode-se afirmar como falacioso o argumento desse modelo de regulação como sendo
impulsionador da ideia de responsabilidade social, que mantém relação com o voluntarismo de
ações, e da melhoria da imagem pública da profissão, por meio da organização política, de
melhorias nas condições de trabalho e de investimento na educação permanente para a prática
segura e não pela simples razão da adoção desse modelo regulatório.
Girardi (s/a, p. 29) argumenta que a

instituição dessas prerrogativas monopólicas sobre campos de trabalho para
grupos de profissionais teve vários resultados negativos, incluindo a pequena
responsividade ao público, a relativa invulnerabilidade aos legítimos objetivos
gerenciais de ampliação da cobertura e acesso aos cuidados, o crescimento do
sentimento de "injustiça" entre as ocupações, com exclusão e subordinação
hierárquica das ocupações e profissões de menor status e o estabelecimento
de entraves à políticas estatais de coordenação das profissões tendo em vista,
por exemplo, a implementação de políticas de saúde de corte universalista.
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Isso ficou explícito em setembro de 2013, quando buscando ampliar a cobertura da Estratégia
Saúde da Família, o governo federal emitiu a Medida Provisória n. 621/2013, convertida na Lei
n. 12.871/2013 (BRASIL, 2013d), instituindo o Programa Mais Médicos e o Projeto Mais
Médicos para o Brasil.
O primeiro prevê a formação de recursos humanos em medicina para o SUS com a reordenação
da oferta de cursos e dos parâmetros para a formação médica no país e o segundo para o
preenchimento de vagas ociosas de médicos em muitos municípios brasileiros. A primeira etapa
do projeto tinha reserva de vagas preferenciais para os médicos brasileiros. No entanto, estes,
ao adotarem posicionamento político contrário à proposta do governo não se inscreveram, tendo
o governo que lançar mão da participação de médicos estrangeiros, sobretudo cubanos.
Em outra atitude política da categoria médica contrária a proposta do governo, o Conselho
Federal de Medicina negou a emissão do registro profissional aos médicos estrangeiros. A
situação resolveu-se após a Advocacia Geral da União conseguir liminares judiciais que
obrigavam a concessão do registro profissional aos médicos estrangeiros pelos Conselhos
Regionais de Medicina (BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b).
O papel regulador do Estado no setor saúde e das práticas dos profissionais tem sido objeto de
discussão internacional e propostas têm sido implementadas para garantir maior acesso das
pessoas aos serviços e às políticas de saúde e reduzir o poder de pressão de grupos profissionais
em busca de privilégios e, consequentemente, aumentar o poder decisório do Estado.
Ao eleger os cuidados primários como alternativa de atenção à saúde, pesquisadores analisam
que há limites impostos para a efetivação da Affordable Care Act (ACA), apelidada como
"Obamacare", a partir do atual quadro regulatório do trabalho e das profissões da saúde nos
Estado Unidos, sobretudo no que concerne ao escopo das práticas, limitando inovações da força
de trabalho necessárias para um sistema de cuidados de saúde em processo de mudança e que
se pretende basear na prevenção de danos e agravos à saúde. As atuais leis e regulamentos criam
desequilíbrios entre a competência profissional e as leis referentes ao âmbito das práticas das
profissões de saúde, com destaque para o entrave para o trabalho coletivo entre as profissões
que muitas vezes compartilham algumas atividades, tarefas e responsabilidades (DOWER;
MOORE; LANGELIER, 2013).
É consenso entre pesquisadores americanos e europeus que as atuais demandas dos sistemas de
saúde, sobretudo os universais, como em muitos países europeus (e também no caso do SUS),
e a tentativa de tornar-se inclusivo e resolutivo, como pretende ser o novo sistema de saúde
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estadunidense, é que existe a necessidade de revisão das fronteiras profissionais no setor da
saúde, especialmente entre médicos e enfermeiras, uma vez que os quadros normativos de cada
profissão funcionam como barreiras às revisões de cada campo individualmente para
proporcionar respostas às demandas coletivas (TEMIDO; DUSSAULT, 2014; DOWER;
MOORE; LANGELIER, 2013).
No Brasil, a implantação do Sistema Único de Saúde, a partir da Constituição Federal de 1988,
promoveu mudança significativa na regulação do trabalho em saúde. Além da definição
constitucional de que cabe ao SUS a ordenação da formação de recursos humanos na saúde,
também a proposição, incentivo, acompanhamento e elaboração das políticas de gestão,
planejamento e regulação do trabalho em saúde no âmbito nacional são atribuições do SUS.
Isto inclui um leque amplo de competências, tais como: o diagnóstico situacional dos
trabalhadores da saúde no Brasil; criação de um sistema de informação sobre os trabalhadores
da saúde para a tomada de decisões; apontar necessidades quantitativas de profissionais de
saúde; garantir a oferta quantitativa com perfil adequado às necessidades do SUS; fomentar a
educação permanente dos trabalhadores e até o desenvolvimento de ações de cooperação
internacional para o enfrentamento de problemas de gestão e da regulação do trabalho em saúde
(BRASIL, 2005).
Na esfera pública, desde 1994, com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) no
âmbito da Atenção Básica, como estratégia de reordenação do modelo de atenção à saúde no
Brasil focado para ações de promoção da saúde e proteção contra riscos e agravos à saúde, é
que o Ministério da Saúde e os médicos vêm se enfrentando no campo do escopo das práticas
profissionais.
O Ministério da Saúde buscando ampliar o acesso das pessoas às ações e serviços de saúde,
com ampliação das fronteiras profissionais das enfermeiras, introduziu nas Cartilhas, Guias,
Manuais e nos Cadernos da Atenção Básica2 - cujas publicações estão distribuídas por políticas
públicas específicas, programas ou patologias – algoritmos clínicos para algumas patologias,
permitindo às enfermeiras a prática clínica, o diagnóstico e a prescrição de medicamentos. Em
países europeus tais ferramentas do trabalho com a clínica são nomeadas atualmente como
Enfermagem de Práticas Avançadas que, recentemente, tem sido objeto de debates no Brasil

2

Material publicado pelo Departamento da Atenção Básica e pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da
Saúde para difundir a produção de conhecimentos e práticas construídas na Atenção Básica para auxiliar na
implementação do modelo assistencial de atenção básica. Em algumas dessas publicações encontram-se algoritmos
clínicos que baseiam a prática clínica das enfermeiras na Atenção Básica.
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como sendo uma novidade a ser adotada, mas que foi adotada desde a implantação do PSF, e
mesmo antes, com protocolos e programas de extensão de cobertura assistencial na atenção
primária nos anos 1970 (NUNES, 1998; SILVA; GARNELO; GIOVANELLA, 2010).
Desde então, o Ministério da Saúde e as enfermeiras enfrentam a resistência dos médicos que
se traduz, no âmbito dos serviços de saúde, em um “cotidiano tenso e conflituoso, que se produz
predominantemente na manutenção de modos tradicionais de trabalhar, convivendo com frágeis
movimentos de invenção de novas práticas” (MATUMOTO et al., 2011, p. 4).
Para exemplificar como essa disputa extrapola o âmbito dos serviços de saúde, foram analisadas
treze matérias publicadas em medias online, entre os anos de 2010 e 2015, que versam sobre
erros cometidos por trabalhadoras em enfermagem. Das matérias analisadas, oito foram
publicadas em sites de alcance nacional e cinco em sites de alcance regional/local.
Gráfico 1 – Número de publicações sobre erro cometido por trabalhadoras em enfermagem
entre os anos de 2010 e 2013. Salvador, 2018.

Fonte: Elaboração do autor, 2018.

O maior número de publicações em 2012 e 2013 (Gráfico 1) pode ser explicado, em parte,
porque nesse período o Projeto de Lei (PL) nominado de “Ato Médico”, que regulamentou a
profissão médica e impunha limites na ação da maioria das demais profissões da saúde e que
tramitava no Congresso Nacional desde 2002, ganhou destaque em 2012 com parecer favorável
pela Comissão de Constituição de Justiça. Em 2013 o PL fora aprovado pelo Congresso
Nacional com vetos aos artigos que limitavam a prática das demais profissões da saúde pela
presidenta da República, coincidindo com os pedidos dos profissionais de saúde e dos militantes
do Sistema Único de Saúde.
É possível conjecturar que as investidas midiáticas negativas sobre as trabalhadoras da
enfermagem têm alguma relação com as discussões do PL do “Ato Médico”, numa tentativa de
expor para a sociedade que profissionais não médicos são incapazes de cuidar de pessoas,
buscando assim o apoio da sociedade para a aprovação integral do PL do “Ato Médico”, que,
no caso da enfermagem, restringia a ação das profissionais a meras executoras de prescrições
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médicas, paralisando a ação das enfermeiras em muitos programas na Atenção Básica,
fortalecendo a hegemonia médica no campo da saúde e a divisão social e técnica do trabalho
em saúde.
Considerando que a divisão técnica parcelar do trabalho tem como objetivos primordiais
baratear os custos da produção e dividir os trabalhadores (BRAVERMAN, 1981), o “Ato
Médico” seria mais uma tentativa da categoria médica para manter o status quo em que, baseado
no modelo biomédico, concentra para eles o poder decisório no âmbito do setor saúde e ao
mesmo tempo amplia o quantitativo de trabalhadores para operar o trabalho prescrito.
Considerando que a prática médica busca legitimar o seu lugar no contexto do consumismo no
campo da saúde, e diminuir a confiança sobre outras profissões, é que, para Waring (2007),
surge a agenda da segurança do paciente, para enfrentar o problema do erro clínico, com
mudanças na regulação do trabalho médico, sobretudo no que diz respeito ao processo de
trabalho, ampliando os elementos de segurança do paciente.
Em outra perspectiva, Yeung (2014) sugere o uso da tecnologia como uma modalidade de
regulação na área da saúde, o que chama de regulação baseada no design, ou ação-forçada. A
proposta da autora baseia-se no redesenho de equipamentos que impeçam que o erro ocorra,
sobretudo na administração de medicamentos pela via errada, forçando uma ação correta. Esta
proposta está limitada apenas aos componentes tecnológicos do trabalho em saúde e não avança
sobre o desafio que está posto: pensar a regulação do trabalho coletivo em saúde.
Mesmo com diferentes perspectivas de regulação do trabalho, Waring (2007) e Yeung (2014)
concluem que o atual modelo regulatório do trabalho médico pode agir como barreira para a
efetivação de cuidados livres de danos evitáveis. Cabe destacar que no caso da enfermagem não
há análise semelhante.
A Associação Brasileira de Enfermagem compreende o processo de regulação profissional
como sendo um processo social e político e, portanto,
o foco para conformar a relação ética e técnica das(os) profissionais de
enfermagem com quem é cuidado. Isto descarta que seja a autonomia
profissional o princípio organizador da prática social de qualquer profissão da
saúde. O saber técnico-científico que conforma as diferentes profissões da
saúde é, sim, inseparável da organização técnica-profissional e política sob a
égide de normas instituídas na e pela sociedade, através do Estado [...]
(ABEN, 2007, p.9).

O setor da saúde é dinâmico e demanda transformações constantes no processo de trabalho,
induzido por mecanismos como os avanços tecnológicos, os programas de saúde do sistema
público e o surgimento de novas profissões, por exemplo. Como parte da dinâmica econômica
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capitalista, no setor saúde também se modificam as relações de trabalho, com o aumento da
flexibilização destas relações, marcadamente a terceirização, aumentando com isso o poder de
interferência da regulação de mercado sobre a regulação profissional em saúde.
Nesse sentido, considerando que o campo da enfermagem responde por 50% da força de
trabalho em saúde no Brasil, que a lei que cria o sistema de regulação profissional data de 1973
e que a Lei do Exercício Profissional data de 1986; e, considerando as mudanças no processo
de trabalho no setor saúde, nas relações de trabalho e no Sistema Único de Saúde, repensar a
regulação profissional considerando os resultados do trabalho coletivo da saúde e para além do
exclusivo controle de cada uma das corporações é uma ação oportuna para conhecer e
compreender os limites da ação regulatória em enfermagem e garantir à sociedade a oferta de
cuidados seguros.
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5 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA ANÁLISE DO DISCURSO EM
MICHEL PÊCHEUX E ENI ORLANDI
Neste capítulo serão discutidas as bases epistemológicas da Análise do Discurso e os principais
conceitos e definições desta teoria dos quais nos apropriamos para a construção deste estudo.
5.1 MAIO DE 1968 NA FRANÇA: NASCIMENTO DO PÓS-ESTRUTURALISMO
Maio de 1968 ficou marcado como um conjunto de atos ocorridos em Paris contrários à ordem
social mundial. À luta dos estudantes franceses, com ocupações de escolas e universidades,
somou-se a classe média assalariada, setores operários e intelectuais em torno de objetivos
políticos, tais como democratização, defesa das liberdades individuais ou coletivas, denúncia
contra as guerras e etc (THIOLLENT, 1998).
No bojo das reivindicações estava a crítica ao sistema de ensino, principalmente o sistema
universitário, e a demanda por reformas e inclusão nos programas de graduação de autores
pouco lidos e discutidos e, até aquele momento, restritos a alguns programas de pós-graduação
conduzidos por Charles Bettelheim e Lucien Goldmann na École Pratique des Hautes Études,
Louis Althusser e seus assistentes na École Normale Supérieure, Henri Lefebvre em Nanterre
e Henri Denis na Faculdade de Economia (THIOLLENT, 1998).
A maior influência intelectual exercida sobre os estudantes de 1968 foi o
marxismo, mas, evidentemente, não o marxismo ortodoxo da União Soviética
ou dos partidos comunistas do ocidente. Tratava-se de variantes relacionadas
com os nomes de Trotsky, Mao Tsé-Tung, Fidel Castro, Che Guevara. Havia
também o ressurgimento do anarquismo e uma nova forma de anarquismo
cultural, chamado "situacionismo" (THIOLLENT, 1998, p.71).

A partir de 1968 houve mudanças epistemológicas na psicanálise, com a releitura de Freud
proposta por Jacques Lacan, pela crítica às estruturas e o retorno ao sujeito. As pessoas nas ruas
de Paris, nas ocupações e, portanto, no protagonismo dos eventos daquele maio de 1968
questionavam epistemologicamente o papel das estruturas (MOTTA, 2012). A frase que resume
tal questionamento, dando centralidade ao sujeito no lugar das estruturas e, ao mesmo tempo,
marcando o declínio do estruturalismo, fora deixada numa lousa na Universidade de Sorbonne:
“As estruturas não descem à rua” (DOSSE, 2007).
A crítica ao estruturalismo foca na ausência de uma perspectiva dinâmica, ou seja, o método e
a análise estruturalistas não levam em consideração as transformações na ordem de sua história.
Os principais críticos às estruturas, chamados de pós-estruturalistas, são Michel Foucault,
Gilles Deleuze e Jacques Derrida (MOTTA, 2012).
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O que propunha os pós-estruturalistas, influenciados pelo maio de 1968, era a recolocação do
lugar social do sujeito e da prática social com o desenvolvimento de um pensamento que desse
valor a ação, incluindo a historicidade, devendo esta ocupar o lugar que pertencia à estrutura.
Assim, fica evidente que o pós-estruturalismo não se trata um simples retorno ao sujeito, mas a
centralidade da história nesse retorno (DOSSE, 2007). Nas palavras de Thiollent (1998, p. 92)
o maio de 1968 representou para as ciências sociais “uma profunda ruptura no plano da
metodologia e da concepção de ciência”.
5.2 PÓS-ESTRUTURALISMO E A ANÁLISE DO DISCURSO
Discurso, formação discursiva, condições de produção do discurso, são termos que aparecem
nos escritos de Michel Foucault e Michel Pêcheux. Entretanto, há entre esses autores pontos de
convergência e divergência que merecem atenção para o posicionamento epistêmico e
metodológico na execução de uma pesquisa.
Existem muitos pontos de contato entre aquilo que Michel Foucault elaborou
no que se refere ao discurso e aquilo que fez Michel Pêcheux, pelo menos no
nível teórico (por exemplo, encontra-se em Foucault uma noção de “formação
discursiva” que tem alguns pontos em comum com aquela de Pêcheux), e em
particular no nível prático (Foucault nunca tentou elaborar um dispositivo
operacional de análise do discurso) [...] Pêcheux partilhava com Foucault um
interesse comum pela história das ciências e das ideias que pode explicar por
que ambos, mais do que qualquer outro autor, focalizaram o discurso
(HENRY, 2014, p. 29).

A obra de Foucault Arqueologia do Saber, publicada em 1969, apresenta a descrição do método
arqueológico. Esta teoria procura compreender o funcionamento dos discursos que constituem
as ciências humanas. Entretanto, a compreensão do discurso, em oposição ao pensamento
estruturalista, não é mais considerada como conjuntos de signos e elementos significantes que
remeteriam a determinadas representações e conteúdos, e sim como um conjunto de práticas
discursivas que instauram os objetos sobre os quais enunciam, circunscrevem os conceitos,
legitimam os sujeitos enunciadores e fixam as estratégias sérias que rareiam os atos discursivos
(BARONAS, 2011). “Com o método arqueológico Michel Foucault busca descrever não só as
condições de possibilidade dos enunciados que formam as ciências empíricas, mas as condições
mesmo de existência desses enunciados” (BARONAS, 2011, p. 1).
Para Foucault a formação discursiva é vista como um conjunto de enunciados
que não se reduzem a objetos linguísticos, tal como as proposições, atos de
fala ou frases, mas submetidos a uma mesma regularidade e dispersão na
forma de uma ideologia, ciência, teoria, etc. Dito de outro modo, [...] o que
garante a unidade de um discurso clínico, por exemplo, não é a sua linearidade
formal – sintática ou semântica -, mas algo comparável a uma diversidade de
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instâncias enunciativas simultâneas (protocolos de experiências, regulamentos
administrativos, políticas de saúde pública, etc.). (BARONAS, 2011, p. 3).

A principal mudança desse modo de pensar de Michel Foucault e a proposição de Michel
Pêcheux é a influência neste do pensamento marxista de Louis Althusser. Além disso, Pêcheux
(2014) propõe, teórica e metodologicamente, a oposição entre discurso e texto, sendo o discurso
o lugar do funcionamento da língua, mas que não é integralmente linguístico, uma vez que é
necessário estudar e compreender, também, os fenômenos linguísticos de dimensão maior que
a frase.
Orlandi (2015, p.15), ao afirmar que a materialidade específica do discurso é a língua, destaca
que “o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia,
compreendendo-se como a língua produz sentido por/para os sujeitos”.
A análise do discurso proposta por Pêcheux considera as condições históricas dos discursos na
sua heterogeneidade, reintroduzindo a problemática da língua. Assim, a posição epistemológica
da análise do discurso, divergente do estruturalismo saussuriano, se propõe pensar a língua não
como um sistema, mas como um real específico, permitindo o espaço contraditório dos
desdobramentos das discursividades (PÊCHEUX, 2011).
Assim é que muitas pesquisas tomam por objeto a heterogeneidade discursiva, no jogo das
contradições sócio-históricas, analisando uma sequência discursiva na sua relação com o seu
exterior específico e em relação com a alteridade discursiva com que ela se defronta
(PÊCHEUX, 2011).
Nesse sentido, Pêcheux faz um contraponto com as descobertas de Michel Foucault, Gilles
Deleuze e Jacques Derrida. Tais autores consideram a análise do discurso como uma
reconstrução das variantes homogêneas de uma estrutura de ideologia (e o discurso que a
realiza). Michel Pêcheux, em vez disso, considera na análise do discurso a exploração do jogo
de heterogeneidades discursivas móveis (PÊCHEUX, 2011).
O discurso, segundo Pêcheux, está ancorado em uma série de conceitos da teoria marxista:
estrutura da formação social, ideologias, posições de classe. Destes, o conceito de ideologia é
aquele com que o discurso mantém uma relação direta.
Ao formular um conceito de ideologia, Althusser não estava preocupado com a linguagem.
Quem estabeleceu a ligação entre linguagem e ideologia foi Pêcheux. Althusser havia feito uma
indicação de um paralelo entre a evidência da transparência da linguagem e o “efeito ideológico
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elementar”, no entanto não estabeleceu uma ligação entre esses paralelos. O conceito de
discurso em Pêcheux faz exatamente essa ligação (HENRY, 2014).
5.3 ANÁLISE DO DISCURSO FRANCO-BRASILEIRA
Ao longo deste tópico são abordados definições e conceitos que compõem a base teórica e
metodológica da Análise do Discurso (AD) franco-brasileira e que presidem a construção deste
estudo. Localizar a AD como franco-brasileira se explica por duas razões: a primeira para
distinguir da sua vertente anglo-saxônica, ou linguística americana, e segundo para sublinhar
as importantes contribuições teórico-metodológicas dadas por pesquisadoras(es) brasileiras(os)
à disciplina da AD, com destaque para a professora e pesquisadora Eni Orlandi, da Universidade
Estadual de Campinas, principalmente após a morte de Michel Pêcheux na década de 1980,
com o esvaziamento do seu grupo de pesquisa e o solo fértil encontrado pela AD no Brasil.
A escolha para compreender o discurso sobre o erro no trabalho em enfermagem com o uso da
AD se justifica em razão do arcabouço teórico-metodológico que essa perspectiva usa para a
interpretação. Sabe-se que a noção de interpretação é também encontrada na análise de
conteúdo e na hermenêutica. No entanto, o papel da AD é interrogar a interpretação,
evidenciando sentidos. Na linguagem, a evidência é construção da ideologia. A noção de
interpretação na AD como um gesto, ou um ato no nível simbólico, o é porque o espaço
simbólico é marcado pela relação com o silêncio ou pela incompletude. A interpretação é o
vestígio do possível, o lugar próprio da ideologia, e se materializa historicamente em uma dada
sociedade e com uma direção, o que pode ser chamado de política (ORLANDI, 2013). “Desse
modo, sempre é possível apreender a textualização do político no gesto de interpretação” (Idem,
p. 19). Assim, o exercício de compreensão empreendido neste estudo, a partir da lente
interpretativa da AD, segundo Orlandi (2015), relaciona-se com a evidência de como um objeto
simbólico produz sentido, ou dito em outras palavras, como as interpretações funcionam.
A AD é uma perspectiva científica (ORLANDI, 2012; 2015; PÊCHEUX, 2011) cuja natureza
é indissociável entre teoria e método, tendo por objeto o discurso. É, antes de tudo, uma
disciplina de interpretação, fundada pela interseção de diferentes campos do conhecimento,
com destaque para a linguística, o materialismo histórico (que situa a linguagem na história) e
a psicanálise (que introduz a noção de sujeito discursivo). Aqui o discurso é considerado como
tendo natureza tridimensional, contempla a história, a linguagem e a ideologia (GONDIM;
FISCHER, 2009).
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Em Michel Pêcheux, o discurso é uma sequência linguística de dimensão variável, normalmente
superior à frase, e refere-se “às condições que determinam a produção dessa sequência em
relação a outros discursos” (PÊCHEUX, 2011, p. 214). Essas condições são vinculadas ao lugar
de quem fala e àquele que o discurso visa e ao que é visado através do discurso (PÊCHEUX,
2011). Claramente encontra-se nesse conceito referências ao Materialismo Histórico e à
Linguística, sobretudo na revisita aos conceitos e questionamentos da língua e da fala de
Ferdinand de Saussure, fundador da Linguística.
O que Pêcheux refere como condições são, na verdade, as condições de produção do discurso,
ou seja, o conjunto de descrição das propriedades relativas ao destinador, ao destinatário e ao
referente. Esse termo ‘produção’ se opõe ao termo circulação. Esse é um conceito “vindo do
marxismo” (SILVA, 2015, p.35) e pode revelar sentidos sobre três coisas: produção de uma
frase ou expressão; produção de um produto econômico; e o termo inspirado a partir dos
trabalhos de Althusser: produção de um efeito (PÊCHEUX, 2011), ou, como diz Orlandi
(2015), o efeito de sentido entre locutores.
Na AD o efeito de sentido leva em consideração o contexto histórico-cultural de sua produção.
Essa é a tradição marxista de crítica da ideologia para a reconstrução histórico-crítica dos
discursos. Assim, o papel interpretativo da AD é iluminar o contexto de produção do discurso,
explicitando as relações encobertas e a consciência que delas se alienam. A AD objetiva
transformar o latente em manifesto, superar o simbólico ignorado pelo simbólico subjetivado
(DUNKER; PAULON; RAMOS, 2016).
As condições de produção do discurso levam em consideração as situações objetivas do locutor
e de seu interlocutor e que são desdobradas em representações imaginárias do lugar que cada
um deles ocupa no discurso e que é atribuído de um para o outro. As relações entre esses
diferentes lugares dependem da estrutura das formações sociais e decorrem das relações de
classes, como descreve o materialismo histórico (ROSOFF, 2016). Compõem as condições de
produção do discurso: os sujeitos, a situação e a memória (ORLANDI, 2015).
O sujeito é determinado pelas condições que o posicionaram em uma determinada classe social,
com interesses específicos que se tornam compreensíveis a partir do entendimento dos
antagonismos sociais que estão presentes na sua formação (DUNKER; PAULON; RAMOS,
2016).
A situação tem a ver com o contexto imediato da enunciação. Assim, as condições de produção
de um discurso incluem o contexto sócio-histórico e ideológico (ORLANDI, 2015). Neste
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estudo, o contexto imediato é o local de fala dos sujeitos, ou seja, o ambiente do Conselho
Regional de Enfermagem da Bahia, onde se desenvolve o processo ético-disciplinar, e os
sujeitos que compõem esse momento (denunciante(s), denunciada(s), seus representantes e os
representantes do Coren-Bahia), o momento das sessões de oitivas e o fato do texto ter sido
escrito em forma de depoimento para a instrução do processo. O contexto amplo introduz
elementos para a consideração dos efeitos de sentidos que derivam da forma da sociedade, que
inclui as Instituições (Coren-Bahia, Cofen, organizações de saúde), o modo como as
trabalhadoras em enfermagem têm seu trabalho regulado pelo Estado e a distribuição de
posições hierárquicas de comando e obediência no campo do trabalho em enfermagem e que se
refletem no processo ético-disciplinar.
A memória na AD é tratada como interdiscurso, ou seja, aquilo que fala antes, em outro lugar,
independentemente. O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que
determinam o que dissemos, que também pode ser chamada de memória discursiva. O
interdiscurso afeta o modo como o sujeito significa em uma dada situação. Assim, há um jogo
de onde se extraem os sentidos: o da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). A
proposta da AD é construir escutas que revelam os efeitos de sentido, explicitando a relação
com a ideologia e com o inconsciente (ORLANDI, 2015).
Para funcionar, as condições de produção do discurso incluem certos fatores: relação de
sentidos, onde se entende que não há discurso que não se relacione com outros que o sustentam,
ou seja, não há começo absoluto, tampouco ponto final para o discurso; mecanismo de
antecipação, diz respeito à capacidade que o sujeito do discurso tem de colocar-se no lugar em
que seu interlocutor “ouve” suas palavras, antecipando seu interlocutor quanto ao sentido que
suas palavras produzem, ou seja, uma tentativa de regular a argumentação, falando de um modo
ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte; e a relação de forças, que é o
lugar a partir do qual fala o sujeito, sendo este lugar constitutivo do que ele diz. Orlandi (2015)
chama o conjunto desses fatores de formações imaginárias.
As relações de força, que se sustentam no poder de diferentes lugares, que se fazem
representado no processo de comunicação, devem ser consideradas ao analisarmos as relações
hierarquizadas no campo do trabalho em enfermagem.
Portanto, as condições de produção do discurso aludem sobre o que é material (a língua sujeita
a equívocos e à historicidade), o que é institucional (a formação social) e o mecanismo
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imaginário que produz imagens dos sujeitos (locutor e interlocutor) e do objeto do discurso
dentro de uma construção sócio-histórica (ORLANDI, 2015).
Outro conceito chave para a AD é o de formação discursiva, que se define como “aquilo que,
numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada,
determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX,
2014, p.147). A partir desse conceito, é possível entender que o sentido não existe em si mesmo,
mas determina-se pelas posições ideológicas colocadas em jogo, no contexto sócio-histórico
onde as palavras são produzidas, que mudam de sentido de acordo com a posição de cada
sujeito. O papel da AD é explicitar a maneira como linguagem e ideologia se articulam e se
afetam reciprocamente produzindo sentidos (ORLANDI, 2015; PÊCHEUX, 2014).
Conforme se pode notar ao longo da construção desse texto, outra categoria central na AD é a
que diz respeito ao sujeito. Como já apresentado anteriormente, a origem epistêmica da
concepção de sujeito adotada por Michel Pêcheux para a AD encontra-se na psicanálise de
Jaques Lacan. Lacan compreendia o sujeito como um efeito do discurso, e não seu autor e
agente, dado que para ele o eu é uma personagem que está alienada da sua própria condição de
personagem, uma vez que, com base na hipótese do inconsciente, o lugar da enunciação é
parcialmente não sabido para quem fala, sendo essa propriedade que permitiu Althusser pensar
o sujeito da ideologia (DUNKER; PAULON; RAMOS, 2016).
A afirmação de Pêcheux e Fuchs (2014, p.164) de que “a ideologia interpela os indivíduos em
sujeitos” pode ser compreendida pelo que diz Orlandi (2012, p. 37) de que “o sujeito é um lugar
de significação historicamente constituído” e para a produção de sentido a ideologia aparece
como efeito da relação do sujeito com a língua e a história. Nessa perspectiva, a AD não
compreende a linguagem, os sentidos e os sujeitos como sendo transparentes (ORLANDI,
2015) e, ao mesmo tempo, compreende que a ideologia funciona não para ocultar os sentidos,
mas para revela-los.
O sujeito discursivo é pensado como posição, mantendo relação com o lugar que ocupa para
ser sujeito do que diz. Nesse sentido, a autora afirma que os sujeitos são intercambiáveis
(ORLANDI, 2015). Neste estudo, por exemplo, encontramos a enfermeira, a técnica e a auxiliar
em enfermagem em diferentes lugares sociais e posições-sujeito: como acusadora, acusada,
testemunha, instrutora do processo ético-disciplinar e julgadora. Assim é que afirmamos que
quem fala é a posição-sujeito e isso significa e confere identidade às trabalhadoras cujo discurso
será analisado. Nesse sentido, Pêcheux (2014, p. 82) afirma que “existem nos mecanismos de
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qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as relações entre as situações
(objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas situações)”.
Na AD se compreende que se é sujeito pela submissão à língua, na história, ou seja, que não há
sujeito nem sentido sem o assujeitamento à língua. O assujeitamento relaciona-se com o fato
de que o sujeito está sujeito à (língua) para ser sujeito da (língua). Na AD, esta ambiguidade é
constitutiva do sujeito (ORLANDI, 2007a).
Entretanto, o sujeito não adere automaticamente às formações discursivas. Elas, por seu turno,
não se apresentam como espaços de sentidos manifestos. Isto quer dizer que o silêncio e o
esquecimento constituem o sujeito e o sentido. O silêncio é um componente essencial na relação
do sujeito com as formações discursivas (ORLANDI, 2007b).
Sobre o esquecimento, Pêcheux (2014) o distingue em duas formas: o de número 2 e o de
número 1. O esquecimento de número 2 é da ordem da enunciação: o sujeito-falante “seleciona”
no interior da formação discursiva onde está filiado, formas e sequências que nela se encontra
em relação de paráfrase. Ou seja, ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra,
produzindo a impressão de que o que foi pensado é real, também chamada de ilusão referencial,
como se houvesse uma relação direta entre o pensamento, a linguagem e o mundo. O
esquecimento número 1 está na esfera do inconsciente e resulta de como somos afetados pela
ideologia. Esse tipo de esquecimento gera nos sujeitos a ilusão de ser a origem do que dizem,
quando, de fato, retornam a sentidos que existem desde antes (ORLANDI, 2015).
A análise do discurso ao interessar-se pelo entremeio permite revelar as o discurso com seus
enunciados, silêncios e ideologias, extraindo da materialidade do texto os sentidos em
funcionamento, revelando como os sujeitos, a história e ideologia funcionam para produzir
sentidos.
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6 MÉTODO
Este estudo se refere a uma análise documental de fontes escritas, por meio da análise do
discurso de linha francesa, com abordagem qualitativa.
Para construir a base de investigação foi feito levantamento documental junto ao arquivo inativo
do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), especificamente com os
processos ético-disciplinares tramitados entre os anos de 1990 e 2015.
A justificativa para o uso dos processos como materialidade discursiva é em razão destes
conterem elementos fáticos dos erros cometidos pelas trabalhadoras do campo da enfermagem,
e que foram objetos de denúncia na autarquia, os elementos contextuais da ocorrência dos fatos
que estão registrados nos autos dos processos e a fala das trabalhadoras denunciadas, por meio
da defesa prévia e das oitivas durante a instrução do processo.
De acordo com Orlandi (2003) a memória enquanto arquivo:
é a memória institucionalizada, estabilização de sentidos. No arquivo, o dizer
é documento, atestação de sentidos, efeito de relações de forças. Se no
interdiscurso há o que se deve dizer mas também o que se pode dizer e mesmo
a possibilidade de se dizer o irrealizado, o arquivo repousa sobre o realizado,
menos sobre o que pode e muito mais sobre o que deve ser dito. No arquivo
há, assim, um efeito de fechamento. Se o interdiscurso se estrutura pelo
esquecimento, o arquivo é o que não se esquece (ou o que não se deve
esquecer). Se no interdiscurso fala uma voz sem nome (cf. Courtine), no
arquivo fala a voz comum, a de todos (embora dividida). (ORLANDI, 2003,
p.15).

No entanto, Nunes (2008, p. 90) nos alerta sobre a distinção “entre memória institucionalizada
(a memória de arquivo) e a memória enquanto interdiscurso (o horizonte já dito)”. Para este
autor o arquivo corresponde a representações imaginárias da memória.
Este estudo está vinculado ao projeto denominado Erros profissionais em Enfermagem e a
precarização do trabalho, financiado com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (Fapesb), Edital PPSUS/BA n. 030/2013.
6.1 LOCAL DO ESTUDO
O local do estudo foi o Coren-Bahia. O critério para a escolha desse Conselho é deste ser a
maior regional das regiões Norte e Nordeste do Brasil e a quinta maior regional do país, com
mais de 117 mil trabalhadoras inscritas e ativas, considerando as três categorias de
trabalhadoras do campo da enfermagem. Além disso, leva-se em consideração o interesse da
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Plenária desse Conselho em relação à pesquisa, a proximidade geográfica e o financiamento da
Fapesb, o que tornou a proposta exequível.
6.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO E SELEÇÃO
Como critérios de inclusão foram levados em consideração os processos ético-disciplinares
tramitados e arquivados entre os anos de 1990 a 2015 e que tivessem como objeto de denúncia
erro cometido por qualquer trabalhadora em enfermagem. Foram critérios de exclusão:
processos de cunho administrativo, processos sem identificação e aqueles que estavam com
dados insuficientes de interesse para o estudo.
Do total de 160 processos ético-disciplinares tramitados e arquivados no período, 21 continham
como objeto de denúncia o erro no trabalho em Enfermagem. A escolha de apenas um dentre
estes processos foi intencional e com base nos seguintes critérios de seleção:


A escolha de um caso de erro expressivo para o paciente e para a trabalhadora em
enfermagem (resultou em morte para a paciente e em cassação para a trabalhadora);



Pelo fato do processo ter tramitado em duas instâncias de julgamento;



Pelo volume de textos nesse processo para a produção do corpus de análise deste estudo.

6.3 DESCREVENDO O LOCAL DA OCORRÊNCIA DO ERRO
O local onde ocorreu o erro é uma organização de saúde privada, uma empresa familiar,
considerando sua origem entre amigos que se tornam sócios nesse negócio e cujas famílias o
administra até os dias atuais. Na época do erro disparador do PED (2001) dispunha, segundo
informações extraídas, dos seguintes serviços e estrutura física:
Andar Térreo: local onde funcionava o ambulatório, com consultórios, os serviços de
ultrassonografia, raio-X, endoscopia, o serviço de emergência nas 24 horas, sala de observação
e a sala de esterilização de material;
1° Andar: local onde funcionava o Centro Cirúrgico, uma unidade Semi-intensiva, as
enfermarias e apartamentos, que totalizavam 19 leitos.
Quanto a distribuição do pessoal de enfermagem nessa organização de saúde, para atender em
todos os serviços disponíveis, tem-se registrado o seguinte:
Manhã: 03 auxiliares em enfermagem e 02 enfermeiras, sendo uma delas, a enfermeira
Responsável Técnica (RT) filha de um dos sócios da empresa e a principal representante da
empresa durante a tramitação do PED. Neste turno as auxiliares em enfermagem eram assim
distribuídas: 02 no primeiro andar e 01 no ambulatório, no andar térreo.
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Tarde: 02 auxiliares em enfermagem e 02 enfermeiras para todos os serviços de atendimento
da organização de saúde;
Noite: 02 auxiliares em enfermagem para os serviços de atendimento prestados no 1° andar e
o serviço de emergência, no andar térreo.
De acordo com a Resolução Cofen n° 189/1996, vigente em 2001, Revogada pela Resolução
n° 293/2004, – que Estabelece parâmetros para Dimensionamento do Quadro de Profissionais
de Enfermagem nas instituições de saúde, considerando a taxa de ocupação de leitos de 54%,
conforme relatou a enfermeira RT, considerando que a unidade de internação demanda
cuidados de enfermagem de nível intermediário, e mais o Índice de Segurança Técnico (IST)
de 30%, o dimensionamento de pessoal de enfermagem nessa organização de saúde deveria ser
de: 04 enfermeiras e 09 auxiliares e/ou técnicas em enfermagem.
6.4 PROCEDIMENTOS PARA INSTAURAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE
PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA
O Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem contém normas e
procedimentos que devem ser aplicados na apuração e decisão sobre 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, 2010a).
De acordo com a Resolução nº 370/2010, o PED inicia-se de ofício ou por denúncia de caráter
irretratável, apresentada por escrito ou verbal. Na época que ocorreu o erro reportado neste
estudo e, portanto, quando tramitou o PED deste caso, estava em vigência a Resolução n°
252/2001, que sofrera poucas alterações em relação a vigente desde 2010. Por esta razão, nos
embasamos na Resolução atual para construir este tópico explicativo.
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 ético-disciplinar, bem como
verificar se a denúncia preenche as condições de admissibilidade: a denunciada ser profissional
da enfermagem, identificação da denunciada, dos fatos decorrerem de infração ética ou
disciplinar prevista no CEPE, de existir elementos suficientes para instauração do PED e não
estar extinta a punibilidade pela prescrição.
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Após este procedimento o parecer é submetido à deliberação do Plenário que escolherá entre a
instauração ou o arquivamento. Deliberando o Plenário pela instauração do processo, cabe ao
Presidente do Conselho designar Comissão de Instrução, por portaria, para apuração dos fatos,
encerrando-se a fase de admissibilidade (BRASIL, 2010a).
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 membro da comissão
a(o) trabalhadora(or) que esteja respondendo a PED, ou que esteja inadimplente com suas
obrigações junto ao Conselho de Enfermagem (BRASIL, 2010a).
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, 2010a).
Após notificação de instauração do PED pelo plenário, a(o) 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(o) presidente da Comissão de Instrução deliberar sobre 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 10 dias (BRASIL,
2010a). A Resolução n° 252/2001 previa apenas 5 (cinco) dias úteis para apresentação das
alegações finais.
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.
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,
2010a).
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Ao receber o relatório do Conselheiro Relator, a(o) 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 10 minutos. Cumprido isto, os conselheiros poderão se pronunciar,
sendo que a votação terá início após leitura do parecer pelo Conselheiro Relator, que emitirá
seu voto, em seguida os demais conselheiros, cabendo a(o) Presidente do Conselho o voto de
desempate e, em caso de condenação, o Plenário decidirá pela fixação da pena (BRASIL,
2010a).
O Código do Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem prevê ainda a
interposição de recursos da decisão proferida pelo Regional em segunda instância para o Cofen,
com efeito suspensivo, no prazo de 15 dias contados da ciência da decisão. O presidente do
Coren notificará a parte contrária para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias. Após
estes prazos o processo é remetido ao Cofen (BRASIL, 2010a). Sublinhamos que na Resolução
anterior os prazos citados eram de 10 dias.
No Cofen o processo é encaminhado para um Relator, designado pelo Presidente, que terá 10
dias para proferir seu relatório. Após entrega do parecer será agendado o julgamento,
notificando as partes e seus procuradores com antecedência de 20 dias. Lavrado e publicado o
Acórdão, o processo será devolvido ao Conselho de origem para execução da pena e respectiva
divulgação da decisão, quando couber (BRASIL, 2010a).
6.5 PRODUÇÃO DO CORPUS E DISPOSITIVO DE ANÁLISE
Diferente das ciências que privilegiam estudos de campo com procedimentos que são guiados
por processos descritivos-empíricos, as ciências da linguagem compõem as disciplinas de
corpus.

A noção de condições de produção do discurso regula, em AD, a relação entre
a materialidade linguística de uma sequência discursiva e as condições
históricas que determinam sua produção; ela funda, assim, os procedimentos
de constituição de corpus discursivos (conjunto de sequências discursivas
dominadas por um determinado estado, suficientemente homogêneo e estável,
das condições de produção do discurso) (COURTINE, 2016, p. 20).

Um corpus é constituído por conjunto de superfícies linguísticas (discursos concretos) ou
objetos discursivos, estando tais superfícies dominadas por condições de produção estáveis e
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homogêneas, ou seja, todo discurso concreto é um complexo de processos que se relacionam
com diferentes condições (PÊCHEUX, 2014).
O analista do discurso não trabalha com o texto, mas com um corpus de análise. Isto significa
dizer que texto e discurso não são a mesma coisa. Um texto pode portar diversos discursos e
um mesmo discurso pode estar em diferentes textos. O texto é um elemento de significância
concreta provisória para o discurso, pois para funcionar o discurso precisa de uma materialidade
e o texto pode desempenhar esse papel. De acordo com Orlandi (2015), em um texto o discurso
explicita suas regularidades em razão da formação discursiva que ganha sentido, porque deriva
de um jogo definido pela formação ideológica dominante naquela conjuntura.
O processo de seleção/composição dos documentos que representam a materialidade discursiva
sobre o erro no trabalho em enfermagem ocorreu em dois momentos. O primeiro momento foi
a identificação dos processos ético-disciplinares arquivados no Coren-Bahia, a leitura dos
processos compreendidos no período de 1990 a 2015 e, dentre esses, a seleção dos processos
cuja denúncia disparadora foi o erro no trabalho em enfermagem. Do total de 180 processos
arquivados, foram selecionados 21 cujas denúncias foram de erro no trabalho em enfermagem.
O segundo momento foi da leitura desses processos para identificar fatos, sujeitos e contextos
para a identificação/seleção do processo de onde se extrairia os corpora para a análise nesta
pesquisa.
Os corpora discursivos, na perspectiva de Courtine (2006), são constituídos de várias
sequências discursivas, produzidas por diferentes locutores (individuais ou coletivos) a partir
de posições ideológicas heterogêneas ou contrastadas, conforme se adorará neste estudo.
A proposta de interpretação da AD é identificar o dito em relação ao não dito e, segundo Orlandi
(2015, p. 57), “procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz, mas que
constitui igualmente os sentidos de suas palavras”. Os gestos de interpretação adotados neste
estudo levaram em consideração a identificação dos sujeitos e suas filiações de sentido (objeto
discursivo, formação discursiva e formação ideológica), descrevendo o sujeito com sua
memória e as interpretando. Para isso, foi considerado o dispositivo analítico conforme a Figura
1 e nos passos descritos a seguir.
Figura 2 – Etapas do dispositivo de análise do discurso.
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Passagem da
superfície linguística
(texto/discurso) para
o objeto de discurso

Passagem do objeto
discursivo (formação
discursiva) para o
processo discursivo

Processo discursivo
(formação ideológica)

Fonte: Orlandi (2015).
1º Passo: Delimitação do corpus da pesquisa: o corpus desta pesquisa é constituído da
denúncia, averiguação prévia, defesa prévia, oitivas, alegações finais, relatório final e voto
contidos no processo ético-disciplinar (PED) da trabalhadora em enfermagem que cometeu
erro, instaurado e julgado pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.
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:

Esta etapa é considerada a de superficialização do corpus, com a análise do material bruto. Para
isso foi necessário leitura e releitura do material de análise. Nesta etapa se inicia a construção
da materialidade linguística pela explicitação dos fatos, identificando quem fala, as condições
de produção do discurso considerando o sujeito, a situação e o contexto (imediato e amplo:
sócio- histórico, ideológico).
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As condições de produção funcionam de acordo com certos fatores: a posição do sujeito, as
relações de força, de sentido, de antecipação. É nesta etapa que se 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, o chamado esquecimento n° 2.


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

A partir do objeto discursivo, questiona-se a origem comum das diversas formações discursivas
para relacioná-las com a formação ideológica que rege essas relações. Para isso atentou-se para
os efeitos metafóricos 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 registradas 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 modos como o texto significa ou, dito com outras palavras, os efeitos
de sentido produzidos pelo texto. 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 efeitos de sentido produzidos remetendo a
formação discursiva à exterioridade, ao interdiscurso, aos aspectos linguísticos e históricos
essenciais para a produção de sentidos.
Ao trabalhar nessas etapas da análise do discurso é que foi possível alcançar a compreensão dos
efeitos da ideologia na língua e de como essa se materializa na língua, apreendendo a
historicidade do texto, de como a discursividade do texto o constituiu, conforme nos ensina
Orlandi (2015).
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O trabalho precípuo da Análise do Discurso está na compreensão do funcionamento do
discurso, observando a relação dos sujeitos e com a ideologia (ORLANDI, 2015). No entanto,
conforme afirma Maingueneau (2016), a identidade de um discurso é indissociável de como ele
emerge e se mantém através do interdiscurso.
À noção de interdiscurso, Orlandi (2015) relaciona a de intradiscurso. A autora relaciona o
interdiscurso com o eixo da constituição do discurso, “um eixo vertical onde teríamos todos os
dizeres já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados que, em seu conjunto,
representa o dizível” (p. 31). E no “eixo horizontal – o intradiscurso – que seria o eixo da
formulação, isto é, aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas”
(p. 31). Assim, todo o dizer se encontra no cruzar desses dois eixos: o da memória (constituição)
e o da atualidade daquilo que já foi dito (formulação), conforme a Figura 1. Os sentidos são
extraídos desse jogo.
Figura 3 – Relação entre o interdiscurso e o intradiscurso
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Formulação

Fonte: Elaboração do Autor.
de Orlandi (2015)

Adaptado

Neste estudo, o interdiscurso é tudo que já fora dito sobre o que constitui as formações
discursivas reveladas sobre o erro no trabalho em enfermagem, por outras pessoas, alhures,
independentemente. O intradiscurso que será apresentado ao longo desta análise foi extraído
dos textos presentes no PED. Busca-se com isto estabelecer as relações do discurso sem
considerar o intradiscurso e o interdiscurso como universos independentes.
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6.6 ASPECTOS ÉTICOS
Este estudo está vinculado ao projeto “Erros profissionais em Enfermagem e a precarização do
trabalho” (COSTA et al., 2016), financiado com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado da Bahia (Fapesb), Edital PPSUS/BA n. 030/2013. O projeto tem aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia,
parecer nº 632.501 e CAAE nº 28046914.7.0000.5531, conforme preconiza a Resolução
466/2012. Assim, foi solicitado ao referido Comitê de Ética em Pesquisa a vinculação desse
estudo à pesquisa Erros Profissionais em Enfermagem e Precarização do Trabalho. Também
obteve o consentimento da direção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia para o
acesso aos seus arquivos.
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7

A

FORMAÇÃO

DISCURSIVA

SOBRE

ERRO

NO

TRABALHO

EM

ENFERMAGEM: revelando disputas entre o Mercado, a Trabalhadora e o Estado
É por meio das formações discursivas que se opera o “assujeitamento”, a “interpelação” do
sujeito do discurso como sujeito ideológico. Assim, a ideologia interpela os indivíduos em
sujeitos (PÊCHEUX; FUCHS, 2014). Desse modo, Amaral (2016, p. 46) afirma que as
formações discursivas “são meios pelos quais as formações ideológicas se manifestam como
função social, intervindo nas relações e na prática social”.
No contexto de uma sociedade de classes, uma das classes explora e domina as outras. Com
isso, explicações, ideias e representações são produzidas e difundidas pela classe dominante
com vistas a se legitimar e, portanto, assegurar o seu poder econômico, social e político
(CHAUÍ, 2008). Diante desse contexto, Pêcheux (2011) propõe a promoção, por meio do uso
da AD, da resistência heterogênea no sentido de fragilizar a ideologia dominante, ameaçandoa constantemente, sobretudo pelo mecanismo de revelar o oculto no discurso. Ao que podemos
completar com o que afirma Chauí (2008, p. 24) de que “uma ideologia não possui um poder
absoluto que não possa ser quebrado e destruído".
Ainda sobre a sociedade dividida em classes, e com a concepção da AD, Amaral (2016) discute
que
No processo sócio-histórico de uma sociedade de classes as formações
discursivas fazem valer e fortalecer uma dada formação ideológica, seja do
ponto de vista do capital, seja do posto de vista do trabalho. Os interesses
antagônicos das classes permitem aos sujeitos assumir posições divergentes
por meio das formações discursivas. [...] O sujeito emite suas ideias
entranhadas nas formas ideológicas que perpassam a sua posição discursiva
na sociedade (AMARAL, 2016, p. 47).

Na AD o funcionamento dos sentidos no discurso se confrontam em disputa por espaços de
estabilização. Desse modo, Orlandi (2015) discute os diferentes modos de funcionamento do
discurso, que têm por base as condições de produção e sua relação com o modo de produção de
sentidos e seus efeitos. Assim, para a autora, há o discurso autoritário, o lúdico e o polêmico.
Sobre este último, tipologia do discurso em análise neste estudo, a autora afirma que “a
polissemia é controlada, o referente é disputado pelos interlocutores, e estes se mantêm em
presença, numa relação tensa de disputa pelos sentidos” (p. 85).
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7.1 POSIÇÕES-SUJEITO E CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO SOBRE O
ERRO NO TRABALHO EM ENFERMAGEM
Na perspectiva da AD não há como visualizar o sujeito e o sentido sem abordar a ideologia.
Sabe-se que é pelo funcionamento ideológico que o indivíduo se constitui em sujeito e, a partir
disso, imaginariamente passa a se identificar com a forma-sujeito de uma FD. Ao resgatarmos
Courtine (2016), acerca do funcionamento polêmico do discurso, no qual o sujeito universal
(do saber) é interpelado pelo sujeito ideológico, ao mesmo tempo em que se identifica com o
sujeito que enuncia, este assume uma determinada posição, a posição-sujeito.
Para se discutir sobre o sujeito leva-se em consideração elementos sócio históricos e
ideológicos, dado que o lugar que o sujeito ocupa na sociedade influencia diretamente naquilo
que ele diz. Desse modo, a clínica (os seus representantes, gestores, proprietários), pelo lugar
que tem na sociedade e no mercado capitalista, ocupa a posição-sujeito empresarial; a técnica
em enfermagem, acusada de ter cometido o erro de medicação, a posição-sujeito trabalhadora;
e o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que elabora as normativas e que julga
a trabalhadora no PED, a posição-sujeito Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem na
Formação Discursiva sobre erro no trabalho em enfermagem e, considerando a natureza
heterogênea e contraditória de toda formação discursiva (COURTINE, 2016), serão
apresentadas e discutidas as diferentes posições-sujeito em disputa nessa FD.
O espaço de disputas entre os diferentes sujeitos do discurso e suas diferentes posições-sujeito,
conforme apresentadas, dá-se no contexto amplo e no contexto restrito que compõem as
condições de produção do discurso.
O contexto amplo da produção do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem envolve o
trabalho em enfermagem no capitalismo, a precarização do trabalho em enfermagem, a divisão
social e técnica do trabalho em enfermagem e a rígida estrutura hierárquica do trabalho no
campo da enfermagem (SOARES; SOUZA; CAMPOS, 2016; MELO, SANTOS; LEAL, 2015;
MELO, 1986). Além disso, consideramos ainda o ambiente hospitalar, em uma organização de
saúde privada situada em uma cidade do interior do estado da Bahia, cujo ato errôneo, a troca
de medicamento, tendo uma trabalhadora auxiliar em enfermagem acusada do ato, resultou na
morte de uma criança de 14 meses de vida que, acometida por uma gastroenterocolite aguda,
fora internada para tratamento e no segundo dia de internamento fora vitimada pela
administração de medicamento não prescrito, erro que originou o PED de onde se construiu o
corpus deste estudo.
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O contexto imediato da produção do discurso tem lugar no âmbito do Conselho Regional de
Enfermagem da Bahia, regional que instruiu e julgou o processo em primeira instância, e do
Conselho Federal de Enfermagem, onde os recursos ao processo foram julgados em segunda
instância. Inclui ainda as normativas instituídas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de
Enfermagem e o processo de trabalho em enfermagem (SOARES; SOUZA; CAMPOS, 2016;
MELO; SANTOS; LEAL, 2015).
Os elementos da condição de produção do discurso reaparecerão na medida em que as
sequencias discursivas forem sendo analisadas e o mecanismo interdiscursivo assim o
demandar.
7.2 DISCURSO SOBRE: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE SENTIDOS
A produção de sentido para os fatos errôneos se realiza a partir de um jogo de influências na
disputa das posições-sujeito envolvidas: patrões, empregados, vítimas, familiares e o Estado.
Este último na perspectiva de diversos enunciadores: órgãos reguladores, o sistema jurídico e
etc. Assim, o aspecto de convencimento para envolver o interlocutor na produção de sentidos
ocorre por meio de um encadeamento que cria a ilusão da verdade naquilo que foi dito na
relação causa-consequência (MARIANI, 1996). Isso não é diferente na produção de sentido
sobre erro no trabalho em enfermagem.
Conforme Mariani (1996), consideramos o discurso sobre erro no trabalho em enfermagem
como uma modalidade de discurso sobre. Para esta autora o efeito imediato do falar sobre é
tornar objeto aquilo sobre o que se fala, produzindo um viés de distanciamento a partir do sujeito
enunciador. Além disso, “marca uma diferença com relação ao que é falado, podendo, desta
forma, formular juízos de valor, emitir opiniões etc., justamente porque não se ‘envolveu’ com
a questão” (p. 64).
Para Mariani (1996, p. 64)
Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos
sentidos, portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória. Os
discursos sobre são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um
discurso de (‘discurso-origem’), situam-se entre este e o interlocutor, qualquer
que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade em que se efetua
algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita na
co-relação entre o narrar/descrever um acontecimento singular, estabelecendo
sua relação com um campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor.

Nesse sentido, a compreensão do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem tem como
característica a institucionalização social dos sentidos, sobretudo porque o discurso empresarial
e do Estado, conforme veremos a seguir, contribui na constituição do imaginário social e na
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conformação da memória do passado e, também, na memória do futuro (MARIANI, 1996), nos
casos de erros no trabalho em enfermagem. Isso se realça ainda mais porque o discurso do erro
por parte das trabalhadoras que estão na ponta dos sistemas e serviços de saúde é quase
inexistente, ou melhor, é silenciado, prevalecendo, desta forma, o discurso hegemônico
capitalista, representado por quem emprega, por quem regula e pelas vítimas do erro, sobretudo
as que têm melhor acesso ao sistema jurídico e à mídia.
7.3 POSIÇÃO-SUJEITO EMPRESARIAL E O DISCURSO SOBRE ERRO NO TRABALHO
EM ENFERMAGEM
Abaixo se encontra transcrita (ipisis litteris) uma sequência discursiva (SD) que é parte da nota
pública elaborada pela organização de saúde onde ocorreu o erro e que fora divulgada no dia
08/10/2001. Por questões éticas, foram suprimidas as identificações de todos os sujeitos, que
foram substituídas pelos lugares de cada um no PED, o nome da organização de saúde e a cidade
onde se localiza no interior do estado da Bahia.
SD 01 – [nome da cidade] (BA), 08 de outubro de 2001.

ESCLARECIMENTO
Levamos ao conhecimento desta comunidade, que no dia 04 de outubro de 2001, às
14;00h, a menor [iniciais do nome] foi atendida por Drª [nome da médica assistente], em seu
consultório e encaminhada a [nome da organização de saúde] para internamento devido o
quadro de Gastroenterocolite Aguda, respondendo satisfatoriamente a prescrição feita pela
referida médica. No dia 06 de outubro de 2001, às 06;00h, a Auxiliar de Enfermagem
[acusada], trocou a medicação prescrita, o antibiótico Rocefin por uma outra medicação –
Quelicin. Nesse instante, a menor teve uma parada cárdio-respiratória, quando foi realizado
imediatamente pelo plantonista as medidas e manobra de reanimação, chegando em seguida
Drª [nome da médica assistente], Dr. [nome do médico] e Drª [nome da enfermeira responsável
técnica (RT)] (Enfª Chefe) que juntamente com Dr. [nome do médico plantonista] tentaram por
todos os meios devolver a vida ao paciente, porém, sem sucesso.
Esclarecemos a população que não se trata de erro médico ou de qualquer falha da
empresa [nome da organização de saúde], e sim do não cumprimento pela Auxiliar de
Enfermagem da norma técnica e de uma das proibições do Conselho Regional de Enfermagem
no seu artigo 47 que versa sobre o seguinte: “ministrar medicamento sem certificar-se da
natureza da droga que a compõe e da existência do risco para o doente”. Acrescentamos ainda
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que existe em nosso estabelecimento, recipientes separados para toda medicação, as quais são
conferidas rotineiramente pelo almoxarifado e pela auxiliar que faz a medicação, distribuindoos aos seus devidos lugares.
Pergunta-se, porque houve troca de medicação? Resta-nos dizer que não temos como
explicar o por que deste acontecimento inesperado, pois esta Auxiliar é qualificada para o
exercício da profissão, que a medicação que ia ser utilizada pelo paciente estava marcada com
o seu nome, número do apartamento, hora da abertura do frasco e armazenado na geladeira
para conservação. Tudo isso foi passado pela tia da criança que também é nossa funcionária
Auxiliar de Enfermagem, também qualificada, honesta e competente.
[...] Porém, um fato danoso aconteceu. Entendemos pois que somos instrumentos, já
que a vida é Dom de Deus.
Obedecemos rigorosamente a carga horária da categoria Auxiliar de Enfermagem que
é de 144 horas mês, diluindo-a para evitar sobrecarga. Afirmamos que a referida Aux. de
enfermagem estava de férias, retornando às suas atividades no início de outubro, onde o dia
do sinistro era seu terceiro (3°) plantão. Esta funcionária tem aproximadamente dez (10) anos
de profissão, sem que nada desabonasse a sua conduta e que nunca infringiu os princípios
éticos neste estabelecimento médico. Porém, foi necessário afastá-la do quadro de
funcionários, demitindo-a por justa causa e encaminhar o fato ocorrido ao COREN-BA., para
que proceda o julgamento e aplique as penalidades cabíveis, pois somente a este órgão cabe a
decisão final.
[...] Mas sabemos também que a [nome da organização de saúde] foi danificada a partir
deste momento, que comentários maldosos foram feitos, julgando a empresa de mais de vinte
e sete (27) anos de serviços prestados a esta população, na tentativa de denegrir a sua imagem.
[...] os familiares da vítima, conhecem o trabalho prestado por esta empresa médica,
pois sempre depositaram confiança em nossos serviços. Foi neste estabelecimento que a menor
nasceu; prematura, frágil e que não foi medido esforços para tentar lhe dar a vida.
Estamos conscientes que a qualificação da [nome da organização de saúde], tanto em
recursos tecnológicos e humanos, muito contribuiu para proporcionar aos seus pais estes (14)
meses de uma feliz convivência.
Porém, por ironia do destino procurou-nos para tratar-se de uma patologia onde tal
fato aconteceu e que, depois de tudo feito, houve uma determinação maior que só obedecemos...
a morte!
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A direção da clínica, juntamente com todos os médicos que aqui trabalham e todos os
funcionários, lamenta profundamente o fato ocorrido, conscientes que seremos efusivamente
criticados e caluniados [...]
Lembramos um dito popular que diz o seguinte: “errar é humano”, porém, aqui este
ditado não rege, pois o erro pode ser fatal. Assim dizemos, que todo erro leva à acerto e
amadurece o ser humano para o seu crescimento espiritual. Fica claro que não se deseja erro,
pois queremos promover a vida e não a morte.
Sendo assim, continuamos afirmando que a [nome da organização de saúde] é uma
questão de respeito à você!
Atenciosamente,
[nome da organização de saúde]
A SD acima, assinada pelo nome fantasia da clínica onde ocorreu o erro, é uma nota de
esclarecimento à sociedade, sobretudo aos clientes e potenciais clientes da cidade e da região
circunvizinha, sobre um erro que resultou na morte de uma criança de 14 meses de idade que
lá estava internada, fato que se tornou objeto de veiculação nas mídias locais e estadual.
Ao denunciar a trabalhadora em enfermagem à Promotoria Pública do estado da Bahia, os pais
da criança, representados pelo advogado, afirmaram o que se apresenta na SD abaixo:

SD 02 – “Esse fato chocou a cidade, onde a todo momento as rádios locais divulgam
constantemente notícias sobre esse episódio, e também o nosso Estado, pois foi noticiado por
um dos jornais de maior circulação na Bahia, que é o jornal “A TARDE”.
As sequencias discursivas acima buscam suscitar na sociedade local/regional e na Promotoria
um efeito emocional que, segundo Charaudeau (2016b), é composto por três fatores: a natureza
mais ou menos dramática do assunto que se fala, neste caso a morte de uma criança; o modo
como a palavra é posta em cena, neste caso usando a tragédia da morte da criança e o drama
vivido pelos pais; e a circunstância na qual o sentido funciona, neste caso buscando um efeito
negativo para a trabalhadora que errou e caloroso para com os pais da criança e para a
organização de saúde, esta última também se posicionando como vítima do erro, conforme SD
abaixo:
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SD 03 – [...] Mas sabemos também que a [nome da organização de saúde] foi danificada a
partir deste momento [...].
O ato de linguagem não deve ser tecido como um simples ato de comunicação entre Emissor e
Receptor, mas como um encontro dialético entre o processo de Produção, criado por quem
enuncia e dirigido a um destinatário, e o processo de Interpretação, criado por um interpretante
a partir de uma imagem construída do locutor (CHARAUDEAU, 2016b).
No ato de comunicar, Charaudeau (2016b) distingue situação de contexto. Para o autor,
contexto se refere ao ambiente textual de uma palavra ou sequência de palavras. A situação, por
sua vez, se refere ao ambiente físico e social do ato de comunicação, podendo ser dialogal ou
monologal. No ato de linguagem, a situação monologal se caracteriza quando os parceiros não
estão presentes fisicamente, não permitindo troca entre eles, onde o locutor não percebe de
imediato as reações do interlocutor.
No texto publicado pela organização de saúde é possível observar as seguintes características
da situação monologal: fala organizada de maneira lógica, progressiva, contínua e hierarquizada
e com a explicitação do ambiente (CHARAUDEAU, 2016b).
Dito isso, importa discutir, a partir do mecanismo imaginário, quem é a organização de saúde
e qual posição-sujeito ela ocupa no discurso sobre o erro no trabalho em enfermagem. Do
mesmo modo, é preciso discutir quem é o interlocutor da organização de saúde, para quem ela
está “falando”, para quem interessa produzir esse discurso sob essas condições.
Ao tratar sobre a autoria, Orlandi (2015) recoloca o problema da função-autor, definindo-a
como uma função discursiva do princípio de autoria, conceito estabelecido por Michel Foucault.
Para Orlandi (2015), a função-autor se constitui na representação da unidade do texto (e não do
discurso), tornando o sujeito discursivo visível, que o mostra mais afetado pelas determinações
sociais, o que torna possível cobrar desse sujeito que o texto tenha coerência e completude
imaginária. É responsável pela organização do sentido e pela unidade do texto. Na perspectiva
da autora, a função-autor está sempre em funcionamento e não há textos desprovidos desta.
Desse modo, a função-autor se revela a partir de quem assina a nota pública, neste caso a
organização de saúde (representada pelo seu nome fantasia) que assume, a partir da autoria, a
coerência, não contradição e a responsabilidade pelo dizer. Segundo Orlandi (2007a) o autor é
o sujeito que “sabe” que há um interlocutor e, apesar de o sujeito abrigar opacidades e
contradições, o autor, ao contrário, tem um compromisso com a clareza e a coerência, ou seja,

79

assumindo a responsabilidade pelos sentidos que sustenta, sendo responsável por uma
formulação que faz sentido.
Pelo mecanismo do esquecimento do tipo 2, a posição-sujeito empresarial, em sua função de
autoria, “seleciona” no interior da formação discursiva onde está filiada, formas e sequências
que produzem a impressão de que o que foi pensado é real, e só pudesse ter sido dito daquela
forma (PÊCHEUX, 2014). O sujeito (autor) produz um texto a partir de seu lugar social,
organiza enunciados, recortes textuais e recortes discursivos provenientes do já-dito, dando a
configuração de um texto homogêneo com efeito de início, meio e fim, ou efeito imaginário de
unidade textual (ORLANDI, 2001). Assim, esse sujeito ao dar um efeito de homogeneidade
àquilo que se originou do interdiscurso, se coloca na função enunciativa de autoria. Isso é
nomeado silenciamento por Orlandi (2007b), dividindo-se em silêncio constitutivo e silêncio
local (ou censura). “O silêncio local (ou censura), como sabemos, é aquele em que entra a
interdição por alguma forma de poder da palavra (interno ou externo)” (ORLANDI, 2008, p.
2).
Na posição-sujeito empresarial a censura está relacionada ao modo como este aborda sobre o
erro, apagando aspectos que dizem respeito à sua responsabilidade do ato no dizer sobre ele,
criando distanciamento com o objeto do discurso e consolidando a institucionalização da
abordagem pessoal e punitiva do erro no trabalho em enfermagem, como se fosse a origem
daquilo que diz, ou, conforme Pêcheux (2014b), funcionando o esquecimento número 1.
Para Pêcheux (2014) em um discurso estão presentes dois sujeitos: A e B, sendo A o destinador
e B o destinatário, e ambos se encontram em lugares distintos na estrutura de uma formação
social. Por esta razão, o autor afirma que o discurso não trata necessariamente de uma mera
transmissão de informação entre A e B, mas de um efeito de sentidos entre os pontos A e B.
A nota pública divulgada pela organização de saúde se dirige a, no mínimo, três destinatários:
os seus clientes e potenciais clientes, às demais trabalhadoras da enfermagem que lá se
empregam e ao sistema judiciário. No interior da esfera de produção econômica não é difícil
estabelecer os feixes de traços objetivos que caracterizam os lugares representados por cada um
dos sujeitos envolvidos nos processos discursivos presentes no texto analisado.
A esses feixes Pêcheux (2014) denomina de formações imaginárias, que designam o lugar que
A e B se atribuem a si mesmos e cada um ao outro no processo discursivo, são mecanismos de
funcionamento discursivo, que não estão relacionados ao físico ou ao lugar empírico, mas às
imagens resultantes de suas projeções. Esse mesmo autor afirma que no interior da formação
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social há regras de projeção que estabelecem as relações entre as situações, que podem ser
definidas objetivamente, e as posições, que são representações dessas situações. Assim, os
lugares de cliente e prestador de serviços e de patrão e empregado são marcados por
propriedades diferenciais determináveis.
Toledo e Moretti (2016) afirmam, baseados em uma revisão da literatura, que uma empresa não
tem seu valor medido apenas por seus ativos tangíveis. Em contraposição, os autores afirmam
que os ativos intangíveis, como a relação com seus clientes e prováveis clientes, conferem maior
valor de mercado à empresa. Essa relação da empresa privada com os seus clientes tem a ver,
também, com os lucros e a sua sustentabilidade financeira.
Além disso, ao se dirigir à sua clientela, a organização de saúde busca dar satisfação para um
evento trágico – a morte – que ocorrera com uma de suas pacientes internadas, o que gerou
comentários negativos sobre a organização de saúde, pondo em risco a relação de confiança
estabelecida entre o tomador e o prestador de serviços, conforme a SD 04:

SD 04 – [...] Mas sabemos também que a [nome da organização de saúde] foi danificada a
partir deste momento, que comentários maldosos foram feitos, julgando a empresa de mais de
vinte e sete (27) anos de serviços prestados a esta população, na tentativa de denegrir a sua
imagem.
A insatisfação de um cliente pode ser transmitida para outras pessoas, tendo influência sobre a
confiança do público em uma empresa, podendo, inclusive, favorecer a migração da clientela
para a empresa concorrente (COSTA; SANTANA; TRIGO, 2015). Isso está vinculado à
imagem pública da empresa, uma vez que para os negócios é prejudicial que o público associe
que o lugar onde se busca o tratamento, amenização do sofrimento e, eventualmente, a cura,
seja um espaço onde as pessoas entram para ser vítimas de erro e, mais ainda, de um erro que
teve como desfecho a morte. Soma-se a isso o fato de ter sido a morte de uma criança que estava
acometida de uma patologia curável.
Ainda em relação ao texto da empresa direcionado à sua clientela, ao afirmar que os
comentários que vinham sendo feitos sobre o caso era uma “tentativa de denegrir a sua
imagem”, é possível notar uma característica ideológica de preconceito de raça que revela o
lugar social que ocupam os gestores da organização de saúde (que falam em nome da clínica)
e para quem eles estão se dirigindo.
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Brito et al. (2017) ao estudarem a percepção do preconceito racial verbal por pessoa negra e
não negra, encontraram que a expressão “denegrir a imagem” foi percebida como sendo
preconceituosa por 52,2% dos negros entrevistados, enquanto que para 41,3% dos brancos não.
O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão e isso não se deu sem consequências
sociais e econômicas para os negros.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2017) a taxa
de desocupação no Brasil é mais alta entre os autodeclarados pretos (14,4%) e pardos (14,1%);
a taxa dos que se declararam brancos (9,5%) ficou abaixo da média nacional, que foi de 12%.
Estudos revelam que a cor da pele tem maior impacto sobre o salário do que o local onde as
pessoas moram dentro da cidade (SILVEIRA; MUNIZ, 2014; RIBEIRO; ARAÚJO, 2016).
Estes dados revelam a segregação racial no Brasil, fruto da desigualdade social, e que interfere
no poder de consumo das pessoas e famílias.
O estudo de Costa (2017) demonstra a distinção dos serviços vinculados ao seguro saúde ou
adquiridos por desembolso direto dos serviços prestados pelo SUS, sobretudo nas médias e
grandes cidades, sendo aqueles apresentados pelo mercado privado como um diferencial de
qualidade da prestação. Além disto, os autores demonstram que a vinculação de indivíduos e
famílias aos seguros privados de saúde no Brasil está diretamente associada à condição da renda
familiar.
Portanto, o preconceito racial a partir da posição-sujeito empresarial está vinculado à história
do lugar de inferioridade econômica e social que os negros ocupam na sociedade brasileira, que
além de compor os extratos sociais de baixa renda e, portanto, de menor acesso a serviços
privados de saúde, têm menor escolaridade, conforme afirmam Artes e Ricoldi (2015),
mantendo relação desigual entre a estratificação social (relacionada à renda) e a estratificação
educacional.
Ao analisar os dados do Censo do IBGE 2000 do município onde se localiza a organização de
saúde, especificamente sobre a renda domiciliar per capta pela cor declarada, encontra-se
revelada a diferença entre brancos (R$ 409,54) e pretos (R$ 221,07). Em 2010 essa diferença
ainda se manteve no mesmo município: brancos (R$ 585,95) e pretos (R$ 361,84) (BRASIL,
2000; 2010b). Assim, pode-se afirmar que não são as pessoas negras, em sua maioria, que
compõem a clientela da organização de saúde.
É possível inferir que a forma-sujeito (o Mercado) da posição-sujeito empresarial, dirija-se,
possivelmente, aos estratos médio e alto da cidade onde se localiza, que é composto em sua
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maioria por pessoas brancas, não atingidas pelo discurso preconceituoso, com elevado número
de anos de estudo e, portanto, com capacidade financeira de acesso ao sistema de saúde privado
e/ou suplementar, que caracterizam a sua clientela.
Quanto aos demais destinatários do texto da organização de saúde, todas as demais
trabalhadoras em enfermagem da empresa e o sistema judiciário, esta, investida na posiçãosujeito empresarial, comunica que “foi necessário afastá-la do quadro de funcionários,
demitindo-a por justa causa e encaminhar o fato ocorrido ao COREN-BA”, acenando sobre o
seu lugar de poder no mercado de trabalho, sobre o trabalho subordinado, onde há entre as
partes uma relação desigual. Além disso, o texto, quando direcionado aos trabalhadores revela
outros sentidos que serão discutidos a seguir.
7.3.1 Trabalhadora que erra versus imagem pública da organização de saúde
Nas linhas iniciais da nota de esclarecimento é perceptível a exposição da trabalhadora acusada
de ter cometido o erro:
SD 05 – [...] No dia 06 de outubro de 2001, às 06;00h, a Auxiliar de Enfermagem [nome
completo da acusada], trocou a medicação prescrita, o antibiótico Rocefin por uma outra
medicação – Quelicin [...] (Grifo nosso).
O uso em uma nota pública de esclarecimento do nome completo e da descrição do cargo da
trabalhadora que cometera o erro é uma estratégia para desviar o foco da repercussão do caso,
que está sobre a empresa e lhe causando incômodos e provável prejuízo financeiro, para a
auxiliar em enfermagem, na tentativa de manipulação da opinião pública.
A satanização dos culpados é carreada pela figura do “bode expiatório”, ou seja, do inimigo
que porta todos os males sofridos pelo povo. Essa forma permite a libertação dos erros e dos
males provocados por quem “elege” a figura do “bode expiatório” e esta, por seu turno, exerce
a função de catarse (CHARAUDEAU, 2016a).
A escolha da trabalhadora em enfermagem como “bode expiatório” guarda relação com a
preocupação da organização de saúde com a sua imagem perante a opinião pública e, também,
em afastar a hipótese de o erro ter sido cometido por um médico. Charaudeau (2016a) afirma
que as instâncias políticas e midiáticas fazem esforço para homogeneizar as opiniões diversas
em uma opinião que se reveste de status universal, com declarações peremptórias.
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SD 06 – Esclarecemos a população que não se trata de erro médico ou de qualquer falha da
empresa [organização de saúde], e sim do não cumprimento pela Auxiliar de Enfermagem
da norma técnica e de uma das proibições do Conselho Regional de Enfermagem [...] (Grifo
nosso).
Afastar a possibilidade do erro médico é um interesse da organização de saúde e relaciona-se
com dois fatores: o valor social que tem a profissão médica e os interesses econômicos
relacionados com a principal atividade da organização de saúde que é a venda de serviços
médicos.
Em relação ao caráter social da profissão médica, Machado (1997) elenca algumas
prerrogativas monopolistas que a distingue de outras profissões: um projeto profissional bem
sucedido; notável aliança com o Estado (concedendo-lhe prerrogativas legais para seu exercício
exclusivo) e com a elite (vendendo-lhe serviços particulares a preço de mercado); aquisição de
um vasto, sólido e complexo conhecimento empírico e científico, transformando o trabalho em
um sofisticado ato técnico-científico, tudo isso legitimado por quem demanda os serviços e
seguem as prescrições e que também garante a valoração social dessa profissão.
No campo de atuação médica o modo de produção capitalista impulsiona o complexo médicoindustrial (MENDONÇA; CAMARGO-JR, 2012), fetichizado pela incorporação de novos
recursos tecnológicos, pela valorização do conhecimento técnico, pela elevada e diversificada
especialização do conhecimento e pela autonomia no controle do processo de trabalho e dos
padrões de atividade originados das autarquias profissionais autorreguladas. Isso explica uma
singularidade das organizações de saúde, onde os médicos exercem grande influência no
processo de tomada das decisões e na hierarquia organizacional (RODRIGUES et al., 2013).
Associado a esses fatores, tem-se a divisão social e técnica do trabalho em saúde que
Refere-se à forma de organização do trabalho coletivo em saúde na qual se
identificam a fragmentação do processo de cuidar; a separação entre
concepção e execução; a padronização de tarefas distribuídas entre os diversos
agentes, de modo que ao cuidador cabe o cumprimento da tarefa, afastando-o
do entendimento e controle do processo; a hierarquização de atividades com
atribuição de diferentes valores à remuneração da força de trabalho (PIRES,
2009).

No entanto, a divisão social mantém no ambiente do trabalho as tensões originadas na disputa
de classes sociais e que se expressam nas diferentes valorizações de remuneração, de status
quo, de poder e autonomia dos diferentes trabalhadores (CECILIO, 2009). O reconhecimento
social no trabalho não é simétrico entre as categorias de trabalhadores, tendo os médicos, como
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trabalhadores nucleares no campo da saúde, vantagens em todos os aspectos relacionados à essa
característica do trabalho em saúde, provocando no micro espaço do trabalho situações de
conflito (CARVALHO; PEDUZZI; AYRES, 2014). A divisão social do trabalho em saúde
mantém a hegemonia médica no campo e conduz a organização do processo de trabalho em
saúde e em enfermagem.
O trabalho em saúde é de natureza coletiva, ou seja, para que seja levado a cabo é necessária a
participação de um conjunto de profissionais e trabalhadores. Isto reflete o componente do
modelo de organização taylorista do trabalho e a divisão social e técnica do trabalho em saúde
e no campo da enfermagem. No processo de administração de medicamento, por exemplo: o
médico prescreve, o farmacêutico libera o medicamento solicitado, a enfermeira é responsável
pelo aprazamento da prescrição médica (e administração de medicamentos em situações
específicas) e as auxiliares e técnicas de enfermagem executam o aprazamento feito pela
enfermeira.
A divisão técnica do trabalho de enfermagem no Brasil estabelece que, no
hospital, o atendimento ao paciente é prestado principalmente por auxiliares e
técnicos de enfermagem. Nesse cenário, o trabalho das enfermeiras é
principalmente a gestão dos cuidados de enfermagem, a articulação entre os
vários processos de trabalho em saúde e a articulação de materiais e
suprimentos necessários à prestação de cuidados e produção de outros serviços
pela equipe de enfermagem e por profissionais de saúde (SANTOS et al.,
2016, p. 33) (tradução nossa)3

É notório que na divisão social e técnica do trabalho em saúde, e em enfermagem, que as
trabalhadoras técnicas e auxiliares ocupam a base da pirâmide hierárquica. Embora sejam as
trabalhadoras que, no hospital, permanecem próximas dos usuários dos serviços nas 24 horas,
os usuários não sabem distinguir quem, na equipe de enfermagem, é a enfermeira, a técnica ou
a auxiliar, conforme aponta o estudo de Andrade e Schaker (2011), revelando um componente
de invisibilidade e baixa valoração do trabalho em enfermagem por parte da sociedade,
corroborado pela Lei que regulamenta o exercício da enfermagem (BRASIL, 1986, p.1):
Art. 13 – O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de
natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob
supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em
processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:
§ 1º Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;

3

The technical division of nursing labor in Brazil establishes that, in the hospital, patient care is mainly provided
by technical and nursing assistants. In this scenario, the nurses’ work is primarily the management of nursing care,
the articulation between the various work processes in health, and also the articulation of materials and supplies
necessary for the provision of care and production of other services by the nursing team and by health
professionals.
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§ 2º Executar ações de tratamento simples;
§ 3º Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
§ 4º Participar da equipe de saúde.

Portanto, o componente de não valoração do trabalho em enfermagem, carreado pela divisão
social do trabalho e o lugar que as trabalhadoras do campo da enfermagem ocupam, explica o
efeito de sentido provocado pela organização de saúde ao deslocar a responsabilidade do erro
tão somente para a trabalhadora auxiliar em enfermagem, dado que de uma só vez esse
deslocamento livra os médicos da responsabilidade pelo erro e a imagem pública da
organização de saúde diante da sociedade local e de seus clientes por ter identificado e
“solucionado” a causa do erro: a trabalhadora que o cometera.
Além disso, é preciso considerar que no texto divulgado pela organização de saúde houve o
apagamento da enfermeira como também corresponsável pelo ato errôneo, uma vez que de
acordo com o já citado artigo 13° da Lei do Exercício da Enfermagem o trabalho da auxiliar em
enfermagem deveria estar sob supervisão de uma enfermeira, sendo a empresa empregadora e
a enfermeira Responsável Técnica responsáveis por atender esse requisito da Lei. No entanto,
o apagamento da enfermeira RT é consequência do lugar social ocupado pela mesma, sendo
sócia-proprietária da empresa e, também, pela conivência do Coren-Bahia, que será analisada
na terceira parte dos resultados.
Ainda na SD 1, e relacionado à imagem pública da organização de saúde, destacamos o efeito
metafórico presente e os deslizamentos de sentidos que provoca. De acordo com Amaral (2016)
o efeito metafórico produzido
pelo deslizamento de sentidos permite a uma mesma palavra sentidos
diferentes. [...] O sujeito que enuncia, que produz um enunciado, inscreve o
que diz em um saber discursivo (memória discursiva) e é, ao mesmo tempo,
afetado por ele. Esse saber discursivo, por implicar a repetição e a variação do
dizer, permite ao enunciado a condição de ser interpretável, de “fazer sentido”
(p. 89).

Na Análise do Discurso, a análise do efeito metafórico nada tem a ver com a figura de
linguagem metáfora, mas com os efeitos de sentidos produzidos pelas repetições de
palavras/termos no discurso.
O efeito metafórico objetiva manter uma ancoragem semântica, mesmo havendo variação da
superfície textual, ou seja, por mais que determinadas palavras possam variar no texto,
semanticamente elas são equivalentes (PÊCHEUX, 2014). Assim, é que na SD 1 são atribuídas
ao erro diferentes termos: Fato danoso; Tal fato; Fato ocorrido; Ocorrido; Erro médico; Erro;
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Falha; Faltas; Acontecimento inesperado; Episódio; Troca de medicação. Com isso, ao
provocar tais deslizes, ainda que inconscientemente, o enunciador busca dar outros sentidos ao
erro, tentando apagar a palavra erro e os significados que carreia. De acordo com Runciman et
al. (2009), pesquisas já identificaram entre 17 e 24 definições para erro e 14 para evento
adverso, esta última expressão muito usada atualmente pelas organizações de saúde.
Erro é algo próprio do ser humano, é a expressão material da vulnerabilidade humana. No
entanto, na perspectiva de uma empresa hospitalar, assumir o erro seria o mesmo que expressar
as vulnerabilidades existentes naquela organização que presta serviços de saúde às pessoas e
que, por isto, e em razão dos custos e dos lucros, não pode perder a confiança delas. Assim, a
metaforização discursiva sobre o erro aqui expressa é, na forma do discurso, mais uma
ferramenta de proteção da imagem pública da organização e preservação dos negócios,
afastando a possibilidade de que possa haver erro naquela organização de saúde, ou seja, há
uma interdição no dizer do erro.
7.3.2 Abordagem individual e punitiva do erro
Outro elemento que está no entremeio do discurso sobre erro em enfermagem é a abordagem
individual e punitiva do erro. A posição-sujeito empresarial, ao atribuir à trabalhadora auxiliar
em enfermagem a responsabilidade pelo erro, filia-se ao que o pesquisador britânico James
Reason (2009) chama de abordagem individual do erro humano. Com isso, é produzido o efeito
de sentido de que a causa do erro é a trabalhadora. Esse deslocamento de sentido situa o discurso
na perspectiva da gestão pelo medo e suas consequências diante do erro: a não comunicação do
erro pela trabalhadora; a exposição pública; o sentimento de culpa; e as punições ética, jurídica
e social.
No enfrentamento do erro existem duas abordagens de análise da falibilidade humana: a pessoal
e a sistêmica. A abordagem pessoal se concentra nos erros cometidos pela pessoa, culpando-a
por seu esquecimento, desatenção ou fraqueza moral. A abordagem sistêmica se concentra nas
condições sob as quais as pessoas trabalham, tentando construir defesas para prevenir os erros
ou atenuar seus efeitos (REASON, 2009).
Portanto, estamos diante de um paradoxo: 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 as condições do trabalho
precário nos serviços de saúde tem implicações na ocorrência do erro (SANTOS et al., 2018,
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no prelo), embora seja emocionalmente mais gratificante culpar as pessoas ao invés das
instituições (REASON, 2000).
Autores que estudam o erro humano no campo de trabalho em enfermagem concordam que a
abordagem individual, ou pessoal, atua com base na culpa e no medo (DUARTE et al., 2015;
TOMAZONI et al., 2015; DAMASCENA, 2016; DIAS et al., 2014; SANTOS et al., 2018, no
prelo).
Trabalhadoras em enfermagem associam o erro ao sentimento de culpa (SANTOS et al., 2007;
2010) e esse sentimento é consequência da construção social do erro. Parece um mecanismo
direto que diante de um erro se busque um culpado, sugerindo algum tipo de deficiência ou
falha do sujeito. Nessa perspectiva, o erro humano é visto como causa e não como
consequência, o que dificulta a sua compreensão.
Estudo britânico revelou que em uma situação de erro grave as enfermeiras tendem à auto culpa,
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, tendem a assumir
a responsabilidade pelo ato. Por outro lado, as autoras chamam a atenção que uma vez que a
enfermeira se auto atribui o erro ela pode ignorar ou desconsiderar outros fatores na causa do
mesmo, como fatores organizacionais (MEURIER; VINCENT; PARMAR, 1998). Situação de
auto culpa foi encontrada por Damascena (2016), com a auxiliar em enfermagem assumindo a
culpa do erro sem considerar as condições de trabalho em que estava submetida.
Perico e Sterza (2011) afirmam que a manipulação das subjetividades dos trabalhadores é um
fator determinante para, inclusive, o adoecimento no trabalho, e que as organizações de trabalho
desconsideram sua responsabilidade na produção das enfermidades nos trabalhadores, muitas
vezes induzida pelo sentimento de culpa:
Freud, partindo da compreensão das neuroses, destacou que, no conflito
indivíduo-civilização, o primeiro paga um alto preço: o mal estar constante (a
culpa como mal estar). Ao passo que quem detém a culpa, no sentido social
da palavra (a culpa do mal estar), é a cultura humana, intermediada pelas
organizações, sendo estas defensoras dos interesses da minoria detentora dos
meios de produção/exploração. Para Freud, o crescimento do sentimento de
culpa é inevitável, dada a necessidade da repressão das pulsões para o
progresso cultural por meio do trabalho desprazeroso (PERICO; STERZA,
2011, p. 136).

Pelo recurso do intradiscurso pode-se perceber o sofrimento da trabalhadora que cometeu o
erro, causando-lhe sofrimento mental, conforme afirma o advogado que a representa nas
alegações finais do primeiro julgamento do processo ético-disciplinar:
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SD 07 – [...] em razão de profundo abalo em sua estrutura psico-emocional da defendente, que
a faz submeter a tratamento ainda inconcluso, REQUER a suspensão do seu registro
profissional pelo prazo de 03 (três) meses, quando se espera que volte a ter condições
psicológicas de enfrentar o processo.
Uma resposta muito comum orientada pela abordagem individual do erro é "apagar o fogo" ou,
conforme afirma Dekker (2001), identificar a “maçã podre” do cesto, que consiste em
identificar os indivíduos envolvidos, determinar sua culpabilidade, adotar medidas
disciplinares, introduzir novos procedimentos e alardear maior vigilância.
Todos esses procedimentos acima relacionados foram adotados pela organização de saúde e
identificados no seu texto e mesmo nos procedimentos que adotou: identificou a “maça podre”
do cesto, determinou a sua culpabilidade exclusiva no ato errôneo, adotou medidas disciplinares
com a demissão e a denunciou ao Coren-Bahia, expôs as medidas de segurança adotadas na
rotina da empresa e, em sua perspectiva, violadas pela trabalhadora auxiliar em enfermagem.
Ao criticar o modelo de organização do processo de trabalho toyotista e suas consequências na
subjetividade dos trabalhadores e, também, na ausência de reação desses, Dejours (2007) indica
o surgimento do medo como pano de fundo nessa relação.
Ao estudar sobre o medo no contexto organizacional, Pereira (2006) aborda este sentimento
sob duas perspectivas: uma objetiva, que diz respeito ao mercado de trabalho e a organização
do processo de trabalho; e outra subjetiva, sobre os sentimentos e comportamentos dos
trabalhadores dentro e fora do trabalho. O autor identificou que
os maiores medos dos indivíduos são o desemprego, as ameaças, punições, os
ambientes de trabalho instáveis e inseguros, a concorrência desleal, os
conluios, sabotagens, trapaças, a incapacidade de cumprir suas tarefas de
trabalho e o aumento abusivo de sua carga de trabalho. Por outro lado, em
relação aos efeitos gerados pelo medo, há um frequente desequilíbrio
fisiológico e psicológico quando submetidos, ditatorialmente, a altas cargas
de trabalho; e que o medo é um excelente sufocador da criatividade, inovação
e aptidão dos indivíduos, capaz de gerar desgostos, frustrações, posturas
defensivas, paralisações e aumento da navegabilidade nos empregos (p. 4).

O estudo de Oliveira (2015) constatou que o mercado de trabalho de enfermeiras sofre
influências multideterminadas e fortemente influenciada pela situação econômica do mundo;
elevada disponibilidade de enfermeiras, influenciada pela expansão da oferta dos cursos de
enfermagem; de que há um claro descompasso entre o número de postos de trabalho e o número
de enfermeiro(a)s disponíveis no mercado; e de que mantido este cenário o desemprego tende
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a crescer e as condições de trabalho a se agravarem, em especial para as profissionais mais
jovens.
Entre os técnicos e auxiliares em enfermagem a vivência de situação de desemprego em um
período de 12 meses chega a 9,4% entre as pessoas entrevistadas, conforme aponta pesquisa
nacional. Para os auxiliares e técnicos, as oportunidades de emprego são maiores, haja vista que
62% dos entrevistados relatam ter tido dificuldades de arrumar empregos, contra 79%
encontrados entre as enfermeiras entrevistadas (MACHADO et al., 2015). Sobre esse panorama
de vagas de emprego no mercado de trabalho versus disponibilidade de mão de obra de
enfermeiras, Santos et al. (2016, p.33) afirmam que
O aumento do número de diplomadas, somados a fatores econômicos,
contribuiu para aumentar a formação do exército de reserva de
enfermeiras. Neste caso, a formação do exército de reserva tem seu
impacto negativo aumentado pela frágil organização política dessas
profissionais, o que as forçam ceder individualmente às pressões do
capital sempre aceitando, cada vez mais, salários mais baixos e o
aumento das horas de trabalho. (Tradução nossa)4.
Trabalhadoras da enfermagem entrevistadas por Santos e Ceolim (2009) afirmam não
comunicar a ocorrência de erros de medicação por temor da abordagem punitiva, que, segundo
os dados da pesquisa, correspondem a 80,3% das medidas tomadas nas organizações, incluindo
advertência verbal, suspensão do trabalho e demissão.
No toyotismo “a busca do consentimento ativo da subjetividade do “trabalho vivo” passou ser
constituída, em última instância, através da síndrome do medo cujo substrato objetivo é dado
pela constituição de um precário mundo do trabalho” (ALVES, 2003, p. 20). A precarização do
trabalho é uma estratégia utilizada pelos empregadores e se alicerça 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).
Portanto, a tomada de posição pela conduta da gestão pelo medo imposta pelos empregadores
e, por outro lado, o lugar, os sentimentos e comportamentos baseados no medo por parte das
trabalhadoras em enfermagem quando em uma situação de erro no trabalho, estão filiados na
insegurança no trabalho e no medo da perda do emprego, elementos que estruturam a
precarização do trabalho.

4

The increased number of graduates, added to economic factors, has contributed to increase the formation of
nurses reserve army. In this case, the formation of the reserve army has its negative impact increased by the fragile
political organization of these professionals, which forces them to yield individually to capital pressures always
accepting, more and more, lower salaries and increased working hours.
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A SD a seguir, extraída do depoimento da enfermeira RT da organização de saúde, demonstra
a filiação ideológica da posição-sujeito empregadora sobre o erro com os aspectos morais do
comportamento de quem o comete:

SD 08 – [...] torna-se difícil explicar o ocorrido já que todas conhecem as normas e rotinas e
que até o momento nada compromete o comportamento físico e moral de todo grupo, não
posso afirmar se a Auxiliar de Enfermagem [nome da acusada], retornou das férias com
algum problema, não posso afirmar porque não tive contato maior até o momento do ocorrido.
Nesta SD, além de tornar patente o controle físico e moral sobre os corpos das trabalhadoras
em enfermagem, a enfermeira RT, que é, também, filha de um dos sócios da organização de
saúde, ocupa o lugar social de proprietária dos meios de produção e não somente como gerente
de enfermagem na organização de saúde. Mais ainda, ao afirmar a dificuldade em explicar do
ponto de vista da empresa a ocorrência do erro, a enfermeira RT desloca o sentido para os
aspectos subjetivos da trabalhadora, ao insinuar que a causa raiz do erro seja um provável
problema pessoal da auxiliar em enfermagem.
O medo, conforme discutido, apresenta-se como uma barreira importante 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.
Compreendemos que tornar o ambiente de trabalho seguro, para pacientes e trabalhadores, deve
ser entendido como necessário em qualquer organização de trabalho no campo da saúde. Ao
adotar a gestão do erro com base na abordagem individual se descarta a ideia que essa pessoa
não controla todas as circunstâncias do trabalho, e que podem existir armadilhas sistemáticas e
invisíveis que foram estabelecidas por decisões que fogem ao controle das trabalhadoras em
enfermagem que estão na linha de frente dos serviços de saúde.
Além disso, a abordagem individual incentiva a subnotificação do erro, ao passo que para o
sujeito que o cometeu restará poucas alternativas: a omissão, por medo de represálias e
punições; o peso moral da culpa; a punição; ou mesmo a soma de mais de uma dessas
alternativas, conforme se observa no caso analisado.
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Na SD destacada a seguir, analisa-se outros deslocamentos de sentido em relação a abordagem
individual do erro:

SD 09 – Lembramos um dito popular que diz o seguinte: “errar é humano”, porém, aqui este
ditado não rege, pois o erro pode ser fatal. Assim dizemos, que todo erro leva à acerto e
amadurece o ser humano para o seu crescimento espiritual. Fica claro que não se deseja
erro, pois queremos promover a vida e não a morte.
Ao afirmar que ““errar é humano”, porém, aqui este ditado não rege, pois o erro pode ser
fatal”, revela-se o deslocamento de sentido para a abordagem individual do erro, uma vez que
é deixado evidente o espaço de poder ocupado pela posição-sujeito empresarial, relacionado ao
poder sobre o controle dos procedimentos, sobre os corpos dos trabalhadores, sobre a
manipulação da clientela da empresa e o controle sobre os negócios, ao afirmar “aqui esse
ditado não rege”. Além disso, revela o distanciamento do sujeito empírico do objeto do
discurso empresarial, o erro, provocando a desumanização da trabalhadora que errou. Há um
paradoxo básico acerca do erro humano: só é possível erradicar o erro se presumi-lo evitável.
No entanto, por ser constitutivo da natureza humana, o erro é inevitável.
7.3.2.1 Fé cristã, fatalismo e punição: imbricações no discurso sobre erro no trabalho em
enfermagem
A afirmação que “todo erro leva à acerto e amadurece o ser humano para o seu crescimento
espiritual”, se inscreve ideologicamente no terreno moral dos cuidados e da fé cristã, que se
configuram nos meados do século XVIII e no século XIX, através de espaços, de práticas e de
sentimentos que se delineavam a partir das subjetividades femininas (MARTINS, 2013).
Esta mesma autora afirma que
As mulheres das elites e das classes médias passaram a ser associadas às
virtudes regeneradoras da ordem moral e social e a uma concepção natural de
bondade, altruísmo e dedicação aos necessitados, valores presentes tanto nas
ações de motivação caritativa quanto na organização racionalizada da
filantropia, na definição e implementação das políticas assistenciais e na
organização das profissões femininas criadas a partir da experiência
heterogênea dos cuidados (MARTINS, 2013, p. 144).

Distante do entendimento do erro como uma fonte de auto compreensão ou mesmo de
aprendizagem coletiva/institucional, conforme postulou pioneiramente no âmbito da saúde o
Departamento de Saúde do Reino Unido, a partir do seu Sistema Nacional de Saúde
(DEPARTMENT OF HEALTH, 2000), com a divulgação do relatório “An organisation whith
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a memory”, o efeito de sentido provocado é de que a ação virtuosa de aprender com o erro
requer disposição moral de desapego de interesses pessoais e materiais (o emprego, o salário)
para, enfim, demonstrar elevação moral e espiritual.
Mulheres consagradas, conforme Collière (1999), exerciam a sua prática como um ato de
caridade, dedicando totalmente as suas vidas a cuidar dos sofredores. Assim, “as mulheres
consagradas colocam, durante vários séculos, as suas vidas ao serviço dos doentes e dos
indigentes” (p. 69). E, as virtudes da mulher consagrada são, ainda hoje, vinculadas ao trabalho
em enfermagem.
O silenciamento da posição-sujeito em relação a sua corresponsabilidade no erro, produz outros
ruídos baseado na ideologia cristã, como a morte como uma determinação divina:

SD 10 – Porém, por ironia do destino procurou-nos para tratar-se de uma patologia onde tal
fato aconteceu e que, depois de tudo feito, houve uma determinação maior que só
obedecemos... a morte!
Ao discutir sobre acidente de trabalho e morte, Borsoi (2005, p. 21) afirma que trabalhadores
que vivenciaram a invalidez em razão de acidente de trabalho “tendem a construir explicações
e justificativas a partir de uma perspectiva fatalista de modo a poderem aceitar e conviver com
o medo do acidente e da morte ou com a dor da perda”. A explicação fatalista do porquê os pais
da criança buscaram a organização de saúde e a explicação sobre a morte da criança expressa a
fuga da corresponsabilidade pela ocorrência do erro em razão do subdimensionamento de
pessoal de enfermagem e das condições precárias de trabalho.
No caso em análise, há um deslocamento de sentido em direção ao fatalismo ao usar o termo
“ironia do destino” e a explicação religiosa da morte como uma “determinação maior”,
portanto, divina. Assim, revela-se o funcionamento da ideologia cristã para a naturalização da
morte como um destino, algo inquestionável diante daquilo que já fora traçado no plano divino,
ou dito em outras palavras: “Ao assumir a submissão a Deus e a aceitação das situações de
sofrimento torna-se mais fácil seguir adiante, eliminando, assim, o peso na responsabilidade
sobre a doença ou morte” (BOUSSO et al., 2011, p. 401). No entanto, o fatalismo para explicar
a morte funciona tão somente para que a empresa se silencie em relação a corresponsabilidade
do erro, mantendo a culpa da trabalhadora.
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Portanto, diante da abordagem individual do erro, a solução, tanto para as vítimas quanto para
a empresa, é a punição, mas só a punição da trabalhadora. Nas sequências discursivas abaixo,
extraídas do depoimento dos pais da criança, registrado nos recursos impetrados em oposição
a punição que a trabalhadora sofrera, entendida por eles como insuficiente pelo mal que causara,
analisaremos os elementos ideológicos da abordagem punitiva:

SD 11 – Todavia, o COREM (sic) aplicou à mesma a pena de afastamento de 28 dias, o que
nem serve para desestimular faltas e falhas daquela natureza, nem também para punição de
um ato tão grave. [...] Este fato delituoso já foi comunicado ao Ministério Público para
propositura de ação criminal cabível [...]. Uma pessoa que no exercício de suas funções tira a
vida de uma criança não deve mais desempenhar esta atividade.
[...]
SD 12 – Nada trará [nome da criança] de volta, mas a punição da culpada, amenizaria um
pouco o sofrimento da família. [...] A conduta da denunciada causou a morte de uma criança
e consequentemente um dano moral irremediável para a família desta.
Nessas sequências discursivas é possível identificar efeitos de sentido que nos conduzem a
interpretar que a compreensão da barreira para evitar a ocorrência de erros está na instituição
da punição. Dessa perspectiva, o efeito de sentido em funcionamento é de que o medo é que se
configura como barreira para o desenvolvimento da cultura da segurança e, consequentemente,
para a prevenção do erro, conclusão também encontrada por Françolin et al. (2015).
Outro efeito de sentido encontrado é a relação do erro com o delito, com a trabalhadora,
inclusive, denunciada ao Ministério Público pelos pais da criança e, nesse bojo, a morte é
compreendida como um delito capital, sendo a punição a forma justa de proporcionar a
redenção e o alívio para as vítimas (família, amigos e a organização de saúde). Nesse sentido,
é possível que a concepção de justiça que embasa esse discurso seja nietzschiana:
Assim, o credor prejudicado, exerce de igual forma ao credor-particular sua
ira, seu ódio ao causador de danos, e impõe também um sofrimento ao infrator,
porém diferente: a comunidade afasta-o de si. Exerce, como Nietzsche
menciona, um “direito de guerra”, guerra esta que forneceu todas as formas
sob as quais o castigo aparece na história. O castigo aparece então como cópia
de um comportamento normal diante de um inimigo odiado, celebra-se nele
um direito de guerra, do vencedor perante o vencido, novamente o mais forte
perante o mais fraco. Como Nietzsche menciona, esquece-se o dano imediato,
concentra-se no infrator, concentra-se na punição deste. Celebra-se o
sofrimento como reparação de danos, disfarçado de vingança e crueldade
(GONÇALVES, 2014, p. 12).
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A manutenção do status da abordagem individual do erro, como sendo a primeira escolha na
gestão do trabalho em enfermagem, contribui para a manutenção e mais estímulo do recurso ao
poder punitivo, que ao mesmo tempo que exclui as possibilidades da abordagem sistêmica e do
aprendizado institucional/coletivo a partir do erro, revela-se uma abordagem que protege as
organizações de saúde e retroalimenta a precarização do trabalho em enfermagem.
Na SD a seguir, o advogado da auxiliar em enfermagem faz a seguinte afirmação:
SD 13 – [...] a clínica infratora parece interessar-se pelo processo ético somente para utilizalo em jurisdição trabalhista, já que nesta acusa a trabalhadora de ter agido com imprudência.
É evidente nessa FD a disputa de sentidos sobre a infração entre a posição-sujeito empresarial
e a posição-sujeito trabalhadora. Ambas as posições-sujeito falam sobre o erro com
distanciamento, atribuindo uma a outra o erro ou a “infração”. A denúncia apontada na SD 13
é do uso institucional de um processo ético no âmbito do órgão regulador da profissão da
auxiliar em enfermagem para dar sustentação e legitimidade ao discurso da organização de
saúde no âmbito da esfera jurídica.
7.3.3 Manipulação pela exaltação de valores
Será analisado neste subtópico como a organização de saúde (sujeito-enunciador da formasujeito Mercado), ao divulgar uma nota pública sobre o erro ocorrido em suas dependências,
tenta produzir um efeito de sentido para manipular seus interlocutores a partir da exaltação
fetichizada de seus valores empresariais em contraposição aos valores imputados por esta
organização de saúde à trabalhadora acusada, ainda que estes de modo silenciado no texto.
Para Marx, nas palavras de Cardoso (2010), cada unidade de valor é uma atividade simbólica
invariante socialmente cristalizada e que se manifesta sobre o fenômeno do fetichismo da
mercadoria, ou seja, o surgimento, para os sujeitos implicados no ato de troca, do valor como
uma propriedade positiva de um elemento, como se tal valor já fosse um atributo natural do
objeto. Assim,
o mecanismo do fetichismo produz a transformação de uma forma em uma
coisa, e de uma coordenada diferencial em uma substância idêntica a si
mesma. Assim, o fetichismo da mercadoria é um fenômeno de reificação que
faz de uma invariância de relações, uma existência positiva; de um valor
relativo, uma propriedade intrínseca ao elemento (CARDOSO, 2010, p. 6).

A revisão da literatura empreendida no estudo de Antunes, Caetano e Cunha (2013) revela que
uma estratégia de mercado é a tentativa de associar o capital psicológico (constructo central do
comportamento organizacional positivo) como fonte de vantagem competitiva e de criação de
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valor para as organizações. Com isso, a mensagem que a organização de saúde quer transmitir
para sua clientela (e interlocutores) é a de que se preocupa com a qualidade dos serviços que
presta, enquanto que a segurança dos pacientes e de seus trabalhadores é fator secundário, uma
espécie de subproduto dos seus valores e da qualidade dos serviços.
Foi possível identificar nas sequências discursivas abaixo três valores autoexaltados e que
funcionam para manipular a opinião pública:
1) Respeito às leis trabalhistas como valor:
SD 14 – Obedecemos rigorosamente a carga horária da categoria Auxiliar de Enfermagem
que é de 144 horas mês, diluindo-a para evitar sobrecarga. Afirmamos que a referida Aux. de
enfermagem estava de férias, retornando às suas atividades no início de outubro [...]
Considerando a política do silêncio, nesta SD a posição-sujeito empresarial opera com o
silêncio local, que se refere à censura, ou seja, aquilo que não pode ser dito em uma determinada
conjuntura (ORLANDI, 2007b). Para esta autora o silêncio não é a ausência de palavras e a sua
imposição impede que o interlocutor sustente outro discurso. “Em condições dadas fala-se para
não dizer (ou não permitir que se digam) coisas que podem causar rupturas significativas na
relação de sentidos. As palavras vêm carregadas de silêncio(s)” (p.102).
A autocensura do sujeito-enunciador, apagando-se da responsabilidade, nos permite
compreender que o efeito de sentido esperado (antecipado) é de que é uma empresa cumpridora
da legislação trabalhista brasileira à época, conhecida por sua proteção aos trabalhadores, e
afastar, com isso, a possibilidade de que as condições de trabalho e de dimensionamento de
pessoal pudessem estar relacionadas com o erro (conforme veremos no tópico 7.4).
Além disso, ao afirmar que a trabalhadora estava retornando das suas férias, induz o efeito de
sentido de que não há justificativa para o erro, considerando que a trabalhadora estava
“descansada” e, portanto, não “deveria” errar, retirando-se, mais uma vez, da responsabilidade
pelo ato errôneo e atribuindo ao erro sentido de ato de violação, diferente do que preconiza
Reason (2009).
2) Família e Felicidade como valores:
SD 15 – [...] os familiares da vítima, conhecem o trabalho prestado por esta empresa médica,
pois sempre depositaram confiança em nossos serviços. Foi neste estabelecimento que a menor
nasceu; prematura, frágil e que não foi medido esforços para tentar lhe dar a vida. [...]
Estamos conscientes que a qualificação da [organização de saúde], tanto em recursos
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tecnológicos e humanos, muito contribuiu para proporcionar aos seus pais estes (14) meses de
uma feliz convivência.
Em empresas familiares, característica da organização de saúde cuja SD é analisada, os valores
funcionam como fatores determinantes para o desempenho e uma vantagem competitiva ao
longo do tempo. Os principais valores que melhor descrevem a família e a empresa são:
compromisso, responsabilidade, equidade, credibilidade, respeito pela legalidade e trabalho
árduo (PARRA; BOTERO; MONSALVE, 2016).
Podemos identificar outros dois valores: o sentimento de pertencimento da empresa às famílias
dos clientes, como se a organização de saúde fizesse parte das famílias atendidas em suas
dependências, uma extensão dessas famílias; e a possibilidade da organização de saúde ofertar
aos seus clientes/pacientes a felicidade. Nesse contexto discursivo, a posição-sujeito
empresarial opera para tentar preservar, ou não perder, a relação de confiança/credibilidade com
os seus clientes.

3) Respeito e Identidade com o cliente como valores:
SD 16 – Sendo assim, continuamos afirmando que a [nome da organização de saúde] é uma
questão de respeito à você!
Por fim, é possível identificar o respeito e a identidade como valores da relação que a posiçãosujeito empresarial estabelece com a sua clientela. Ao colocar-se como vítima do erro cometido
pela auxiliar de enfermagem, busca estabelecer uma relação de identidade com a clientela,
vítima em potencial, mas que agora está segura porque foram tomadas as providências de
demiti-la, em respeito aos seus valores, normas e clientes.
Ao confrontarmos a relação do interdiscurso com a formação discursiva podemos considerar
que
O interdiscurso enquanto discurso-transverso atravessa e põe em conexão
entre si os elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto
pré-construído, que fornece, por assim dizer, a matéria-prima na qual o sujeito
se constitui como “sujeito falante”, com a formação discursiva que o assujeita.
(PÊCHEUX, 2014, p. 154)

Ao analisar, a partir da Formação Discursiva sobre o erro no trabalho em enfermagem, os
efeitos de sentido disputados pela posição-sujeito empresarial, o discurso-transverso revela o
“já-dito” que se simula no intradiscurso enunciado. As filiações ideológicas revelam a
dominação ideológica (da classe) dominante da forma-sujeito Mercado pela manipulação de
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elementos que constituem “a cena da luta ideológica de classes” (PÊCHEUX, 2014, p. 133), e
dizem respeito à manutenção da imagem pública da organização de saúde; o emprego das
palavras “justiça” e “punição”, prerrogativas próprias do Estado, e que foram usadas pelos pais
da criança, fazendo efeito de sentido de vingança pela morte da criança.
A abordagem individual e punitiva da trabalhadora, discurso-transverso que se revela
onipresente, tem efeito de sentido relacionado à gestão pelo medo. O erro é encarado como anti
valor, adotando uso moral do ato de errar, como forma de manipulação subjetiva. Além disso,
a abordagem individual colabora para a manutenção, por parte do empregador, das condições e
relações de trabalho precárias, manutenção e ampliação da insegurança no trabalho, reforçada
pelo medo.
O erro não é fonte de aprendizado individual, coletivo ou institucional, do mesmo modo como
a explicação para o erro dá-se de modo fatalista e buscando provocar efeito de sentido do erro
como delito, pois reforça a abordagem pessoal e jurídica, onde a solução possível para o erro é
a punição de quem o comete.
Para a manutenção da abordagem individual e punitiva, que não provoque máculas à imagem
pública da empresa, valores são manipulados no discurso, como o exaltado respeito à legislação
trabalhista, os valores familiares e de felicidade como subproduto dos serviços prestados e
valores de respeito e identidade da organização de saúde para com o seu cliente.
7.4 POSIÇÃO-SUJEITO TRABALHADORA E O DISCURSO SOBRE ERRO NO
TRABALHO EM ENFERMAGEM
Abaixo encontra-se transcritos (ipisis litteris) sequências discursivas do depoimento, defesas
prévias e alegações finais da Auxiliar em Enfermagem (AE) acusada de ter cometido o erro,
ora produzido pela própria trabalhadora, no contexto imediato das oitivas no âmbito da
instrução do processo ético-disciplinar, ora produzido pelo seu advogado nas diferentes fases
do processo (defesas prévias e alegações finais).
SD 17 – [...] Tudo naquela noite estava errado: o cartão estava prescrito ROCEFIN 250mg,
Tylenol mas não tinha a solução 1:4 de 12 em 12 horas. No campo onde fica escrito a
observação estava em branco, quando [nome da AE tia da criança], passou o plantão, ela falou
que a menor que se encontrava no apartamento 101 era sua sobrinha, aquela que nasceu de
07 (sete) meses e que eu conhecia a estória e [AE tia da criança], falou que no prontuário
estava escrito ROCEFIN 250 (IV), mas na Unidade não tinha ROCEFIN, e que estava sendo
feito “CE” e embolou o restante do nome que ela ia dizer, e [disse:] não sei dizer aquele nome

98

não, eu olhei para ela, e disse nem eu. Eu nunca recebo um plantão para não conferir todos
os cartões, exceto, esta noite e não me lembro da Auxiliar de Enfermagem [tia da criança], ter
me passado com detalhe nome, data, horário da medicação (IV), a Auxiliar de Enfermagem
[tia da criança], me deixou bem claro que o ROCEFIN foi substituído por alguém superior,
e, que ela já tinha diluído e feito às 18:00 horas e que a outra metade estava dentro a
geladeira para mim fazer às 6:00 horas da manhã [...]
Esta SD refere-se, cronologicamente, conforme o depoimento dado pela auxiliar em
enfermagem, ao início do plantão na noite que antecede o ato errôneo. Ao afirmar “Tudo
naquela noite estava errado”, a AE acusada, sujeito-enunciadora da posição-sujeito
Trabalhadora, faz funcionar o mecanismo de antecipação e, consequentemente, a tentativa de
atenuação do erro do qual está sendo acusada. Este é um mecanismo discursivo que está
associado às formações imaginárias – projeções da situação social que os sujeitos do discurso
projetam um do outro –, funcionando junto com as relações de força e as relações de sentido.
Por esta razão, o mecanismo de antecipação usado pelo sujeito-enunciador nos permite analisar
a situação social no “interior” dos discursos (ZIMMERMANN; SILVA, 2014), ou seja, nos
permite olhar, a partir de outra posição-sujeito, as disputas de classe travadas na FD sobre o
erro no trabalho em enfermagem.
A seguir, a SD 17 aborda sobre o problema comunicacional no processo de passagem de
plantão, onde, segundo a auxiliar em enfermagem, a trabalhadora que havia lhe passado o
plantão (que era tia da criança internada) deu-lhe informações imprecisas quanto ao
medicamento a ser administrado e, neste mesmo espaço da passagem de plantão, afirma não ter
conferido os cartões de medicamentos dos pacientes internados naquela noite, rotina que lhe é,
pessoalmente, comum, sendo auto violada neste dia.
Na SD a seguir, a auxiliar de enfermagem, ao ser questionada, deixa claro o modo como ocorria
a passagem de plantão na organização de saúde onde ocorrera o erro:
SD 18 – É rotina vocês receberam a passagem de plantão sem conferir só de forma verbal?
Não existem livro de relatório de Enfermagem, registro de admissões altas e óbitos (SIC).
A passagem de plantão é um mecanismo utilizado pelas equipes de enfermagem para assegurar
a continuidade da assistência prestada, atividade fundamental para a organização do trabalho.
Na passagem de plantão acontece a troca de informações entre as trabalhadoras que terminam
e as que iniciam o período de trabalho. Neste espaço é informado sobre o estado dos pacientes,
tratamentos, assistência prestada, intercorrências, pendências e situações referentes a fatos
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específicos da unidade de internação que merecem atenção (SIQUEIRA; KURCGANT, 2005).
No espaço da passagem de plantão a comunicação é elemento central.
Estudos nacionais e internacionais revelam que o espaço da passagem de plantão é crítico e, ao
mesmo tempo, estratégico para a segurança do paciente e prevenção de erros, sobretudo
relacionado aos pacientes pediátricos (SILVA et al., 2016; POPOVICH, 2011). Assim, é
necessário objetividade e precisão nas informações prestadas nesse espaço.
A epidemiologia dos erros de medicação na pediatria revela que entre todos os pacientes
hospitalizados estima-se que aproximadamente 3% desenvolvam um evento adverso grave
decorrente do uso de medicamentos durante sua internação. Esse número pode chegar a 10%
no setor da emergência pediátrica. O estudo revela que entre os problemas na administração de
fármacos está a comunicação entre os profissionais, pais e responsáveis pela criança na
prevenção de erros (BELELA; PEDREIRA; PETERLINI, 2011).
Ao administrar medicamento preparado por uma terceira pessoa, SD 19, isto se caracteriza
como desvio deliberado de uma normativa, e auxiliar em enfermagem comete uma violação
(COHEN, 2007).
SD 19 - a Auxiliar de Enfermagem [nome da tia da criança], me deixou bem claro que o
ROCEFIN foi substituído por alguém superior, e, que ela já tinha diluído e feito às 18:00 horas
e que a outra metade estava dentro a geladeira para mim (SIC) fazer às 6:00 horas da manhã
[...]
Belela, Pedreira e Peterlini (2011, p 564) alertam que o processo medicamentoso em crianças
requer ainda mais atenção pelo alto risco de erro envolvido, uma vez que esse processo inclui
“cálculo individualizado da dose, baseada na idade, peso e superfície corpórea da criança,
envolvendo múltiplas operações matemáticas em várias fases do processo de medicação
(prescrição, dispensação, preparo, administração e monitorização)”.
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem em seu artigo Art. 30 proíbe as
trabalhadoras de administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se
da possibilidade de riscos (COFEN, 2007).
Quanto ao preparo de medicações, sobretudo as de via venosa, há um conhecimento tácito no
campo de trabalho em enfermagem que preconiza que nenhum trabalhador deve administrar
medicamento preparado por outra pessoa, salvo nos casos preconizados em protocolos
específicos de preparo/distribuição de medicamentos, pelo risco de erro. Esse conhecimento
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não está escrito em livros, artigos científicos, mas compõe o conjunto de saberes/conhecimentos
tácitos do campo da enfermagem, algo sabido pela auxiliar em enfermagem, conforme afirma
seu advogado na sequência discursiva a seguir:
SD 20 – [...] embora se saiba que uma Auxiliar não deva receber medicação preparada por
outrem.
No Parecer Técnico N° 33/2014, o Coren-Bahia afirma que “quanto a administração de uma
medicação (preparado/diluído) por outro profissional da mesma categoria, alertamos não ser
uma pratica recomendada, pois aumenta as possibilidades de ocorrência de eventos adversos”
(COREN-BA, 2014, p. 5).
No entanto, no depoimento da enfermeira RT fica evidente que a clínica não dispunha de
nenhum protocolo específico para o preparo/distribuição de medicamentos. A RT, lançando
mão do mecanismo de antecipação para atenuar a corresponsabilidade da clínica no erro,
provoca efeito de sentido relacionado ao cumprimento por parte da empresa dos requisitos de
segurança no armazenamento, dispensação, preparo e administração de medicamentos,
conforme SD 21:
SD 21 – [...] toda medicação desta clínica é guardada em recipientes separados e que a
medicação a ser usada na menor estava na geladeira, a fim de conservação e que portava o
nome da cliente, do n° do apartamento, a hora da abertura do frasco. Na passagem de serviço
a tia da criança, que também é auxiliar de enfermagem [...] desta clínica, passou todos esses
dados para [nome da auxiliar de enfermagem acusada]. Obedecia então as normas técnicas
para a segurança na administração do medicamento (Rocefin).
Porém, a auxiliar de enfermagem acusada afirma em seu depoimento, conforme SD 22, que:
SD 22 – Não encontrei na geladeira nenhuma medicação com esparadrapo para
identificação da paciente que iria utilizar. [...] encontrei insulina 02 a 03 tipos, Matergan,
tinha um vidro maior com outro rótulo preto, azul e branco, soro antitetânico em grande
quantidade dentro de um saco e tinha essa medicação que peguei escrito 05 (cinco) do 10
(dez) de 2001, olhei a data que tinha sido diluída, olhei o nome que não sei pronunciar,
naquele momento não tive dúvida que era a medicação que [nome da auxiliar de enfermagem
tia da criança] havia deixado diluída.
As sequências discursivas 21 e 22, mais uma vez, evidenciam a disputa entre as posições-sujeito
empresarial e trabalhadora acusada na FD sobre o erro no trabalho em enfermagem. A posição-
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sujeito empresarial busca, através de mecanismos frágeis sobre a segurança dos procedimentos
medicamentosos, afastar-se da responsabilidade pelo erro, enquanto que a posição-sujeito
trabalhadora busca, através da descrição do ambiente de trabalho, defender-se dos agravantes
da acusação (imperícia, negligência e imprudência).
Além disso, ao afirmar “naquele momento não tive dúvida que era a medicação que [nome da
auxiliar de enfermagem tia da criança] havia deixado diluída”, a auxiliar de enfermagem
desloca o sentido da sua afirmação para o elemento de confiança na colega de trabalho.
Sobre a confiança no ambiente de trabalho, Fischer e Novelli (2008) afirmam que no campo da
psicologia evidenciam-se os atributos existentes no papel de confiado e confiante nas relações
interpessoais. Na Sociologia, a confiança é considerada propriedade incorporada nas relações
sociais, dando-lhes consistência e perenidade.
Considerando o ambiente restrito das condições de produção do discurso da posição-sujeito
trabalhadora, ou seja, a organização do trabalho naquela clínica, é preciso considerar que aquela
empresa contava à época com pouca quantidade de trabalhadoras, e que ambas as auxiliares em
enfermagem (a tia da criança e a acusada) trabalhavam há 10 anos no mesmo local. Para Fischer
e Novelli (2008) a confiança se relaciona com valores de probidade que permeiam as relações
interpessoais no ambiente organizacional e que o sistema organizacional deve assegurar essas
ações e relações.
Ainda sobre as condições produtoras do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem a partir
da posição-sujeito trabalhadora, veremos outros efeitos de sentido e deslocamentos a seguir,
sobretudo no que diz respeito aos contextos amplo e restrito (ORLANDI, 2014) e como eles se
relacionam com o discurso sobre erro.
7.4.1 Condições produtoras do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem e condições
produtoras do erro no trabalho em enfermagem
Retomamos a discussão sobre as condições de produção do discurso sobre erro no trabalho em
enfermagem, reafirmando que tais condições compõem o jogo de imagens do sujeito (as
formações imaginárias a respeito de sua própria posição e da posição do outro) e a situação
sócio-histórica concretamente determinada.
O espaço sócio-histórico e ideológico em que se posiciona o sujeito possibilita construção de
determinadas falas a partir de um espaço enunciativo que varia conforme a posição do sujeito,
uma vez que o lugar que este ocupa é constitutivo do que ele diz. As condições de produção se
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relacionam com as contradições do sujeito, que se revelam nos esquecimentos (1 e 2), com a
posição social, que delineia a ideologia, com a posição do sujeito em relação ao modo de
produção e com a posição específica em que o discurso é posto em prática, ou seja, com as
relações de sentidos e forças (ORLANDI, 2014).
A partir das sequências discursivas analisadas neste tópico, será possível identificar o lugar
social, as relações de sentidos e relações de força da posição-sujeito trabalhadora no discurso
sobre o erro no trabalho em enfermagem, revelando, conforme Silva (2015, p. 109), “que os
dizeres que materializam tais discursos são produzidos em condições determinadas e produzem
sentidos para além das evidências”. Sublinhamos que os fatores que compõem as condições
produtoras do discurso sobre o erro estão relacionadas com condições produtoras do erro no
trabalho em enfermagem.
De acordo com o artigo 74 do Código do Processo Ético das Autarquias Profissionais de
Enfermagem, na
audiência de instrução, deverá proceder-se à tomada de declarações do
ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa,
nesta ordem; bem como aos esclarecimentos das diligências, às acareações e
ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o
denunciado. (BRASIL, 2010a)

Assim, a enfermeira RT, sujeito-enunciador da posição-sujeito empresarial, ao prestar seu
depoimento – antes da trabalhadora acusada –, lança mão de dois mecanismos discursivos, a
saber: mecanismo da antecipação, dizendo aquilo que se “espera” que seja dito, e do mecanismo
parafrástico no interdiscurso, conforme SD 23:
SD 23 – A Auxiliar de Enfermagem [nome da AE tia da criança] é extremamente criteriosa e
responsável, aonde eu jamais acreditaria na troca do plantão passado por [nome da AE tia da
criança], sem que fosse com extrema precisão dos fatos. Eu não posso afirmar o porque da
troca de medicação [...] (SIC)
O mecanismo parafrástico constitui um efeito de memória, reafirmando o mesmo já-dito na
história, ou seja, o interdiscurso, trazendo para o funcionamento do discurso uma forma
específica de sociedade que se estrutura com base no processo de dominação de um grupo sobre
o outro, postos nas relações de produção (AMARAL, 2016).
Ao lançar mão de expressões como “extremamente criteriosa e responsável” e “extrema
precisão dos fatos” para referir-se a auxiliar em enfermagem que é tia da criança, a enfermeira
RT “empresta” à essa trabalhadora, por interesses relacionados à busca da legitimação do
discurso da forma-sujeito Mercado, elementos que remetem ao mito da competência (CHAUÍ,
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2014). O uso que fazemos da palavra “empresta” ocorre em razão de que os ditos “competentes”
na nossa sociedade são aqueles que têm o poder de, por meio do conhecimento, falar, agir,
dominar e excluir o outro (CHAUÍ, 2014), algo que não é próprio das trabalhadoras de nível
médio do campo da enfermagem nesse contexto em análise.
O mito da competência emprestado à auxiliar em enfermagem que é tia da criança serve,
também, para desqualificar e tornar mentirosa, antecipadamente, a defesa da auxiliar de
enfermagem acusada de ter errado. Chauí (2014) afirma que nas sociedades de classe o
incompetente é “aquele que foi expropriado da sua condição de sujeito e convertido em objeto
do saber e da prática dos competentes” (p. 113), onde a competência é um importante elemento
ideológico que justifica o exercício da dominação econômica, política e a exclusão cultural de
uma parte da sociedade por outra, garantindo a alguns o “direito de dirigir, controlar, manipular
e punir os demais, reduzidos a meros executantes de ordens” (p. 118).
O sentido funcionando no discurso da posição-sujeito empresarial é a busca por ocultar-se da
responsabilidade pelo erro que acusa. No entanto, as sequências discursivas a seguir,
enunciadas pela auxiliar em enfermagem acusada, revelam como as condições, a organização e
o processo de trabalho na organização de saúde estão na base da ocorrência do erro e funcionam
como condições produtoras do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem.
SD 24 – O plantão foi terrível porque houve 06 (seis) a 07 (sete) internamento (sic), entre eles
um adolescente que tinha ingerido uns 40 (quarenta) comprimidos que não sabia identificar,
no apartamento 103 havia um senhor com edema de testículos que levou a noite inteira
queixando-se de dor, sendo medicado várias vezes sem melhora, internaram 02 (duas)
gestantes que pariram naquela noite, parto normal, sendo necessário a presença minha e de
[nome da AE que estava no plantão], na sala de parto até a chegada do médico, internou
também uma criança com quadro de desidratação que puncionei a veia com ajuda dos pais,
neste momento [nome da AE que estava no plantão], estava ocupada em outro local, dentro
desta unidade, 1° andar, existem 20 (vinte) leitos, mais sala de cirurgia, sala de parto, berçário
e a mini-UTI, além deles no térreo fica a emergência, a sala de observação e a sala de
esterilização. Somos 02 (duas) para tomar conta de tudo isso, realizamos curativos,
esterilização, nebulização, aferindo PA, circulando em sala de cirurgia e parto, sendo raras
as noite que não há uma cesárea. Em quase todos os ambientes encontram-se avisos que
somos responsáveis pela infecção hospitalar e recomendando a lavagem das mãos, mas a
mesma pessoa que trabalha na limpeza é a mesma que trabalha na distribuição de alimentos
para os funcionários e pacientes.
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A auxiliar de enfermagem descreve o plantão onde ocorreu o erro como “terrível”. O efeito de
sentido produzido remete às condições de trabalho, que 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
com 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).
Portanto, a ocorrência de erros não se refere somente à atitude individual do trabalhador. No
campo da enfermagem, as condições de trabalho que o empregador provê tais como
equipamentos e insumos, infraestrutura, modelo de organização do processo de trabalho,
salário, jornada, garantia dos direitos trabalhistas, dimensionamento do número de
trabalhadoras para prestação de serviços de assistência, entre outras, influenciam não só como
o trabalho será desenvolvido, mas também o resultado final alcançado (SILVA, 2016). Assim,
no trabalho em saúde as condições de trabalho são determinantes para a segurança do paciente,
do trabalhador e para possível ocorrência de erros.
O erro no contexto contemporâneo do trabalho está relacionado com a precarização do trabalho.
Ao analisar o trabalho em enfermagem (SOARES; SOUZA; CAMPOS, 2016) e o mercado de
trabalho em enfermagem (OLIVEIRA et al., 2018) os autores afirmam que as tendências
econômicas do capitalismo financeirizado submetem o regime e o processo de trabalho em
enfermagem ao passo que, com vistas ao lucro, constrangem a contratação, impondo o
subdimensionamento de pessoal que resulta, inevitavelmente, no aumento da intensidade do
trabalho que, nesta clínica em particular, não se restringe apenas as trabalhadoras em
enfermagem, maior número de trabalhadoras em uma organização hospitalar, mas de outros
setores: “a mesma pessoa que trabalha na limpeza é a mesma que trabalha na distribuição de
alimentos para os funcionários e pacientes”.
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SD 25 – Nós Auxiliares de Enfermagem temos obrigações de entregar o plantão com todos os
pacientes, tomado banho, trocado a roupa de cama, aferido os sinais vitais aplicadas as
medicações, feito os curativos, como também deixar todo o material utilizado já lavado secado
e empacotado para esterilização. Temos ainda, que fazer anotações nos prontuários, como
neste dia o plantão foi muito movimentado eu me encontrava preocupada também com essas
tarefas que ainda tinha que concluir. (SIC)
Soares, Souza e Campos (2016) afirmam, contestando a transposição plena da racionalidade
taylorista como princípio fundamental do trabalho em enfermagem, que o princípio organizador
do trabalho em enfermagem se fundamenta na reativação da demanda, ou seja, o número de
pacientes e as tarefas a serem executadas durante o plantão o racionalizam. Assim, o controle é
feito pela verificação do cumprimento ou não das tarefas, cuja responsabilização é individual e
coletiva pela equipe do turno. Para o autor, esse modo de organizar o trabalho está implicado
com os preceitos da acumulação flexível, racionalizando a intensificação do trabalho.
As sequências discursivas a seguir, uma da enfermeira RT (SD 26) e outra da auxiliar de
enfermagem tia da criança (SD 27), revelam sobre a organização flexível do trabalho na
organização de saúde onde ocorreu o erro:
SD 26 – No serviço noturno são 02 (duas) Auxiliares de Enfermagem, acionando a Enfermeira
[nome da RT], para qualquer necessidade maior ou urgência.

SD 27 – É comum internar 06 (seis) pacientes em um mesmo plantão? Interna, não todos de
vez. Na sua opinião aumentaria as atividades do Auxiliar de Enfermagem, podendo provocar
um excesso de trabalho para o mesmo? Não. Por que? A medida que aumenta o trabalho na
unidade a Enfermeira Chefe providencia alguém para ajudar. E esses seis pacientes não seria
uma sobrecarga? O no meu ponto de vista não.
Conforme já discutimos no tópico 6.3 (página 64) a organização de saúde descumpria a
legislação em enfermagem em relação ao dimensionamento de pessoal e pela ausência de
enfermeira nas 24 horas de funcionamento do serviço, este último descumprimento fica
evidenciado nos termos “acionando a Enfermeira” RT, pois no período noturno a RT (e
nenhuma outra enfermeira) não estava na clínica, mas em sua casa. Desse modo, as auxiliares
em enfermagem, no turno noturno, trabalhavam sem a supervisão da enfermeira, descumprindo
o que determina o artigo 15 da Lei N° 7.498/86.
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Outro deslocamento de sentido provocado pela SD 26 é que, sem a supervisão da enfermeira
no período noturno, estando – ilegalmente – a enfermeira RT, gerente e proprietária da clínica,
de “sobreaviso”, as auxiliares de enfermagem deveriam demonstrar “mais” responsabilidade e
disciplina no trabalho. De acordo com Amaral (2007, p. 45) “a função da disciplina no trabalho
se disfarça no discurso da individualidade, em que o sujeito é conduzido a se autodisciplinar, a
ter domínio de si próprio, autocontrole e autodeterminação”, o que amplia o fator de exploração
do capital sobre a subjetividade das trabalhadoras, mesmo que inconscientemente.
Na SD 27 temos o alinhamento da auxiliar de enfermagem que era tia da criança à posiçãosujeito empresarial, uma vez que do ponto de vista pessoal lhe interessava tal filiação pelo
desejo de justiça-vingança-punição que lhe fazia sentido, na sua condição de parente da criança,
em relação à sua colega de trabalho. Desse modo, essa trabalhadora, pelo princípio do
silenciamento, apaga as condições precárias de trabalho, a que também se submetia, ao negar o
excesso e a sobrecarga de trabalho.
Também na SD 27 se revela a organização flexível naquela clínica, onde na medida em que o
trabalho aumentava a “enfermeira chefe providenciava alguém para ajudar”. Aqui nós podemos
identificar dois efeitos de sentidos: um relacionado ao uso da expressão “enfermeira chefe”,
que marca a hierarquização, a divisão social e técnica do trabalho no campo da enfermagem e
um padrão de organização dos serviços de enfermagem que remontam à institucionalização das
profissões no início do século XX no Brasil:
em meados do século XX, a enfermeira-chefe representava a enfermeira
modelo e a figura-tipo dos hospitais, que, incumbida de ensinar pelo exemplo,
provocar comportamentos imitativos e positivos, ser responsável pela
assistência de enfermagem a pacientes da unidade onde os estudantes
estagiavam, pelo ensino às alunas de enfermagem e pela administração e
supervisão de todos os fatores que englobavam a enfermaria sob sua
responsabilidade, representava a docente como modelo a ser imitado não
apenas no que se relacionava à sua competência profissional, mas também em
relação às suas atitudes e valores morais e sócio-profissionais (FRANÇA;
BARREIRA, 2004, p. 511).

O segundo efeito de sentido relaciona-se com a palavra “ajudar”, que aparece silenciando o
descumprimento, pela empresa, da normativa sobre dimensionamento de pessoal da
enfermagem, que resulta em sobrecarga e intensidade no trabalho e que revela a exploração do
trabalho naquela organização de saúde.
Subdimensionamento de pessoal é o principal aspecto do modelo flexível na racionalização do
trabalho em enfermagem e tem-se tornado lugar comum, naturalizado, na organização do
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trabalho, independente da forma de gestão da força de trabalho (SOARES; SOUZA; CAMPOS,
2016).
Ao analisar as notificações de erros assistenciais e sua relação com o processo de trabalho em
um hospital privado de médio porte, Mascarenhas (2015) identificou 669 episódios de erros
notificados, que representam 20,61 episódios de erros notificados por 1000 pacientes-dia. A
maior frequência de notificação ocorreu na unidade de terapia intensiva cardíaca (44,66
pacientes-dia), sendo o erro de aprazamento da medicação (7,08 pacientes-dia) o mais
frequente. O processo de trabalho nesta unidade revela subdimensionamento e intensidade do
trabalho; fluxo de administração do medicamento com repartição de tarefas e rotinas; problemas
estruturais; complexidade do trabalho com pacientes críticos e as falhas na prevenção dos erros
assistenciais relacionadas com a organização do processo de trabalho em enfermagem.
A SD 24 e SD 25 revelam que em 2001, em uma clínica de pequeno porte no interior do estado,
já estavam presentes os mesmos problemas encontrados por Mascarenhas (2015) em 2015, em
um hospital de médio porte na capital do estado, quatorze anos depois. Isto confirma, ontem
como hoje, a banalização das condições precárias de trabalho, sobretudo pelo
subdimensionamento e intensificação do trabalho em enfermagem, chamados por Soares,
Souza e Campos (2016) de fluxo tensionado.
Em pesquisa realizada por Santos et al. (2018, no prelo) em processos ético-disciplinares no
Coren-Bahia, os autores identificaram nos processos analisados subdimensionamento de
trabalhadoras, intensidade do trabalho, ritmo acelerado de trabalho e dobras no plantão no
contexto do erro que gerou a denúncia que disparou o processo ético. Para os autores, a
execução do trabalho em enfermagem é comprometida pelas precárias condições de trabalho
ofertadas por seus empregadores e estas se caracterizam como condições produtoras do erro.
Ao manter um quantitativo de trabalhadoras abaixo do necessário para a execução da
assistência, o empregador intensifica o trabalho, pois atribui aos trabalhadores múltiplas tarefas
e ações. Como exemplo do impacto da intensidade e subdimensionamento sobre a segurança
do paciente, Aiken et al. (2002) afirmam que cada paciente adicional internado na UTI
investigada pelos autores gerou sobrecarga de trabalho para a enfermeira, aumentando em 7%
a probabilidade de um paciente morrer.
A intensidade do trabalho se refere ao consumo de energias pessoais e grupais despendidas
pelas trabalhadoras em seu trabalho cotidiano (DAL ROSSO; CARDOSO, 2015). O
trabalhador multifuncional e polivalente é uma característica do modelo de gestão do trabalho
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toyotista, que também tem como premissas a flexibilidade e a disposição do trabalhador para a
resolução de problemas durante o seu trabalho (ANTUNES; DRUCK, 2013). Uma maior
intensidade predispõe o trabalhador à fadiga, às distrações, aos lapsos durante o trabalho e,
consequentemente, ao erro.
O ritmo acelerado de trabalho no ambiente hospitalar provoca o desgaste físico e psíquico que
interfere diretamente no trabalho realizado (GONÇALVES et al., 2014). Santos et al. (2018, no
prelo) discutem que os erros cometidos pelas trabalhadoras em enfermagem é um fenômeno
estrutural (condições de trabalho), efeito de sentido provocado pelo discurso da posição-sujeito
trabalhadora (SD 28), e não um fenômeno moral (falha individual), efeito de sentido provocado
pelo discurso da posição-sujeito empresarial (SD 29).
SD 28 – [...] estará constatado sim, a falta de condições de trabalho, a excessiva carga horária,
a excessiva diversificação das tarefas, o parco número de funcionários para dois andares de
espaço físico, o armazenamento irregular de medicamentos, fora de lugares apropriados, a
falta de etiquetagem deles, tudo fazendo com que se conclua que todo e qualquer operária
estará sujeita a ser vítima da mesma “fatalidade”. É voz geral que o que aconteceu com a
defendente poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa.

SD 29 – O que gostaria é que a Auxiliar de Enfermagem [nome da AE acusada], responsável
pela morte de minha filha, que a Justiça punisse com a pena merecida. [...] Uma pessoa dessa
acho que deveria ser Cassada de Exercer a Profissão, pois se fizessem isso não se correria o
risco de matar outra criança ou até um Pai de família. [...] Peço encarecidamente que o
COREN ou o COFEN dê uma pena merecida pelo que ela fez, apesar disso não conformar a
gente, mais pelo menos se sabe que a pessoa foi penalizada devidamente (sic).
As condições produtoras do erro, relacionadas à precarização do trabalho, podem ser
identificadas no contexto da ocorrência do erro disparador do PED, sendo o
subdimensionamento e a intensidade do trabalho as condições produtoras do erro mais
recorrentes. Tais condições desmistificam que a trabalhadora erra sozinha: a organização de
saúde, ao manter as condições produtoras do erro, também é responsável pela ocorrência deste
(SANTOS et al., 2018, no prelo).
Pêcheux (2014, p. 82) afirma que “todo processo discursivo se inscreve numa relação de
classes”. Claro que o autor não quis dizer que existam línguas ou gramáticas de classes, mas
que as contradições ideológicas, que se expressam pela língua, são constituídas pelas relações
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contraditórias que mantém os processos discursivos, na medida em que se inscrevem em
relações ideológicas de classes (PÊCHEUX, 2014). A perspectiva do real da vida na sociedade
capitalista se expressa na disputa permanente entre as posições-sujeito empresarial e
trabalhadora, marcada pelo lugar social ocupado pela auxiliar em enfermagem na sociedade
capitalista e pelos sujeitos-enunciadores da forma-sujeito mercado.
Assim, no funcionamento do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem a ideologia revela
o rompimento da parceria dissimulada entre as classes, que é construída para a manutenção da
ordem vigente, e da hegemonia do capital, aqui representado pela forma-sujeito mercado.
Ao analisar, a partir da Formação Discursiva sobre erro no trabalho em enfermagem, os efeitos
de sentido disputados pela posição-sujeito trabalhadora, o discurso-transverso revela que as
condições produtoras do erro no trabalho em enfermagem – subdimensionamento de pessoal,
intensidade e flexibilização do trabalho e, consequentemente, o trabalho com fluxo tensionado,
ou seja, o trabalho precário –, também são as condições produtoras do discurso sobre erro no
trabalho em enfermagem dessa posição-sujeito.
No entanto, as formações ideológicas em disputa na FD sobre erro no trabalho em enfermagem
revelam que na prática discursiva empresarial a responsabilidade pelo ato errôneo se desloca
do âmbito da empresa para a responsabilidade exclusiva da trabalhadora. Desse modo,
compreendemos que a ideologia dominante sobre erro no trabalho em enfermagem, a do
mercado, prevalece nessa disputa. Tal prevalência evidencia-se, também, em razão das
formações ideológicas assumidas pela posição-sujeito Estado em relação ao discurso sobre erro
no trabalho em enfermagem, conforme veremos a seguir.
7.5 POSIÇÃO-SUJEITO SISTEMA CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
ECONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM E O DISCURSO SOBRE ERRO NO
TRABALHO EM ENFERMAGEM
As sequências discursivas a seguir foram extraídas dos textos do PED, dos sujeitos envolvidos
na averiguação, instrução e julgamento nas duas instâncias por onde o PED tramitou (sujeitosenunciadores).
Do relatório da averiguação prévia, etapa prevista na fase de instrução do PED para subsidiar a
decisão do plenário quanto a admissibilidade da denúncia, e realizada por um enfermeiro fiscal
do Coren-Bahia, extraiu-se a seguinte sequência discursiva:
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SD 30 – A Dra. Enfermeira [nome da RT] nos informou que na Clínica existem normas e
rotinas para a administração de medicamentos e podemos observar nos postos de
Enfermagem a presença de avisos fixados nas paredes que chamam a atenção para a
administração de medicamentos e observamos o acondicionamento dos medicamentos de uso
da unidade, nos diversos setores, apresentando segurança técnica para o desenvolvimento das
ações de Enfermagem.
Questionamos a Dra. Enfermeira [nome da RT] sobre a presença de somente 02 Auxiliares
de Enfermagem para o atendimento de 13 pacientes, mais sala de parto, pronto atendimento
e intercorrências na unidade. Dra. Enfermeira [nome da RT] nos informou, que sempre [que]
há um número maior de pacientes internados na unidade, é colocado outros Auxiliares para
atender a demanda.
Questionamos a Dra. Enfermeira [nome da RT], a localização e utilização da geladeira [...].
Dra. Enfermeira [nome da RT] respondeu que a geladeira fica localizada próxima ao Centro
Cirúrgico e é destinada a guarda e conservação de medicamentos em uso na Unidade de
Internação e no Centro Cirúrgico.

Ainda em 2001, ano de ocorrência do erro cuja denúncia deu origem ao PED, a Academia
Americana de Pediatria publicou os Princípios da Segurança do Paciente em Pediatria, que
inclui a atuação em equipe, criação de ambiente seguro, uso da abordagem sistêmica para a
promoção da segurança do paciente e o desenvolvimento de processos de aprendizagem a partir
do erro, exploração dos problemas com cálculo de medicação na pediatria, uso de protocolos e
guias para o atendimento etc. (LANNON et al., 2001). No Brasil, a discussão do estudo de
Padilha, Kitahara, Gonçalves e Sanches (2002) revela que desde o final da década de 1990 se
debatia sobre o tema da segurança no processo medicamentoso no campo da enfermagem,
sobretudo pela pesquisadora Silvia Cassiani (1998; 2000a; 2000b).
No entanto, o fiscal do Coren-Bahia considera que apenas ter sido informado pela enfermeira
RT da existência de normas e rotinas no processo medicamentoso, sem ter sido apresentado os
protocolos ou rotinas da clínica, que os avisos afixados nas paredes alertando sobre a
administração de medicamentos e que a sua observação dos locais de acondicionamento de
medicamentos configuravam-se como elementos capazes de atestar que a organização de saúde
apresentava condições de “segurança técnica”. Além disso, o relatório descreve, sem apontar
como problema, o subdimensionamento de pessoal de enfermagem – termo que não aparece
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em nenhum momento de todo o PED – e o fato de haver apenas uma geladeira de
acondicionamento de medicamentos e sangue para toda a clínica.
O relatório da averiguação prévia do enfermeiro fiscal também silencia o fato que não se
comprovar a suplementação de trabalhadoras quando necessário, dado que no dia da ocorrência
do erro o plantão foi pesado, com 13 pacientes para duas auxiliares em enfermagem e nenhuma
a mais foi “convocada” para o trabalho. Também silencia quanto a ausência de enfermeira
durante o plantão noturno.
O relatório apresenta de forma detalhada a descrição factual do ocorrido na clínica que deu
origem à denúncia, a partir das entrevistas da enfermeira RT e da auxiliar em enfermagem tia
da criança, quem preparou a medicação, e da auxiliar em enfermagem acusada do erro. Por
outro lado, no relatório se tem configurado o silenciamento (censura) das precárias condições
de trabalho e do subdimensionamento de pessoal de enfermagem imposto pela organização de
saúde às trabalhadoras.
Já no primeiro documento produzido pelo Coren-Bahia na condução do PED tem-se
estabelecido a reafirmação do lugar de poder punitivo do Estado pois, ao investir na descrição
factual e apagar as condições latentes sobre a responsabilidade da clínica, o sujeito-enunciador
filia-se e legitima, neste caso, o discurso da forma-sujeito mercado, fornecendo elementos para
garantir que a denúncia fosse admitida como processo ético-disciplinar contra a trabalhadora.
Além disso, o processo ético-disciplinar como um todo apresentou outros elementos que
revelam modos da forma-sujeito Estado para subjugar a trabalhadora com a abertura do PED,
como: 1) curto tempo de tramitação do processo na primeira instância, 2) não convocação das
testemunhas arroladas pela auxiliar em enfermagem acusada, 3) ausência de documentos que
comprovam a convocação das pessoas para as audiências e 4) não cumprimento dos prazos de
defesa da auxiliar em enfermagem, conforme sequência discursiva a seguir, extraída do parecer
do primeiro relator do processo no Cofen:
SD 31 – Não há no PE [processo ético], as convocatórias das testemunhas arroladas pela
denunciada, bem como cópia de AR [aviso de recebimento] das correspondências das pessoas
convocadas pela Comissão de Instrução.
Na primeira instância, o tempo de tramitação do processo foi de 62 dias entre a denúncia feita
pela organização de saúde ao Coren-Bahia até a publicação da Decisão, com o resultado do
PED registrando penalidade exclusiva para a trabalhadora acusada, com 28 dias de suspensão
do exercício profissional.
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Dos 160 processos ético-disciplinares tramitados no Coren-Bahia entre os anos de 1990 a 2014,
em 45 processos a tramitação ocorreu em até seis meses. Desses, apenas 06 processos
tramitaram em até dois meses, sendo que 142 processos tramitaram somente na primeira
instância. Nesse mesmo período, no Coren-Bahia decidiu-se por duas cassações de registros
profissionais, ambas de auxiliares em enfermagem (SANTOS, 2016).
Os três últimos elementos elencados nos parágrafos anteriores revelam o cerceamento da defesa
da auxiliar em enfermagem acusada pela clínica. Foi solicitado pelo advogado da trabalhadora
que fossem ouvidas algumas testemunhas, o que não foi acatado pela Comissão de Instrução
do Processo Ético, ferindo o artigo 20 do Código do Processo Ético das Autarquias Profissionais
de Enfermagem que estava em vigência na época (Resolução Cofen N° 252/2001), e os prazos
de convocação e a data da audiência também não foram respeitados.
Ao contrário de outras formas de domínio político, o Estado é um fenômeno
especificamente capitalista. [...] A sua separação em face de todas as classes e
indivíduos constitui a chave da possibilidade da própria reprodução do capital:
o aparato estatal é a garantia da mercadoria, da propriedade privada e dos
vínculos jurídicos de exploração que jungem o capital e o trabalho
(MASCARO, 2013, p.18).

Em razão das irregularidades apresentadas, o processo foi devolvido pelo Cofen para ser
reinstruido no Coren-Bahia e, com isto, provocando outros deslocamentos de sentido nessa fase
processual. Na primeira instrução, por exemplo, o termo referido às pessoas envolvidas no
processo como testemunha foi “convidada” e não “notificada”, como previa o artigo 20 do
Código do Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem, exceto para a
trabalhadora acusada pelo erro, que foi referida na audiência como “citada”.
Está marcada na formação discursiva sobre erro no trabalho em enfermagem a relação de forças
desigual entre as posições-sujeito em disputa. A sequência discursiva a seguir, que aparece no
texto das alegações finais da auxiliar em enfermagem ao afirmar as condições precárias de
trabalho, revela que a relação do Coren-Bahia com a organização de saúde se configurava como
de troca de favores ou mesmo de improbidade administrativa.
SD 32 – Tais fatos são constatados até mesmo pela representação do COREN que ocupa uma
das salas da Clínica [nome da empresa] não sabendo a defendente se gratuitamente, mas bem
que poderia, a representante, testemunhar aquela realidade e ser solidária com uma
profissional de mais de 20 anos de esmerado exercício da honrosa profissão. A defendente
sente que há mais solidariedade com a empresa e seus ricos empresários do que com uma
colega de profissão.
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A falta de moralidade administrativa e possivelmente de relação clientelista evidenciada pelo
fato do escritório regional de representação do órgão fiscalizador (autarquia pública) estar
instalado em uma unidade fiscalizada (organização de saúde de natureza privada) por este órgão
não é registrada em nenhum momento no PED, nem mesmo por parte do Cofen. No entanto, a
relação patronus-cliente entre o Estado e uma empresa privada tem consequência negativa para
a trabalhadora e positiva para a empresa.
O clientelismo caracteriza-se como um tipo de troca política assimétrica, fator endógeno a toda
organização social e está relacionado ao acesso e à exclusão de bens e serviços não regulados
diretamente pela ordem jurídica e pelos valores de mercado. Os mecanismos da troca política
assimétrica/clientelista são oriundos de espaços onde não há garantias legais, não compõem
direitos, mas são admitidos nas relações sociais. Esses espaços não são ocupados pelo conjunto
legal formado pelo direito positivo ou pelas normativas institucionalmente estabelecidas
(BAHIA, 2003).
A relação clientelista entre o Coren-Bahia e a empresa privada, neste caso, foi determinante
para produzir o subproduto clientelístico – um bem simbólico (BAHIA, 2003) – esperado pela
clínica: a punição da trabalhadora.
Outro deslocamento de sentido encontrado na SD 32 é a relação fetichizada que as trabalhadoras
em enfermagem têm com as entidades de classe e com a autarquia que regula e fiscaliza as
profissões do campo da enfermagem, conforme afirmam Santos, Leal e Santos (2017). Assim,
a relação fetichizada explica a demanda da defesa da auxiliar de enfermagem por
“solidariedade” por parte do Coren-Bahia. No capitalismo, a solidariedade com a classe
trabalhadora evocada não está no escopo ético-político-filosófico do Estado regulador,
legislador e punitivo.
A partir daí é que, para punir, foi possível por parte das formas-sujeito mercado e Estado
apagarem as condições produtoras do erro e apagarem a ausência de enfermeira nas 24 horas
de funcionamento da organização de saúde. Nada disso é questionado em nenhum momento do
PED.
No entanto, o advogado, sujeito-enunciador da posição-sujeito trabalhadora, questiona se o
medicamento Rocefin estava mesmo na geladeira, conforme o depoimento da auxiliar em
enfermagem que preparou e armazenou a medicação, registrado na sequencia discursiva a
seguir:
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SD 33 – Existia (sic) outras medicações parecidas próximo ao local onde ficou? Não, tive o
cuidado de retirar outros frascos, inclusive de ROCEFIN, que se encontravam no local
desprezando-os por estarem diluídos e com a data vencida, justamente com medo de pegarem
para uso. [...] Existe possibilidade dos antibióticos guardados ficarem próximos aos demais
medicamentos? Não.
Mesmo com as afirmações suspeitas e contraditórias na SD 33, constante nos autos do processo,
a suspeição dos atos da auxiliar em enfermagem que preparou a medicação não foi sequer
questionada, exceto pela defesa da auxiliar em enfermagem, que usa esse trecho do depoimento
para questionar se a medicação Rocefin estava mesmo armazenada na geladeira, com a
possibilidade de ter sido previamente trocada ao ser preparada, isso caso se considere que o uso
de medicamento trocado foi o que matou a criança , uma vez que não há no PED laudo pericial
da vítima comprovando a droga presente na corrente sanguínea e sendo ela a causa da morte.
No entanto, conforme a política do silenciamento (ORLANDI, 2007b), tais suspeições são
apagadas na análise das condições produtoras do erro em ambas as instâncias de julgamento do
PED.
Nas contrarrazões de apelação do segundo recurso ao Cofen, conforme a SD 33, o sujeitoenunciador da posição-sujeito trabalhadora, usando mecanismo de antecipação do resultado do
julgamento, faz a seguinte afirmação:
SD 33 – A cassação do registro profissional de [nome da AE acusada] em nada estaria
contribuindo para a estabilização das relações enfermeira/paciente, mas sim contribuindo
para decisivamente PARA ENCOBRIR A IRRESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. Cassar
o registro profissional de quem menos culpado ou inocente, é tudo que a clínica quer para
eximir-se da sua responsabilidade. A FALHA FOI DE PREVENÇÃO. A clínica, os donos da
clínica, deveriam investir na prevenção e não na exploração de funcionário, na economia de
pessoal, de equipamentos e de medicamentos. (Grifos do texto empírico).
Ao argumentar que punir a trabalhadora com a cassação do seu registro profissional apenas
serviria “para encobrir a irresponsabilidade da clínica” acerca das precárias condições de
trabalho e o subdimensionamento de pessoal, o sujeito-enunciador comete equívocos que, por
sua vez, revelam o funcionamento ideológico ao produzirem deslizamentos de sentidos. Estes
deslizamentos de sentidos estão relacionados ao uso do senso comum em relação a identificação
das trabalhadoras do campo da enfermagem, sem distingui-las por profissão, errando, inclusive,
a profissão da sua cliente, reafirmando a invisibilidade social dessas trabalhadoras; ao uso do
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argumento de que a cassação da trabalhadora não seria suficiente para restabelecer a confiança
da clientela com a trabalhadora em enfermagem, pretensamente perdida com o erro e a morte
da criança, confiança anunciada como “estabilização”. Neste último argumento, entretanto, não
levou em consideração a representatividade do poder político e econômico da empresa e seus
empresários naquela comunidade.
Del Roio (2016), ao discutir a produção de Nelson Wernek Sodré sobre a forma social
brasileira, destaca as reflexões sobre o localismo econômico e político, análogo ao feudalismo,
com a presença na nossa sociedade de traços feudais e a presença de uma fração burguesa
nacional alicerçada no escravismo e na propriedade territorial.
O localismo político brasileiro, de fato, remonta dos tempos da Colônia, quando a instalação de
municípios foi adotada como estratégia política, institucional e territorial para a dominação do
espaço. Hoje, com o federalismo e o Estado capitalista, uma das formas do localismo se
configurar é pelo conjunto de ações políticas, econômicas e institucionais, instituídas por
agentes dominantes locais que atuam em base territorial, buscando visibilidade local,
articulação, cooperação intermunicipal e competição de e por empresas (FONSECA; SANTOS;
BOROWSKI, 2016).
Nas pequenas cidades, o poder político e econômico de empresas e empresários garante-lhes
importante papel como agentes da gestão do território a partir de práticas espaciais por elas
produzidas (CORRÊA, 1999).
Considerando que a cidade onde se localiza a clínica é de pequeno porte (população inferior a
100 mil habitantes), de economia predominantemente agrícola – que remonta ao feudalismo e
ao coronelismo na forma de expressão de poder –, sendo que esta empresa é até hoje o único
hospital geral privado da cidade e que atende aos clientes da microrregião, e considerando a
origem desta empresa, de empresários médicos da cidade e seus familiares, é equivocado pensar
que a cassação dessa trabalhadora geraria desconfiança por parte dos clientes em relação às
trabalhadoras em enfermagem que ali laboravam. É possível afirmar que, na época, o erro e seu
desfecho possa ter gerado alguma desconfiança dos clientes em relação à empresa, preocupação
expressa na SD 1, e não à equipe de enfermagem.
Ao contrário, partindo da premissa da abordagem individual e punitiva do erro, a cassação do
registro da trabalhadora consolida a empresa como segura e ágil em resolver os problemas que
ameaçam os seus serviços e a confiança de sua clientela, sobretudo porque o erro não fora
cometido por um médico, mas por uma trabalhadora auxiliar em enfermagem, invisível no
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contexto da centralidade biomédica e da divisão social e técnica do trabalho no campo da saúde
e da enfermagem, nem mesmo distinguida por seu advogado defendente.
Mesmo após um julgamento anulado, a reinstrução do processo ético-disciplinar e um
julgamento na segunda instância, após recurso da decisão tomada no âmbito do Coren-Bahia
(suspensão do exercício profissional por 28 dias), nenhum dos argumentos apresentados pelos
sujeitos-enunciadores da posição-sujeito trabalhadora foram suficientes para evitar a cassação
do registro profissional da auxiliar em enfermagem acusada de ter cometido o erro.
O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem aprovou, por unanimidade, o voto da
conselheira relatora que pediu a cassação do registro profissional da trabalhadora acusada pelo
erro, conforme sequência discursiva 34:
SD 34 – [...] esta relatora é favorável a penalidade prevista no artigo 18, V, da Lei 5.905/73,
ou seja, a Cassação do Exercício Profissional da Srª [nome da auxiliar de enfermagem]. Somos
ainda favorável, que o Plenário do COFEN determine ao COREN-BA, QUE EXTRAIA PEÇAS
DO PRESENTE PROCESSO, encaminhando-as ao MPF, a fim de averiguar as péssimas
condições de trabalho, estrutural e física, da [nome da organização de saúde], conforme ficou
constatado nos autos. Sugerimos ainda, que seja determinada à Drª [nome da enfermeira], RT
da [nome da organização de saúde], no sentido de providenciar junto a Direção da [nome da
organização de saúde], Enfermeiro nas 24 horas, consoante com o artigo 15, da Lei 7.498/86,
c.c. com o artigo 13, do Decreto 94.406/87 (SIC). (Grifos do texto empírico).
Opera nessa sequência discursiva o funcionamento do mecanismo de antecipação e o
alinhamento ideológico da posição-sujeito Estado com a posição-sujeito empresarial, de
perspectiva clientelista, para a abordagem individual e punitiva do erro.
Ao afirmar “somos ainda favorável, que o Plenário do COFEN determine ao COREN-BA, QUE
EXTRAIA PEÇAS DO PRESENTE PROCESSO, encaminhando-as ao MPF, a fim de
averiguar as péssimas condições de trabalho, estrutural e física, da [nome da organização de
saúde]”, a conselheira relatora lança mão do mecanismo discursivo de antecipação, ou seja, a
tentativa de regular a argumentação, falando de um modo e não de outro, buscando controlar o
efeito de sentido que pensa produzir (ORLANDI, 2015), especificamente para os pais da
criança e para a trabalhadora, que denunciaram as condições de trabalho na clínica na tentativa
de corresponsabilizar a empresa e seus dirigentes pelo ato errôneo e sua consequência.
Esse momento revela o maior ponto de tensão – posições divergentes – entre as posições-sujeito
na disputa pelo sentido do discurso que cada uma quer fazer funcionar na formação discursiva
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sobre erro no trabalho em enfermagem. Ao tentar livrar-se/distanciar-se da responsabilidade
pelo erro, cada posição-sujeito atribui à outra a responsabilidade: a empresa aponta a
trabalhadora e conta com o “clientelismo/complacência” do Estado para ter êxito na sua
acusação; a trabalhadora aponta a empresa e conta com a “solidariedade” do Estado; e o Estado
aponta a trabalhadora e a empresa, ainda que sendo “complacente” com esta última.
Sublinhamos que nos três momentos do julgamento nesse processo, coube à enfermeira RT,
também sócia-proprietária da clínica, tão somente orientações para ajustamento de conduta
acerca das condições de trabalho, de dimensionamento e quanto ao não cumprimento da norma
que determina a presença da enfermeira nas 24 horas de funcionamento da clínica. Além disso,
tais orientações não se registram no âmbito de processo ético-disciplinar e/ou administrativo,
como prevê o Código do Processo Ético dos Conselhos de Enfermagem, modo como ocorreu
para a trabalhadora. Assim, a oportunidade de aprender e corrigir-se com os erros foi dada
apenas à empresa e seus dirigentes. À trabalhadora restou punição.
No modo de produção capitalista a punição é um modo legítimo para diminuir condutas
consideradas como desviantes, onde a disciplina figura como antídoto para evitar a saída da
regra (MENEGHETTI; SAMPAIO, 2016). No caso de erro, a partir da abordagem individual,
a disciplina/punição funciona como barreira de prevenção.
A punição é usada, quase que unanimemente, como via de solução dos problemas e
irregularidades no âmbito da saúde e, até aqui, a única via utilizada e referendada pelo Estado
nos casos de erros denunciados no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,
demonstrando que a abordagem sobre a responsabilidade pelo erro no trabalho em enfermagem
coube apenas à trabalhadora que se encontrava na ponta do sistema cuidados, única
responsabilizada pelo ato de errar.
Na formação discursiva sobre erro no trabalho em enfermagem, a posição-sujeito Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem está assujeitada pelo discurso transverso que
materializa a relação clientelista entre a forma-sujeito Estado e a forma-sujeito mercado,
marcada pelo apagamento da corresponsabilização da organização de saúde na produção do
erro, inclusive chancelando a clínica como tendo “segurança técnica para o desenvolvimento
das ações de Enfermagem”; e pelo modo célere da tramitação e descuidado em relação a
documentos e prazos do processo.
Ao apagar a empresa e punir unicamente a trabalhadora, revela-se, também, a relação de forças
desiguais das posições-sujeito nessa FD, onde prevalece o poder econômico e as relações
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políticas conflitivas entre as posições-sujeito mercado, trabalhadora e Estado. Disso resultou
que criou-se oportunidade de aprendizagem com o erro por parte da empresa e seus
responsáveis e apenas punição para a trabalhadora, desconsiderando a abordagem sistêmica do
erro e a cultura da segurança.

8 TESE
Conforme a análise do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem empreendida, podemos
fazer algumas afirmações, em resposta à questão que norteou esta pesquisa.
O imaginário, que produz imagens dos sujeitos (locutor e interlocutor) e do objeto do discurso
dentro de uma construção sócio-histórica (ORLANDI, 2015), expressou-se no discurso a partir
do lugar social e da posição de poder dos diferentes sujeitos. Neste caso específico, a
enfermeira, sócia-proprietária da clínica, serve ao lugar do poder acima dela e, como
contrapartida, tem silenciada sua responsabilidade tanto quanto gestora do serviço de
enfermagem, quanto como empresária. O Estado, representado pelo Sistema Cofen/Conselhos
Regionais de Enfermagem, legislador e julgador, apenas reconhece e pune o erro da
trabalhadora, sem considerar as condições de trabalho e a corresponsabilidade da empresa,
acentuando a abordagem individual do erro.
O discurso sobre erro no trabalho em enfermagem expressa a luta de classes: a formação
ideológica da forma-sujeito Estado revela sua posição na defesa do capital e seus
representantes; percebe-se a reafirmação a enfermeira-chefe, neste caso com duplo lugar de
poder, um pela via da hierarquia no campo da enfermagem e outra pela via da propriedade dos
meios de produção, como aquela isenta de responsabilidade, cujo apagamento social se expressa
como vingança sobre a outra dita inferior.
Nesse sentido, o sistema de regulação do trabalho em enfermagem, através do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, onde o Estado atribui às enfermeiras a auto
regulação do trabalho, a regulação do trabalho das auxiliares e técnicas em enfermagem e o
exercício da “justiça”, ressalta este lugar de “capataz” exercido pelas enfermeiras não só no
trabalho, mas também no lugar de julgadoras das trabalhadoras hierarquicamente inferiores,
reforçando o papel que foi atribuído pelo Estado de controle dos corpos através da função
gerencial.
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As formações ideológicas hegemônicas do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem
reafirmam a abordagem individual e punitiva da trabalhadora que erra, corroborando para a
gestão pelo medo: apaga o componente estrutural no contexto do erro, atribuindo-lhe apenas
valor moral, uma forma de manipulação subjetiva; manutenção por parte do empregador de
condições e relações de trabalho precárias; manutenção e ampliação da insegurança no trabalho,
reforçada pelo medo; não compreensão do erro como fonte de aprendizado individual, coletivo
ou institucional; manutenção de explicações religiosas e fatalistas para o erro; manutenção do
efeito de sentido do erro como delito; erro como antivalor; e a punição como a solução possível
para o erro, assim como barreira de prevenção.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O discurso sobre erro no trabalho em enfermagem se revela constituído pelas determinações
históricas, sociais e políticas que, no contexto da sociedade capitalista, compõem as formações
ideológicas que o orienta.
A partir da Análise do Discurso compreendemos que o discurso sobre erro, ação humana
objetificada no discurso sobre, se projeta em um espaço de disputa de relações de poder e força
entre os sujeitos, com destaque para o discurso hegemônico sobre erro – individual e punitivo
– política e institucionalmente determinado, possibilitando identificar as posições dos sujeitos
do discurso e as posições-sujeito no discurso sobre erro no trabalho em enfermagem.
Ao analisar os documentos que compõem um processo ético-disciplinar cuja denúncia
disparadora foi uma ocorrência de erro na assistência de enfermagem, recaída sobre uma
auxiliar em enfermagem, com três posições-sujeito disputando a dominância ideológica no
interior da formação discursiva sobre erro no trabalho em enfermagem, foi possível
compreender que a ideologia dominante nesse discurso se sustenta e se reproduz, no âmbito dos
aparelhos ideológicos do Estado, a partir da articulação entre espaço, lugar e posição. Assim,
no espaço discursivo, em um determinado lugar, a partir de uma posição dada, encontramos
uma enunciação particular sobre erro e não outra.
As condições de produção do discurso sobre erro revelaram que o modo de produção capitalista
e sua consequente divisão da sociedade em classes se mantiveram como instâncias e lugares de
expressão das contradições e antagonismos das lutas de distintos interesses, manifestadas no
âmbito da formação discursiva e das formações ideológicas sobe erro no trabalho em
enfermagem.
As precárias condições de trabalho, o subdimensionamento de pessoal de enfermagem e a
intensificação do trabalho compuseram o contexto amplo da produção do discurso e do erro,
por um lado. Por outro, o clientelismo, o poder econômico, o poder político e o apoio do Estado
garantiram o apagamento daquelas condições de produção do erro e foram determinantes para
o estabelecimento da dominação ideológica dos donos dos meios de produção na produção de
sentidos no discurso sobre erro no trabalho em enfermagem.
A materialidade discursiva do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem se expressa nas
bases do antagonismo discursivo entre a abordagem individual e punitiva, fomentada pela
forma-sujeito mercado e pela forma-sujeito Estado, e pela abordagem sistêmica, fomentada pela
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forma-sujeito trabalhadora. No entanto, nessa disputa prevaleceu na formação discursiva sobre
erro no trabalho em enfermagem os tradicionais paradigmas da abordagem individual do erro.
O funcionamento do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem revelou a abordagem
punitiva e a gestão pelo medo como centrais na abordagem do erro pela organização de saúde
e pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. Para isso, lançam mão de
formações ideológicas que produzem efeitos de sentidos relacionados com a preservação da
imagem pública da organização de saúde, do sentimento de vingança apagado pelo desejo de
“justiça”, a punição apenas da trabalhadora como barreira para prevenção do erro e,
principalmente, no funcionamento do erro como um antivalor, adotando o uso moral do ato de
errar, uma forma de manipulação subjetiva que, em última análise, colabora para a manutenção
da precarização e da insegurança no trabalho em enfermagem e colabora para a manutenção
dos lugares sociais de classe.
Neste caso, está configurada a relação simbiótica do mercado com o Estado na produção de
sentidos para o discurso sobre erro no trabalho em enfermagem. Não há – até os dias atuais –,
no conjunto normativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, regramento
que expresse abordagem diferenciada do erro, que possa funcionar como mecanismo indutor
do aprendizado individual e coletivo a partir da sua ocorrência, uma vez que este é constitutivo
da natureza humana e, portanto, inevitável. A abordagem individual e punitiva do erro, muitas
vezes escamoteada pelo rótulo da “segurança do paciente”, algo que precisa ser analisado à luz
de uma teoria crítica do discurso, institucionaliza a gestão pelo medo. Desse modo, o
silenciamento da organização de saúde da corresponsabilidade pelo erro, assim como apenas a
punição exclusiva da trabalhadora funcionou como uma barreira ao aprendizado a partir do
erro. Ao afirmarmos a corresponsabilidade pelo erro queremos dizer a responsabilidade civil
que os entes – empregador e trabalhador – assumem na relação de trabalho e, especificamente
no caso do campo da enfermagem, na relação de prestação de serviços de cuidado, que envolve
riscos. Se trata, portanto, da responsabilidade coletiva, compartilhada, apagada na formação
discursiva do discurso sobre erro no trabalho em enfermagem.
Ainda que desde 2013 o Brasil contar com um Programa Nacional de Segurança do Paciente,
onde afirma estar ancorado nas bases da abordagem sistêmica do erro, é preciso considerar que
no contexto histórico e político recentes, com o recrudescimento do neoliberalismo, resultando
em reformas nos direitos trabalhistas que ampliam ainda mais a flexibilização e,
consequentemente, a precarização do trabalho, demanda vigília em relação às ações adotadas
como barreiras para minorar os erros e suas consequências, assim como ao discurso sobre erro
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no trabalho em enfermagem, uma vez que para manter o controle sobre a exploração dos corpos,
atendendo as demandas do capital, recorre-se ao poder punitivo para manter a racionalidade
mercadológica.
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APÊNDICE 1 - Coleta de dados em processos éticos disciplinares – Coren-Ba
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
GRUPO DE PESQUISA GERIR

Sexo

da Idade

da Natureza da Unidade

da Unidade

denunciada denunciada organização ocorrência

de Infrações

Infrações

Infrações

Decisão

O processo

prestação de apontadas

apontadas

apuradas

da

foi

serviços

pelo

pelo

pelo

plenária

concluído?

parecer

parecer da parecer

inicial

do comissão de final

do

relator

instrução

relator

(transcreve

(trasncreve

(transcreve

r, aspiando r, aspiando r, aspiando
e colocando e colocando e colocando
o

número o

da página)
(

)

Feminino
(
Masculino

)

( ) Pública

( ) Hospital

( ) Privada

(

(
Filantrópica

) Ambulatório
( ) Clínica

Se

em

número o

da página)

número

da página)
( ) Sim

) Hospital
(
emergência

)

(

) Não
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( ) OS

( ) UBS com (

( ) PPP

Saúde

) centro

da cirúrgico/CM

Família

E

( ) Outra:
( ) UBS sem ( ) unidade de
Saúde

da internação

Família

( ) UTI

( ) Home care (
(

) Outros.

) Setores Identificar:

administrativo
s
Se em UBS
(
Maternidade

)
(

) Sala de

vacina
( ) CAPS
(
( ) SAMU

) Sala de

procedimento

(

) Outros. (
)
Identificar:
Consultório
(

) Sala de

triagem
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( ) Domicílio
(

) Outros.

Identificar:
(

)

aplica

Não se
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APÊNDICE 2 – Coleta de dados em processos éticos disciplinares – Coren-Ba
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
GRUPO DE PESQUISA GERIR
Número
do
processo

Elementos do contexto do trabalho presentes no processo - SEMPRE
TRANSCREVER OS TRECHOS QUE SÃO A EVIDÊNCIA DOS EVENTOS
Jornada de trabalho
( ) dobra de plantão
( ) plantão de 24 horas
( ) Outros. Transcrever
Intensidade
( ) quantidade de pacientes por profissional
( ) quantidade de enfermarias por profissional
( ) Outros. Transcrever:
Vinculo
Quantidade de vinculo: ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ou mais
Tipo de vinculo: Estatutário ( ) CLT ( ) - Especificar:
( ) Outros. Transcrever
Infraestrutura e insumos
( ) ausência de equipamentos necessários à assistência.
( ) ausência de insumos necessários à assistência. Transcrever:
( ) inadequação do espaço físico. Transcrever:
( ) mobiliário inadequado à prestação da assistência. Transcrever
( ) Outros. Transcrever
Ritmo de trabalho

Pressão de tempo

Existência do conflito ( ) sim ( ) não
Categorias envolvidas no conflito:
( ) enfermeira/técnico
( ) enfermeira/médico
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(
(
(
(
(
(
(
(

) enfermeira/enfermeira
) enfermeira/outras categorias:
) médico/enfermeira
) médico/técnica
) técnica/enfermeira
) técnica/ médico
) técnica/técnica
) técnica/outras categorias

Existência de violência ( ) sim ( ) não
( ) Fisica
( ) Psicológica
( ) Sexual
( ) Outro
Quem violenta
( ) Paciente
( ) Familiar do paciente
( ) Chefia imediata
( ) Colega da mesma categoria profissional
( ) Colega de outra categoria profissional
( ) Outros
Subdimensionamento
Suporte da equipe da saúde
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