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RESUMO 
Objetivo: refletir sobre o papel da Enfermagem e o Sistema Único de Saúde a partir de uma série televisiva brasileira. 

Método: análise reflexiva da série Sob pressão à luz da Análise do Discurso Crítica.  Resultados: a visão sobre o papel 

invisível da Enfermagem identifica o desnivelamento nos discursos e o reforço de uma representação social que confere uma 

posição de subserviência à equipe médica. Atrelado, há a representação negativa de um sistema de saúde público doente e 

incurável, que no improviso da prática denota situações de risco aos usuários. Conclusão: a série nutre conceitos 

paradigmáticos retrógrados que desvalorizam a ação multiprofissional na saúde. Mesmo a obra sendo fictícia, há 

consequências à formação de opinião sobre o perfil de enfermeiras e do sistema de saúde. Portanto, sugere-se a ampliação 

das visões para que, mesmo sob pressão, surjam maneiras de fugir das ideias impostas e transcender as ordens de domínios 

vigentes. 

Palavras-chaves: Enfermagem; sistema único de saúde; saúde pública; papel da enfermagem. 

  

 
ABSTRACT 
Objective: to reflect on the role of Nursing and the Unified Health System from a Brazilian television series. Method: a 

reflective analysis of the series Sob pressão in the light of Critical Discourse Analysis. Results: the vision of the invisible 

role of Nursing identifies the uneven in speeches and the strengthening of a social representation that confers a position of 

subservience to the medical team. Moreover, there is a negative representation of a sick and incurable public health system, 

which, in the improvisation of the practice, denotes situations of risk to users. Conclusion: the series nourishes retrogressing 

paradigmatic concepts, which devalue the multiprofessional health action. Although the work is fictional, there are 

consequences to the formation of opinion about the profile of nurses and the health system. Therefore, the views should be 

expanded so that, even under pressure, there arise ways to escape the ideas imposed and transcend the orders of existing 

areas. 
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INTRODUÇÃO 

A enfermagem é a profissão com o maior contingente (3,5 milhões) de trabalhadores de saúde 

no país, entre enfermeiros/as e técnicos/as de enfermagem. Destes/as 35,6% atuam na rede pública 

(MACHADO et al., 2016).  

O trabalho de enfermagem tem como cerne o cuidado fundamentado no conhecimento técnico-

científico mas historicamente já assumiu outras facetas, construções sociais de caráter materno, 

santificado e submisso (GUIMARÃES et al., 2015) que ainda desafiam a estruturação do seu papel na 

equipe e no sistema de saúde. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) garante atenção à saúde do brasileiro em ações individuais e 

conjuntas financiadas pelo Estado (BRASIL, 1990). Alvo de críticas sistemáticas e oposição da mídia 

sobre seu funcionamento, o SUS gera discussões que requerem reflexões aprofundadas, pois trata-se de 

um sistema implantado mas não consolidado em suas diretrizes e princípios norteadores (PAIM, 2018). 

Os processos e conteúdo da mídia impactam além do próprio campo as práticas sociais em uma 

representação global, potencializando vozes emancipatórias, sustentando práticas retrógradas ou 

promovendo visões limitadas e/ou pessimistas acerca do papel do profissional da Enfermagem e do SUS. 

Temáticas expostas nos meios de comunicação movimentam a sociedade, em todas as classes e níveis 

socioeconômicos, podendo ou não abrir espaços de visibilidade aos seus discursos enquanto elementos 

essenciais (CARDOSO; ROCHA, 2018; MORAES et al., 2017). 

Este cenário demonstra a necessidade de reflexão diante das práticas sociais retratadas pelas 

mídias, que levam a determinadas representações sobre o papel do profissional da enfermagem e sobre 

eixos assistenciais e gerencias do SUS oferecendo visões limitadas a respeito desses aspectos. 

Diante disso, propõe-se refletir sobre o papel da Enfermagem e do Sistema Único de Saúde a 

partir de uma série televisiva brasileira. 

O estudo pauta sua relevância no conhecimento sobre o conteúdo social, político, moral e 

material dos discursos, que sinaliza a visão da linguagem como elemento da vida social que 

proporcionam o entendimento dos efeitos e consequências das práticas produzidas e reproduzidas na 

sociedade, possibilitando traçar meios contra hegemônicos de superar aquele ofertado pela mídia. 

 

METODOLOGIA 

O artigo foi elaborado na disciplina Teoria do Conhecimento e Enfermagem do curso Mestrado 

Acadêmico em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Regional 

do Cariri (URCA) e trata-se de uma análise reflexiva da série Sob pressão à luz da Análise do Discurso 

Crítica (ADC) se constitui numa perspectiva semiótica, abordando a língua e as linguagens visuais e 

corporais como elementos das práticas sociais, na produção do conhecimento para a mudança 

emancipatória (FAIRCLOUGH, 2004). 

Essa análise tem caráter multidisciplinar e possibilita a visão das representações do abuso de 

poder e da desigualdade social, situações que podem ser observadas no campo da saúde, no qual há 
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diversas questões sociais problemáticas passíveis de análise, reforçadas pelas estruturas neoliberais 

dominantes (URRA-MEDINAA; SANDOVAL-BARRIENTOS, 2018). 

Como amostra, foi selecionada a primeira temporada da série Sob pressão de Jorge Furtado, 

dirigida por Andrucha Waddington, gravada em 2017, na cidade do Rio de Janeiro e que conta com nove 

episódios, com duração de 40 a 60 minutos cada (FURTADO et al., 2017). 

A série foi assistida exaustivamente com fichamento simultâneo das cenas e percepções que 

conduziram reflexões e debates centrados nos três elementos primordiais da ADC: a produção, referente 

a série, seus criadores, personagens e demais envolvidos; o texto; e a recepção, significados percebidos 

por quem analisa (FAIRCLOUGH, 2004). 

A série, segundo o canal de exibição, retrata os dramas da equipe da emergência de um hospital 

público onde tudo falta, que supera limites para manter os pacientes vivos, enredada por um romance 

entre um médico e uma médica (SOB PRESSÃO, 2017).  

Os personagens permanentes da série são os médicos/as: Evandro Moreira, cirurgião torácico; 

Carolina Alencar, cirurgiã vascular; Samuel Oliveira Filho, diretor do hospital; Décio Guedes, clínico 

geral; Rafael Albertini, neurocirurgião; Amir Salgado, anestesista; Charles Garcia, residente; as 

profissionais de Enfermagem: enfermeira Jaqueline Vaz e a técnica de enfermagem Kelly Cristina 

Ribeiro; e Rosa, a recepcionista do hospital. 

A análise da série começou com a identificação dos problemas sociais da representação do papel 

da Enfermagem e do SUS enraizados nas práticas e discursos dos/as personagens analisados, sem a 

presunção de esgotar a realidade dos textos (FAIRCLOUGH, 2004).  

Da análise emergiram duas categorias: Visões sobre o invisível: o papel da Enfermagem e A 

(in)curável face patológica do SUS, a primeira simboliza o elemento dos fenômenos mentais e a segunda 

o elemento material, exploradas no intuito de elucidar as relações de poder e os mecanismos para superá-

las. 

A intenção desta análise não é esgotar a realidade dos textos com o conhecimento dos/as 

autores/as, pois nenhuma análise pode dizer tudo que há para ser dito, mas contribuir para o 

entendimento dos problemas e suas resoluções (FAIRCLOUGH, 2004). 

 

Visões sobre o invisível: o papel da Enfermagem  

Esta categoria, classificada como elemento dos fenômenos mentais, veio dos discursos contidos 

das práticas sociais do fazer da profissão Enfermagem, eventos representativos da imagem destes/as 

profissionais. As visões foram estabelecidas, predominantemente, pela ausência de discurso das 

profissionais de Enfermagem, pois, o que não é dito também fala. 

O personagem da enfermeira na série, Jaqueline, é colocado numa posição de exclusão, de ator 

social suprimido nas cenas. Aparece em planos secundários, desfocados, com ações subservientes, sem 

participação na negociação ou troca de conhecimento com a equipe, implicada nas relações de poder nos 
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discursos que caracterizam a série. 

Representações aquém da Enfermagem Moderna e do paradigma nightingaleano que destacou a 

ascensão científica da Enfermagem na assistência e na formação, refletindo a organização dos campos 

de trabalho, que com os efeitos econômicos da industrialização, exigiram sua regulação e promoveram 

transformações científicas e sociais ao longo dos anos (GUIMARÃES et al., 2015). 

Acompanhar historicamente a construção da imagem da enfermeira amplia os horizontes sobre 

os conhecimentos adquiridos e reproduzidos, por meio das posições que essas mulheres ocuparam 

(SOUZA et al., 2019). As construções sociais e identitárias das enfermeiras transitaram da prática 

caridosa e religiosa à prática profissional reconhecida. Submersa em conflitos de estilo, relativo ao modo 

de ser e de agir, ao discurso traduzido nas representações, ao gênero e as relações de poder, elementos 

fundamentais nas interações sociais. 

No discurso analisado, o médico exerce a posição de poder, a enfermeira e a técnica, em menor 

número, assumem uma condição de inferioridade, tanto no discurso quanto no gênero, promovendo uma 

visão ideológica e hegemônica do médico como protagonista da equipe de saúde.  

A equipe de saúde no Brasil, partindo do princípio da integralidade que fundamenta o SUS, é 

composta por diversos profissionais, a fim de qualificar a assistência à saúde da população, porém o 

paradigma centrado na figura do médico ainda possui uma forte representação social, como profissional 

detentor do conhecimento legítimo e predominante, inclusive recebendo um certo endeusamento 

(RIBEIRO; FERLA, 2016), conforme trechos de personagens de pacientes na série: 

O senhor é um santo, doutor! Sabia disso? (Paciente 1). 

Doutor Dércio, pra mim é Deus no céu e os médicos deste hospital na terra (Paciente 2) 

(FURTADO et al., 2017). 

A linguagem nas frases chama a atenção para o uso de título acadêmico como pronome de 

tratamento, o que não ocorre com o personagem da enfermeira, chamada de Jaqueline ou Jaque, por seus 

colegas médicos, pressupondo a utilização de termos que coloquem os personagens na condição de 

superioridade ou subserviência. 

Destarte, o exercício profissional da enfermeira ainda acompanha estereótipos ligados à figura 

da mulher, desde maternal e caridosa a erótica e submissa, obedecendo as ordens médicas nos ambientes 

hospitalares (FRABETTI et al.,2015). 

Além do discurso falado e não falado, a imagem retratada da enfermeira alinha-se a toda uma 

configuração velada de personalidade, ao se tratar de uma mulher negra, de pouca visibilidade, que tem 

seu maior diálogo e participação no início do sexto episódio, numa linguagem corporal de insinuações 

entre ela e um dos médicos, num romance que até então não era aparente, a cena culmina em um beijo, 

o único que é trocado pelo casal durante a série, pois o assunto não foi mais abordado nos episódios 

posteriores. 

Uma relação semântica sinônima, acontece com a técnica de enfermagem, enfatizada no seu 
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envolvimento romântico com um personagem médico, numa semiose indicativa de sedução, com a 

personificação dessas profissionais que superam a apatia da personagem e ganham identidade pessoal. 

Partes do estilo no qual o modo de falar, olhar e se mover determinam quem você é na constituição dos 

discursos. 

Os destaques nos discursos das profissionais de Enfermagem na trama são representações 

restritivas de suas imagens ao romantismo e erotismo, embora houvesse outros elementos no texto. 

Ambiguidades da identidade social da enfermeira que hora é vista como anjo, hora como profana, 

indicações de vieses morais na representação (FRABETTI et al.,2015). 

A invisibilidade da Enfermagem repercutida pelo desnível nos discursos e na representação social 

de práticas subentendidas, misturam a imagem da enfermeira e a construção social do ser mulher, 

elementos indicativos das relações de poder nos discursos circulantes e nas práticas sociais que precisam 

ser exploradas e modificadas para equivalência dos papéis. 

 

A (in)curável face patológica do SUS 

O elemento material é retratado nos discursos representativos do SUS, encenado num ambiente 

hospitalar de médio porte, superlotado, localizado na periferia. 

Constam elementos discursivos da imagem de um hospital antigo, com danos estruturais, leitos 

improvisados, poucos/as profissionais e insumos que em associação com as atitudes dos/as profissionais 

se traduzem num processo material da saúde, com plano de fundo da improvisação. 

A escassez de insumos, transborda em humanidade nas relações interpessoais entre pacientes e 

médicos que dialogam e pactuam num contexto social de forte influência na tomada de decisões e 

abordagens terapêuticas. O trecho seguinte sobre a falta de medicamentos para tratamento da síndrome 

da imunodeficiência adquirida (Aids) retrata essa situação, no quinto episódio, aos oito minutos e dois 

segundos: 

Bom seria se a secretaria de saúde não deixasse faltar (Evandro, cirurgião torácico) 

(FURTADO et al., 2017). 

Sobressai-se além das dificuldades assistenciais, representações da gestão hospitalar, com 

atribuições negativas ao contexto, dramatizadas na cena em que o médico utiliza uma mangueira de 

jardim como dreno torácico. Este e outros fatos da série, incidem no risco à segurança do paciente. O 

tema é discutido no primeiro episódio, aos 16 minutos e 37 segundos: 

Evandro, você usou uma mangueira de jardim para drenar o tórax de uma grávida? [...] pelo 

amor de Deus, obedece às regras! (Samuel, administrador do hospital). 

Que regras, Samuel? Eu quase perdi uma gestante por conta de um dreno, eu tô falando de um 

pedaço de silicone de meio metro[...] (Evandro, cirurgião torácico). 

Evandro, eu tenho 100 leitos, eu tenho 50 pessoas no corredor, é muita gente! (Samuel, 

administrador do hospital) (FURTADO et al., 2017). 
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Dentre as dificuldades para implementação de medidas de segurança do paciente estão o 

dimensionamento inadequado dos/das enfermeiros/as, o apoio insuficiente da gestão e a falta de 

reconhecimento da importância de se promover práticas seguras pelos profissionais (REIS et al., 2019). 

Na série há dilemas éticos e quebra de barreiras de segurança ao paciente, um contraponto à Política 

Nacional de Segurança do Paciente. 

No discurso transcrito, os impasses assistenciais refletem além da segurança e qualidade em 

saúde a representação de um sistema criticamente doente, com problemas intratáveis. 

O SUS brasileiro, gerido pelo Estado, segundo a lei que o regulamenta, foi criado para dentre 

outras coisas, assistir à população com ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, 

incluindo o controle e a fiscalização dos serviços, assim como a organização dos recursos financeiros e 

humanos necessários (BRASIL, 1990). Há uma dicotomia inegável entre o que a lei determina e a 

realidade da execução, mas não é suficiente explicitar apenas uma faceta do fenômeno, pois há sempre 

um outro olhar que desafia o que é posto como verdade absoluta. 

O SUS após 30 anos apresenta avanços quanto à pesquisa, formação dos novos trabalhadores da 

saúde, funcionamento das equipes, equipamentos e tecnologias em saúde, inclusive em programas de 

controle do tabagismo e da SIDA. Tem ainda, no que se refere à assistência preventiva, o maior programa 

de imunização do mundo. Atrelado a isso, também não se pode negar os desafios relacionados 

majoritariamente às questões financeiras como infraestrutura e o subfinanciamento (PAIM, 2018). 

As questões econômicas possuem problemas enraizados no predomínio da política neoliberal, 

adotada pelo Brasil, no período da implantação do SUS, o que juntamente com o capitalismo desfavorece 

a proposta política-ideológica de sistemas com coberturas universais de saúde (PAIM, 2018).Observa-

se então uma prática hegemônica sustentada pela série, na qual a face negativa se sobressai, e o SUS 

aparece como uma patologia incurável semelhante a atribuída a política brasileira, que enfrenta uma 

crise moral decorrente da corrupção, representada no seguinte diálogo do nono episódio, aos 18 minutos 

e 37 segundos: 

Samuel, o hospital pagou 15 reais o metro cúbico de oxigênio [...] o preço de mercado é três 

reais, a gente pagou cinco vezes mais (Carolina, cirurgiã vascular). 

Mas o oxigênio taí num tá? É assim que o Brasil funciona! (Samuel, administrador do hospital) 

(FURTADO et al., 2017). 

As relações de poder, características do capitalismo, se reafirmam no diálogo transcrito de forma 

diferente às relacionadas a enfermeira. A dominação do sistema corrupto sobre a equipe, que precisa dos 

insumos para trabalhar, se sobrepõe aos valores morais e éticos dos/as personagens. A equipe se rende a 

este sistema, salientando o estereótipo de que não há como lutar contra os vieses morais adotados pela 

política brasileira. Neste cenário, a figura do gestor ultrapassa preceitos legais para ser resolutivo a todo 

custo. 

A questão da resolutividade também transparece em um outro sentido, que é o compromisso dos 
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profissionais com as demandas dos usuários, que vai ao encontro do que preconiza a política transversal 

de humanização. Isso se traduz na qualidade da assistência, na qual estão envoltos além das tecnologias 

leve, leve-duras e duras, o aspecto da resolutividade (FERREIRA; ARTMANN, 2018). 

Os discursos apresentados, assim como os demais, podem causar vários eventos sociais distintos. 

A conjuntura fictícia analisada por meio dos componentes da ADC (FAIRCLOUGH, 2004), reflete a 

projeção dessa realidade particular para uma universal, na qual os elementos são apresentados como 

únicos, impedindo a exploração das multifaces do fenômeno. As representações sociais nesse elemento 

são causa e consequência do real e do fictício, um ciclo que não será rompido enquanto as diversas 

nuances não forem exploradas e prevalecerá a visão limitada sobre a saúde pública do Brasil, da qual 

não se pode ignorar a face positiva, tampouco as perspectivas de melhoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A série colabora para a manutenção de conceitos paradigmáticos retrógrados sobre a imagem da 

profissional enfermeira sempre à sombra do médico, figura detentora do poder nas relações que se 

estabelecem no cenário público de saúde retratado como adoecido e intratável, afetado pelas mazelas da 

corrupção, condicionado ao fracasso pelos vieses da gestão, da política e da economia.  

Mesmo a obra se apresentando como fictícia, sem compromisso com a realidade, sua inserção no 

mundo globalizado se propaga mediada pelas cadeias de gênero na circulação de sentidos de forma 

subliminar, influenciando nas formas de agir e se relacionar, pois a tecnologia da comunicação aliada a 

transmissão em rede aberta, com altos níveis de audiência alcança um grande número de receptores. 

As construções sociais são influenciadas por essas tecnologias, que podem ser usadas na criação 

e difusão de novas representações sociais, assim, é urgente a necessidade de reflexões sobre o poder da 

mídia e o conteúdo por ela apresentado, de modo a ampliar visões mesmo sob pressão, desenvolvendo 

maneiras de fugir da difusão de ideias tendenciadas e segregadoras na perspectiva de transcender as 

ordens de domínios vigentes. 
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