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EDITOR IAL

UN IFICAÇÃO DOS S E RVI'ÇOS
PREVIDE N C IÁR IOS DE ASS IST�NCIA À SAÚDE
Daqui e dali, ao acaso, colhe-se a impressão de que finalm ent'e
país marcha para conseguir planejar sua assistência à saúde. Esta
é posta pela Constituição de 1967 em têrmos de assistência sanitá
ria ,hospitalar e preventiva ao trabalhador e seus dependentes. Está
institucionaliz,ado assim o grupo que a receberá - o trabalhador
e os registrados em sua ficha, - espôsa, filhos menores e outros
menores a seu cargo. Finalmente, também o trabalhador rural se

1)

registra juntame.nte com os demais.
Faltam recursos técnicos para ministrar-se essa assistência? O
país terá que os produzir. Não é à toa o clamor de que a educação
tem um grande papel a desempenhar. Quanto a nós, enfermeiros,
cabe planejar regionalmente a formação dos que vão dar a assis
tência de enfermagem. O ensino, nos níveis superiores, colegial e
ginasial, bem como o treinamento dos atuais atendentes terão, sem
dúvida, de ser planificadOS. Sua realização, já que envolverá os
sistemas de ensino - federal, estadual e do Distrito Federal - e
ainda os própr.ios órgãos de saúde, é trabalho que desafiará a ca
pacidade de mais de uma geração. Felizmente, já demos início a
êsse gigantesco trabalho, desde quandO foram estabelecidos, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os pontos de apôio
da formação do pessoal m édio d'e e-nfermagem.
Quando assistimos autoridades sanitárias afirmarem, na IV
Conferência Nacional de Saúde, que compete aos órgãos de saúde
a formação do pessoal de nível médio, nós, enfermeiros, devemos
aproveitar essa disposição. De que modo? Obtendo o comissiona
mento ou designação de empregados hospitalares promissores para
serem matriculados nos cursos de enfermagem. E obtendo bôlsas
de estudo. Quanto às escolas, em si, pode·rão ser criadas nas Se
cretarias de Saúde, também. E nas de Educação. E os recursos do
INPS? São para formação de pessoal médio de enfermagem, também.
O que temos a fazer é organizar grupos de trabalho, comissões,
com a participação de médicos, enfermeiros e professôres de ensi
no médio e irmos para adiante, criando escolas e formando o pes
soal de saúde do futuro.
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*

D ISCU RSO DA P R ES I DENTE

'
Na escolha de Brasília para sede dêste Congresso ficou paten-
teada

a

confiança

que

a

Associação

Brasileira

de

Enfermagem

deposita no proj eto de implantação definitiva da capital federal no,
Brasil CentraL Não só o Congresso é testemunho do crédito que da
mos a Brasília mas também a sede que construiremos brevemente
nesta cidade graças aos ilustres Conselheiros da NOVACAP que, aten-
dendo a uma solicitação' da senfermeiras brasileiras, feita há oito
anos, antes mesmo de Brasília deslumbrar o Brasil, concederam à ,
Associaçáo Brasileira d e Enfermagem terreno para' sua sede própria_ ,
Embora conte a Associação com mais de duas mil enfermeiras
associadas a decisão de realizar êste Congresso no Distrito Federal"
coube às

120 Delegadas, representantes dos 2 1' estados da União,.

quando por' ocasião do XVIII Congresso Brasileiro de EnferII}agem.
Pretendiam atrair para a Capital da Esperança, o interêsse e o cré
dito das demais colegas, -bem como pretendiam também prestigiar'

o grupo de 'enfermeiras, que num pioneirismo coraj oso, aqui está ,

desde o início da construção de Brasília. Se bravos foram seus idea
lizadores e seus construtores, bravas foram também suas enfermeiras .
Os brasileiros vêm de todos os pontos do País, não podem

e,

não devem ser considerados um grupo à parte . Firmar e afirmar'
tal grupo no contexto geral é uma necessidade real. A integração
nacional é um fenômeno que deve ser geral e não parciaL Assim
é que vemos o problema de Brasília, e em particular o problema,
da enfermagem. A Associação Brasileira de

Enfermagem precisa

das enfermeiras de Brasília e vice-versa . Com êste espírito de in
tegração de grupo para um Brasil m aior aqui viemos. Demos o cré
dito à Capital Federal e o mesmo fizemos com o grupo de enfer
meiras pioneiras.
Reconhecemos

que

Brasília não

está

ainda

aparelhada para

Congressos; mas precisamos criar o problema e medidas serão na
turalmente tomadas para apressar o planej amento nesse sentido . Ou
tros grupos de profissionais estão fazendo ' o mesmo movimehto. ltc

*

Circe de Melo Ribeiro
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diretriz da construção do Distrito Federal não se calca na improvi
.sação e confiamos que no futuro terá, como nas _g randes cidades do
mundo, o Palácio das Convenções . Confiamos no grupo de planej a
-dores de Brasília e nos seus habitantes. O zêlo com que cuidam de
-erigir as famosas e belas super-quadras, o carinho com que tratam
dos problemas da educação básica, secundária e superior, e dos pro
blemas da saúde, a disciplina que impõe a todos os empreendimen
tos para que a cidade sej a e continue a ser a mais bela do Brasil,
nos dão a certeza de que realizar um Congresso emBrasília, será,
no futuro, tarefa das mais fáceis e agradáveis para tôdas as pro
_

-fissõesOutro obj etivo que nos trouxe a Brasília foi a afirmação da pro
fissão na comunidade brasiliense. Da C apital da República, onde se

"Concentram nossos legisladores e governantes, deverão partir as di
retrizes para o ensino e exercício de tôdas as profissões e a enfer
magem se coloca entre elas.

A criação da Universidade Federal de Brasília que foi, desde o

-início, planej ada com quase' todos os institutos, poderia pr escindir
-do instituto de formação de enfermeiras? Evidentemente que não.
A sociedade médica brasiliense sente a falta de enfermeiras para os

muitos hospitais que se estão abrindo, a demanda é superior lli ca

paCidade de ceder enfermeiras pelOS demais estados. Todavia, a co
munidade brasillen,se ainda não constitJue um grupo de pressãp
para que se crie na Universidade de Brasília a Escola de Enferma

-gemo Quando tal acontecer Brasília terá dado a sua grande con
tribuição para minorar o problema angustiante do deficit de en
iermeiras no Pais, e em especial no próprio Distrito Federal.
A Organização Mundial de Saúde, órgão assessor nos assuntos de
;saúde para os países filiados à Organização das Nações Unidas, vem
insistindo há alguns anos sôbre o prOblema da formação de profis
:sionais do campo da saúde. Como acentua a OMS, ao médico cabe
a liderança do grupo mas sem a colaboração dos profissionais do
grupo para-médico nenhum progresso será feito no sentido da con
·quista da saúde pelo próprio homem. A medicina está em fase de
especialização. A divisão do trabalho dentre da própria medicina

não permite que a assistência à saúde sej a da eJ!;cJusividade da classe

médica.

O desenvolvimento acelerado da ' t ecndlogia médica exige

vários grupos de colaboradores, uma verdadeira equipe onde cada
grupo realiza sua parte, e aí a enfermagem tem papel importante
a desempenhar.
A conquista da saúde envolve múltiplos aspectos, todos de na

tureza tão ampla que não se admitiria fôssem hoje cuidados por
um

único grupo. A polivalência dos trabalhadores da saúde é limi

tada pel::t complexidade da realidade moderna. Foi dentro de um
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-contexto assim complexo que nasceu a enfermagem moderna de

:Florence Nightingale, em 1860 na Inglaterra. O empirismo do século

18 cedeu lugar à ciência no século 19. A enfermagem acompanhou
o movimen'to, elegeu-se como profissão e desenvolveu-se

ràpida

:mente.
Dirigindo-se aos homens que dirigem o povo disse Lincoln: "Não
:poderás ajudar aos homens de maneira permanente se fizeres por
,êles aquilo que êles podem e devem fazer por si próprios".
O homem doente e o homem aparentemente sadio precisam ser
ajudados pela equipe sanitária a recuperar a saúde ou a mantê-la;
'devem ser orientados a fazer isto com seu próprio esfôrço, conscien
·tes da necessidade. A sabedoria de Lincoln apllca-se perfeitamen
te ao nosso campo de trabalho: a saúde. As doenças transmissí
'veis, as reincidências de moléstias, as epidemias, a reabilitação pe
nosa e demorada dos pacientes, são conseqüências da falta de edu
cação para a saúde.

Educar, orientar é a nossa função mais importante. Mesmo

na assistência hospitalar quando a necessidade de cuidados diretos
,é permanente e Objetiva, quando fazemos pelo doente aquilo que
êle sozinho não pode realizar, ou porque não tem condições para
:fazê-Io ou porque não tem conhecimento ou recursos que o per
mitam fazer,

a tarefa educativa deve ser

preocupação constante

·da enfermeira.
Saúde e educação são nossos problemas básicos. Embora o de
senvol�imento econômico seja suficiente

para apressar a eleva

'ção dos níveis de educação e saúde não podemos ignorar os pro
blemas da saúde pÚblica e prestar apenas assistência curativa. �
nosso dever acelerar o processo de desenvolvimento educando nossos
7

:pacientes.

Prevenir problemas de saúd.e é uma arte neste Brasil carente
ode saneamento. A arte só pode ser executada por quem foi devi

.admente preparado para· empregá-la.

Senhoras

e

senhores

Educar para a saúde é uma prioridade no Brasil. As estatís
ticas das causas de óbito infantil nos mostram a alta incidência
·das diarréias infantis, das gripes e pneumonias e do tétano, doen
ças essas tôdas elas evitáveis. Se a popUlação estivesse orientada
e educada a incidência não seria tão alta e a população infantil

:seria poupada. · E não é só no grupo infantil que se verifica a alta

incidência de doenças consideradas evitáveis, e altos coeficientes de
óbitos; todos os demais grupos padecem do mesmo problema.
A enfermeira ainda não está sendo vista pela população bra
sileira sob êste aspecto; o de educadora, de direta colaboradora na
:proteção e na elevação social do homem.
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Promover a saúde com medidas gerais e extensas não deve ser
visto como utopia neste pais gigante. Deve ser a meta respeitada
por todos, a despeito das imensas dificuldades que nossos governos:
têm em arrecadar e destinar as verbas de forma a atender as prio
ridades, 'pois que elas são muitas.
Quando a dignidade, a nobreza de caráter parece que deixam
de ser qualidades da maioria dos homens e passam a ser de uma
tão pequena elite, que passam a ser premiados com elogios através
dos pOderosos meios da comunicação falada ou escrita; quando os:
dotes espirituais

perdem o sentido na educação básica ou profis

sional, passando a ser até ridicularizados;

quando a remuneração
por serviços prestados passou a ser exigida pelo cargo ocupado e não
pelas reais funções desempenhad,as, honestamente, compreendemos'
quão difícil

é governar um pais tão grande como o nosso e com

tantas necessidades básicas a satisfazer.

Exercer a enfermagem no Brasil também não é
as enfermeiras jamais

fácil, porém

abandonarão a luta em prol da saúde do

homem. Crises nas escolas e crises no exercício da enfermagem já.
foram enfrentadas e vencidas.
Com o ideal de bem servir, . entram os candidatos nas univer

sidades. A profissão futura a ser abraçada não sJgnifica apenas um:
meio de sobrevivência, mas uma forma. de integração na sociedade.

Ao prestar o tradicional juramento de colação de grau os universi
tários' identificam-se

com a classe que escolheram para perten

cer e iniciam a prestação de serviços à comunidade.
A enfermeira, como universitária e como prOfissional, está cons
ciente de que tem um papel a desempenhar na sociedade, papef

que é

considerado, principalmente nos países desenvolvidos, como

de alta importância para a elevação social do homem.

Senhoras enfermeiras, temos um compromisso assinado com o

povo que permit!u nossos estudos e com as autoridades que concorda-
ram fôsse a enfermagem, desde 1961, elevada à categoria de profis
são de nível técnico-cientifico.

É um compromisso de honra que

temos procurado cumprir da melhor forma possível. Se realizamos,
desde 1946,

18 congressos nacionais e

3 internacionais para apri·

morar o ensino e o exercício da profissão, se procuramos colocar
a enfermagem no ensino superior, se estamos empenhados em de
senvolver a pesquisa na enfermagem, não tivemos outra coisa em
mente senão nos prepararmos para dar maior contribuição na pro
moção da saúde

no Brasil. O compromisso é eterno e ainda há

multo que fazer. Ainda podemos nos considerar dentro da fase de
pioneirismo na

enfermagem

brasileira.

Aos poucos temos conquistado a atenção dos poderes públi
cos para o problema da enfermagem. A cada uma de nós, indivi-
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dualmente, cabe provar às autoridades e à população brasileira o

valor da enfermeira.

Neste momento aproveitamos a oportunidade para prestar uma

homenagem às enfermeiras de Brasília em quem depositamos con

fiança e esperança, especialmente àquelas que aqui chegaram em
1957 e 1958 para o campo da Saúde Pública, e em

59 e 60 para o

campo hospitalar.
Queremos também agradecer às autoridades, emprêsas públi

cas e privadas, aos órgãos de imprensa falada e escrita, e à tôda
população brasillerise pelo carinho e simpatia com que nos acolheram.

Procedência e número de C ongressistas
Estados
Alagoas
Amazonas
Bahia
Brasília
Ceará
Goiás
Guanabara
Maranhão
Mato Grosso
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Est. do Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
São Paulo
Santa Catarina
Sergipe
Território do Amapá
TO T A L

Observo

Sócios
Efetivos

8
3

-

15
148
10

-

20

-

4

112
10

-

6

-

11

60

10
16
19
6
16
31
111
6

-

I
I

I

-

I
I
I

-

5

I

-

623

I
I
I

I

-

-

4

I
I

I

-

I
I

-

I
I
I

I
I

I

Estu- I
dantes I

I

I
I
I
I

\

I
I
I

I
I
I
I

-

2

1

3

-

6
-

6
-

1
14
-

33

Total

I

I

I
I
I

I
I

I
I
I

I

I
I
I
I

I

I
I

I

I

I

I

I

8
3
15
148
12

21

119

10
6
17
60

10
22

19
6
16
32

125

6

5

660

Notas :

1)

Participaram dêste Congresso 623 Membros Efetivos (46
sem freqüência), 4 Membros Observadores, 33 estudantes,
1 Sócio Benemérito e 1 Sócio Honorário.
Total: 662 (seiscentos e sessenta e dois).

2)

Dentre as 14 estudantes d e S. Paulo havia: 3 de EI Salva
dor, 1 da RepÚblica Dominicana, 1. da Bolívia, 2 do Peru,
e 1 da RepÚblica Argentina.

RECOM E N DAÇÕ ES

o XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM
CONSIDERANDO

RECOMENDA
As Diretoras e C orpo Docente
das Escolas de Enfermagem

1.

que a conceituação moderna

1.

que situem a educação em

da assistência à saúde dá

enfermagem dentro das ten

destaque

aos fatôres sociológicos que

dên eias atuais de formação
e como instrumento de de

afetam o

senvolvimento;

à

comunidade

e

homem, · no seu

ambiente;
que a saúde e o bem estar

que na reVlsao de currículo

constituem o objetivo fun
damental a ser visado no

dêm atenção à política glo

pessoal, para as atividades

estabelecimentos de ensina

ensino

e

treinamento

de

bal de educação para refor
mulação dos objetivos

.de saúde, considerando as

de

doenças como intercorrên

níveis;

enfermagem

dos

dos
três

cias a serem corrigidas ou
prevenidas sempre que pos
sível;
que uma grande preocupa
ção de nossos diaS é a dis
tâncilt entre o saber e o
fazer:

que os objetivos sejam es
com base nos

tabelecidos

problemas prioritários na
cionais e regionais de saúde;
que procurem adotar méto
dos

atualizados

de

ensino

que favoreçam o desenvol
vimento do raciocínio, jul
gamento

e

futuros
que

adapta;ção dos

profissionais,
possam exercer

funções

de

para
suas

liderança

e

agente social de desenvolvimento.
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As Diretoras e Corpo Docente das
Escolas de Enfermagem

2.

que a reforma universitária

2.

que promovam ou orientem

abre perspectivas para um
revigoramenti:> dos cursos de

seminários para o corpo do
cente das escolas, com vis

graduação para enfermei
ras, dependendo todavia, da

tas a um estudo aprofunda
do do currículo, principal

clara compreensão dos seus

mente das disciplinas pro

princípios e normas, e tam

fissionais ;

bém

da oportunidade

que
que dêm prioridade, nos
planos de trabalho, a uma
rigorosa campanha de di
vulgação da profissão, pro
curando criar uma nova

tiverem as educadoras de
enfermagem de interpretar
para a Universidade a que
pertencem, os

obj etivos do

ensino profissional de en

imagem d a enfermeir a.

fermagem :

As Esc olas de Auxiliar de

Enfermagem

3.

que o atendente é necessá
rio na prestação de serviço
no campo de saúde, mas que
a

atual proporção de

70 %

é índice de subdesenvolvi
mento:

Federal n .o

299/67 prevê a readaptação
10s atenden'tes no

sistema

Federal para os cargos de
mediante

que procurem facilitar o in
gresso

de

curso,

mantendo

mento com

candidatos
a

no

entrosa

direção

dos

estabelecimentos federais de
onde provêm

êsses candi

datos ;

que o Decreto

auxiliar

3.

de

que procurem situar o cur
rículo dos cursos dentro
das necesidades prioritárias
globais e regionais de saúde.

enfermagem

apresentação do

respectivo título conferido
por escola reconhecida, den
tro do prazo de três anos ;

A Comissão de Educação
da ABEn
é necessário estimular

que estude os planos e'Xpe

a formação de auxiliar de

rimentais da Escola de En-

que
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enfermagem,

encaminhan

fermagem Alfredo Pinto e

do os atuais atendentes pa

apresente sugestões ao Con

enfermagem;

aos Conselhos Estaduais de

ra regulares de auxiliar de

selho Federal de Educação,

Educação e às Escolas de
"
de
Enfermagem,

Auxiliar

quanto ao currículo dos cur
sos

de

auxiliar de enfer

magem.

Ao Departamento Administrati
vo : PAPC (DASP)
que a título experimental a

que dê prioridade aos auxi

Escola de Enfermagem Al

liares de enfermagem por

fredo Pinto se propôs dar o

tadores

curso de um ano para a for

respectivo curso para o en
quadramento
nos
níveis

mação

mais

rápida

maior número

de

de

de

certificado

do

14 e 15.

auxiliar

de enfermagem, levando em
consideração

as

realidades

de saúde do Pais expressas
no Diagnóstico Preliminar
de Saúde do Plano Nacional
do Desenvolvimento do Mi
nistério

do Planejamento:

As Diretoras de Curso de
Auxiliar de Enfermagem
4.

que as inovações de carater
experimental
nos

4.

introduzidas

que

obtenham

autorização
o

do MEC/DESec antes de co_

locar em prática qualquer

cursos de auxiliar de

currículo experimental.

enfermagem, sem autoriza
ção prévia do MEC/DESec,
trazido
dificuldades

têm

para o reconhecimento dos

titulos na DESec.:

5.

que a adoção do método ati
vo da instrução programa-

As Enfermeiras Docentes de
CursOs de Graduação de
Enfermagem
5.

que procurem introduzir o
método

de. instrução

pro-
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da, por algumas escolas de

gramada, estudando-o atra
através

enfermagem tem demons

de

trado seu valor na econo

adaptações

mia de tempo, reformulação

existente;

reprOduções
de

e

material

de programas e seus objeti
vos, pelo corpo docente, e
maior interêsse e iniciativa
por parte dos alunos:

A Associação Brasileira
de Enfermagem

.

que proporcione um encon
tro de profissionais que es
tão utilizando o método de
instrução programada.

As Escolas de Enfermagem
t6 .

que o plano de cuidados de
enfermagem

é

da

importância para

maior

a assis

6.

que preparem o Corpo Do
cente para tomar eficiente
o ensino

do planejamento

tência global individualiza

de

da ao paciente, e desenvolve

dos para melhor formação

nos membros da equipe· de

_

cuidados

individualiza
_

dos futuros profissionais.

enfermagem capacidade de
observação, e diagnóstico do
estado do paciente e inte
-rêsse

pessoal pelo

facilitando

a

doente,

solução. dos

-problemas;

Ao Corpo Docente das
Escolas de Enfermagem
que a enfermeira, como li

que adotem continua e sis

der da equipe de enferma

temàticamente, o plano in

gem, deve conhecer e dOmi

dividual de cuidados de en

nar a técnica

fermagem

mento

d� planeja

individualizado

ao

paciente, tanto no que diz
respeito ao preparo

da equi

pe para maior participação
nos planos, como quanto à
avaliação dos resultados:

no

ensino

das

disciplinas de enfermagem
do curso de graduação.
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As Diretoras de Serviço
de Enfermagem
7.

que a assistência global ao

7.

que envidem esforços para

homem doente envolve o seu

constituir a equipe Médica.

de

Administração e Corpo Clí

"eu" espiritual, e a equipe
saúde

também

nos hospitais

responsável

Pastoral, j untamente com a.

é

por

nico,

para

renovação

da

dar ao doente testemunho

mensagem

de dar solidariedade, amor,

pacientes e a tôda a comu

compreensão

e

eficiência

nidade

profissional ;

espiritual

hospitaLar,

aos'

respei-

tando a opção livre de cada
individuo .

As Diretoras de Escolas de
Enfermagem
que a Pastoral dos enfermos

que

oferece m aterial para estu

nas escolas o estudo da Pas

do e preparação da equipe

toral

de saúde no sentido da as

dar

procurem
dos
aos

introduzir

enfermos,

estudantes

para
maior'

sistência espiritual que de

possibilidade de atuação na

ve prestar aos do�ntes hos

assistência

pi'talizados;

pacientes e na

espiritual

aos

humaniza- .

ção dos ambientes de assis-
tência à saúde. ,
A

Associação Brasileira
de Enfermagem

8.

que

o

grande

desenvolvi

mento técnico científico não

8.

que na própria classe, pe-·
los meios disponíveis, dê ên-·

tem 'sido acompanhado pela

fase à alta Significação so

humanização na aplicação

cial e humana da profissão·

dos conhecimentos adquiri

no trabalho

dos;

ção dos ambientes de assis

de humaniza

tência à saúde.

Ao Corpo Docente das Escolas de·
Enfermagem
que

a

enfermagem

profissão

de

alto

como
sentido

humano e social tem pene-

que

procurem

desenvolver

nos estudantes valôres ca·
pazes

de

encaminhá-los.
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tração cada vez maior nas

para um trabalho de huma

demais atividades humanas:

nização

dos

ambientes

de

assistência à saúde.

As Diretoras de Serviço de
En'fermagem
que

propiciem condições

estimulem
para

o

as

e'

enfermeiras:

correlacionamento·

objetivo dos conhecimentos
que

possuem

dos

aspectos

humanrtários da profissão,
com o seu exercício, no sen
tido

da

humanização

dos.

ambientes de assistência à
saúde.

A Legião Brasileira de
,AsSistência e CAPES
9.

que a assistência à mater
nidade e à criança merece

9.

que estudem a possibilida-·
de de oferecer bolsas de es-·

atenção especial no que diz

tudos para enfermeiras, en

respeito à formação de pes

fermeiras obstétricas, obste

soal para prestar assistên

trizes e auxiliares de enfer

cia integral, incluindo edu

magem, colaborando assim

cação sanitária da comuni

para a melhoria da assis

dade:

tência

à maternidade e à

maternidade e à criança em,
nosso País.
A

Diretoria do Ensino Superior
que

no

planejamento

da.

formação de profissionais de
enfermagem dê ênfase

que

lhe parecer devida à forma

çãO' de enfermeiras obsté
tricas

e

melhoria

obstetrizes,
de

para

assistência

maternidade e à criança.

à.
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Ao Ministro da Saúde

:10 .

que

há

um

déficit

muito

10 .

que

estude

a possibilidade

grande de enfermeiras psi

de incluir nos

quiátricas

futuros o item "Bôlsa de Es

no

País,

sendo

orçamentos

sua participação

na assis

tudo" para especialização e

tência

cada

pós-graduação de enfermei

à

saúde

vez

mais necessária:

ras

em

psiquiatria,

bôlsas

essas a serem distribuídas
mediante a colaboração ...
DESu/CAPES.
A CAPES
:11.

que a função de docência
nas escolas de enfermagem
tieve ser desempenhada por
pessoal preparado;

que
dos

o

preparo

docentes

enferma

gem deve ser, de preferên
cia, feito em cursos regula
res de pós-graduação em pe
dagogia e didática;

que

sõmente

existem

dois

cursos regulares, São Pau
lo e Rio de Janeiro, para os
quais não há grande dificul
dade

de

que estude a possibilidade
de aumentar os recur$OS pa
ra a especialização de do

centes de enfermagem.

pedagógico

de

11.

encaminhar

ele

mentos de outros Estados,
de fqrma a completar os

quadros das escolas com do
centes preparados;

que a CAPES tem dado, nos
últimos 4 anos, valiosa con

'tribuição para o aperfeiçoa
mento do corpo docente das
escolas de enfermagem:

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

225

Aos Diretores de Hospitais
e Serviços de Enfermagem
12 .

que a recuperação dos paci
entes

considerados

12 .

graves

que se empenhem no sen
tido de estimular a planifi

ou que exIgem maior volu

cação e instalação de uni

me de cuidados de enferma

dades de terapia intensiva

gem e apareunamento espe

para

cializado se faz mais ràpi

possibilidade de recuperação

damente

quando

há

con

maior

segurança

de pacientes graves ou que

centração dêsses doentes e

exigem

dos

médica e de enfermagem.

recursos

humanos

e

de

maior

assistência

equipamento e material do
hospital fOl'inecendo assis
tência médica e de enfer
magem adequada:

As Diretoras de Escolas de
Enfermagem
13.

que as doenças transmissi
veis estão entre os maiores
problemas de saúde que afli
gem a comunidade brasilei
ra, estando considerados no
plano nacional de saúde co
mo prioritários;

13 .

que propiciem aos estudan
tes conhecimentos atualiza
dos sôbre doenças transmis
síveis em geral, especial
mente em lepra e tubercu
lose, com base nos trabaunos
e normas técnicas da CNCT
e CNCL, de modo a torná
los capazes de dar contri
buições positivas no contrô
le dessas doenças, principal

mente nas regiões de maior
endemicidade.

Aos Servidores de Saúde

veis: lepra, tuberculose con

que providenciem sistemáti
ca e continua atualização

tam

de pessoal de saúde, de tô

que as doenças transmissí
hoje

com

recursos

e

métodos para seu contrôle,

o que já provocou uma mu
dança de atitude na cúpu

das as categorias, em todos
os níveis, de modo a atingir
mudança de atitude em re

la da direção da asistência

lação ao problema das do

sanitária;

enças transmissiveis e me-
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lhor assistência à comuni
dade brasileira.
que êsses recursos e méto
dos sofrem contínua evolu
ção, afetando a política de
luta

sob

responsabilidade

da Campanha Nacional de
Combate

à

Campanha.

Tuberculose
Nacional

e
de

Combate à Lepra, que hoje
recomendam

a

integração

dessas atividades nos Servi
ços Gerais de saúde do País:

RECOMENDAÇõES A�ROVADAS NAS
ASSEMBLÉIAS DE DELEGADOS
Recomenda

Considerando

Ao Ministro do Planejamento
e Coordenação Geral
que para a elaboração do Plano
Nacional

de

Educação,

a ser
aprovado por lei, e do Plano Na
cional de Saúde necessita-se de

que estude a pOSSibilidade de ter
uma enfermeira capacitada, a ser
indicada

pela

ABEn, no

Setor

Educacional ou no Setor do Es

trabalho acurado das profissões,

critório de Pesquisa Econômica

competindo-nos o setor de enfer

Aplicada.

da educação:

Ministro da Educação

que investir na formação do pes

que amplie os recursos financei

magem tanto dos serviços quanto

soal de saúde é acelerar o desen

ros para o ensino de enfermagem

volvimento; que o Ministério da

de nível superior e médio.

Educação

e

Cultura

:necessita

ter um órgão CODl hierarquia dos

congêneres, para a coordenação
e contrôle do ensino médio de
pessoal de saúde:

Ao Ministro da Educação
e Cultura
que na oportunidade de sua re
forma administrativa crie um ór
gão adequado para a coordena
ção e contrôle do ensino médio
para

formação

saúde".

de

pessoal

de
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A

Associação Brasileira de
Enfermagem

a

inconveniência de um curso de

enfermagem ser desenvolvido em

3 anos e mais um ano optativo de
enfermagem obstétrica ou enfer
magem de saúde pública, o que
possibilita

0

enfermelro -entrar

em exercício profissional ao fim
de

3 anos e sem a formação ne

cessária,

justamente

nas

duas

áreas de mais significado para

as necessidádes brasileiras:

que solictte ao Conselho Federal
de Educação seja alterado o Pa
recer n.o 271/62 de modo que o
4.° ano do curso de graduação de

enfermagem

seja

obrigatório,

pOSSibilitando às escolas selecio
narem as áreas a serem desen
volvidas no último ano, de acôr
do ceim as necessidades regionais
ou locais.

A Associação

Brasileira
de Enfermagem

llue o Brasil avança no estágio de
desenvolvimento tendo demanda
de pessoal técnico mais nume
roso, para desempenhar atribui
ções próprias no setor de saúde;
que a criação dos cursos colegiais
técnicos de enfermagem promo
verá formação de maior número
de técnicos par� as atividades de
saúde:

que envie a todos os Secretários
de

Educação

e

Secretários

Saúde das Unidades

de

da Federa

ção, os padrões mínimos do cur

so colegial técnico de enferma
gem bem como a lista de fun
ções típicas do técnico e certas
condições mínimas de organiza
ção dos Colégios de Enferma
gem.

As Diretoras de Escolas
de Enfermagem
necessidade de revisão do pro

que estudem meios para a reali

grama de Fundamentos de En

zação de encontros regionais de

a

fermagem, nos cursos de gradua':'

professôres

ção, Técnico e Auxiliar de Enfer

ministram êsses programas.

que

coordenam

ou

magem :

Ao Ministro do Trabálho e

da Previdência Social
que as instituições sindicais são

que estude o modo de autorizar

muito úteis para a vida nacional

a . . substituição, em cada carta
sindical, dos atuais sindicatos

e que é

muito importante que

obedeçam a legislação vigente ;

denominados "de enfermeiros",

R EVIST A BRASILEIRA DE ENFERM AGEM

228

desta expressão por outra tal co
mo

de

"auxiliares de enferma

gem" e simIlares, para êste fim
nomeando um grupo de trabalho
que apresente a matéria de mo
do documentado.

A Associação Brasileira de
Enfermagem através da
Comissão de Legislação
a

conveniência

de

j usto

haver

que

solicite

estabelecido o

sej a

salárIo, que é um fator de bem

salário profissIonal para

estar humano :

meiro igual a

6

enfer

vêzes o salário

mínimo vIgente na região.

Freqüência dos DelegadOS às Assembléias do XIX C. B. E. (5 AD)

N.o de Delegados

Seções

Amazonas •
Pará •
Maranhão
Paraíba ·
Ceará
PIauí •
Pernambuco •
Alagoas •
BahIa •
Minas Gerais
Rio de JaneIro
Guanabara
São Paulo
Paraná •
Santa Catarina •
Rio Grande do Sul
Goiás
Brasilia

•

2
1
4
3

3

·

Houve atraso na chegada dos DelegadOS

1
2
2
3
7
3
6
8
4
3
5
2
5

I
I
I

Freqüência

20%
20%
100%
53 %
100 %
20 % 60%
60%
40%
100%
100 %
100 %
97 %
80 %
93%
87 %
100 %
100%

TEMA I : Tendências modernas na formação

da e nfermeira
A FO RMAÇÃO P ROF I SSI O NAL N O M U N DO ATUAL
Ermengarda de Faria Alvim

*"

INTRODUÇAO :
A época em que vivemos será lembrada pelas gerações futuras
por duas características que a distinguem : o desenvolvimento da!f

ciências e da tecnologia e a emergência de uma consciência crítica
dos prOblemas soiais de nossa era que resultou num movimento
que pela sua amplitude

e extensão pOderíamos denominar a re

volução social universal.
o IMPACTO DA TECNOLOGIA

As importantes invenções que result�ram da revolução indus
trial do século XVIII, 'tiveram

seu ponto culminante

na desco

berta da energia atômica que deu inicio a uma nova era na his
tória da

humanidade . Paradoxalmente contribuiram para o

de

senvolvimento extraordinário da tecnOlogia e das descobertas ci
entíficas os problemas gerados pelas duas grandes guerras mun"
diais que

motivaram grande concentração de recursos

destinados

a pesquisa e à aceleração da produção e cuj os resultados e be
nefícios continuamos a usufruir.
A moderna tecnOlogia e sua aplicação tiveram como conseqüên

cia dire'ta a elevação do indice de crescimento econômico de que re
sultou maior capacidade de produção de bens e de serviços. Tal si
tuação permitiu um padrão de .vida e condições de bem estar nunca
antes alcançados ;

bem estar êsse, expresso por melhores condições

de habilitação, de alimentação, de saúde, de assistência, de traba
lho, inclusive redução de sua duração, maiores oportunidades de edu
cação e de aproveitamento das horas de lazer.
No próprio campo da medicina operaram-se transformações fun
damentais. Abriram-se novos horizontes em face da ampliação dos
*

Conselho Técnico - Fundação Serviço Especial de Saúde Pública.
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''Conhecimen tos sôbre as causas e a prevenção das doenças ; as téc
nicas e os 'tratamentos sofreram modificações profundas e a tec
-nologia tornou de tal maneira complexa a assistência que hoj e é
necessária tôda uma equipe de profissionais os mais diversificados
para executá-la eficientemente . Por outro lado .sentiu-se a neces
sidade de simplificar determinadas tarefas, delegando-as a elemen
-tos menos diferenciados da equipe de saúde.

Uma das modificações mais significativas foi a que pôs em evi
' dêncla os fatôres ecológicos das doenças. Admite-se hoj e, como con
' dição fundamental, a necessidade de se conhecer o meio ambiente
em que vive o homem, modificando-o quando

indicado e possível,

sendo o paciente encarado como um ente bio-social, cuj as relações
-eCOlógicas é indispensável pesquisar.

-� NOVA REVOLUÇAO SOCIAL
Em tôdas as ép ocas da História do homem houveram modifi
'Cações isoladas no sentido de apressar a evolução social, reprimi
das umas, vencedoras outras e neste caso sempre tendo repercus
.sões que em muito ultrapassaram as causas e os obj etivos originais.
Para citar apenas algumas, destacaremos a revolução francesa, a re

volução industrial que teve seu início na Inglaterra, o movimento
.que criou a série de repÚblicas socialistas, o sindicalismo na Amé
rica do Norte.

Em nossos dias e em conseqüência ao prÓ prio desenvolvimen
to econômico, · está se processando nova revolução social que pelas
;suas proporções e expansão já se tornou universal. Isto porque as
modificações resultantes da tecnologia �umentaram ai diferença

entre as condições sócio-econômicas dos países que já alcançaram
uma fase mais avançada de desenvolvimento e os chamados países
.subdesenvolvido s. Por outro lado, os recursos atuais de comunica

ç ão permitem acompanhar de perto todos os acontecimentos mun
·diais e o conhecimento dêsse desnível gerou na população subde
.senvolvida, uma profunda insatisfação social que constitui ameaça
-à paz mundial.

Todavia, pouco à pouco vem se desenvolvendo em todo o mundo
uma tomada de posição diante

uma consciência social coletiva e

dos problemas do subdesenvolvimento. São

manifestações dêsse mo

vimento as aj udas internacionais, os esforços conj ugados, como os
da Organização dos Estados Americanos , conforme indica a Ata
de Bogdtá e a Carta de Punta deI Estê, as múltiplas organizações
ode voluntários, tendo tôda .a sua expressão máxima na encíclic a "Po
j)ulorum Progressio" ( 1 ) , em que a Igrej a Romana toma posição ar-
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-roj ada ante OS problemas sociais do mundo atual, tais como a fome,
pobreza extrema, a distribuição desigual de bens, o excesso de
trabalho.

,a

Nesta revolução social pacífica em prol do desenvolvimento, pro
fissionais de todos os setôres de atividade terão participação sig
-nificativa, desde que 'tenham sido adequadamente preparados para
-as tarefas de sua responsab1l1dade.
'o PAPEL DA EDUCAÇAO NO DESENVOLVIMENTO

A fim de . podermos analisar o papel da educação no desenvolvi
mento nas suas j ustas dimensões, valemo-nos dos dados e conclu
sões do Setor de Educação do Escritório de Pesquisa Econômica Apli
cada ( EPEA ) , dadas a público através de seu Diagnóstico prelimi
-nar ( 2 ) .
Segundo o plano geral da

EPEA, os estudos relativos à Edu

cação e Mão de Obra, estavam compreendidos entre os Diagnósticos
'Sociais, j unta.mente com a Saúde e Saneamento, Habitação e Pre
-vidência Social.

Os diagnÓS'ticos de todos os setõres de atividade

do pais deveriam servir de dlI:etriz para a elaboração do Plano a
ser apresentado ao Govêrno.
No planejamento dos setôres sociais recomenda o Grupo sej a
-tomada em consideração sua condíção de _serviços finais a serem
prestados ao consumidor e que devem satisfazer às suas exigências,
assim como seu efeito sôbre a produtividade do fator humano.
A educação é hoj e considerada instrumento básico para o pro
gresso sócio-político-econômico. No trabalho apresentado foi analii
sada como uma "indústria de prestação de serviços que ganha sig
-nificado de inveStimento quando o fluxo de atendimento e prepa
ração escolar está relaciodo com o processo de absorção de mão
de-obra, na vida produtiva nacional".
No planej amento das atividades do setor de Educação dois as
pectos devem ser tomados na devida conta :
a)

o atendimento

das necessidades de mão-de-obra especia- '

- Uzada relacionadas aos programas dos demais setôres ;
b)

a obtenção de maior rendimento possível dos recursos apli

, cados, devendo ser envidados esforços no sentido de eliminar os prin
cipais fatôres de desperdício atualmente existentes.

-O DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇAO
Na análise geral chama-se atenção para a deficiência dos per
fis educativos para os diferentes tipos de ocupação, em que predo
:minam o nível primário e o "restante" que abrange os indivíduos,
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sem qualificação. Tal situação reflete o estágio de desenvolvimento
dos recursos humanos. Pondera-se que - a obtenção de um nível sa
tisfatório

de

desenvolvimento

econômico

dependerá,

em

grande ,

parte, do esfôrço que se fizer para dotar os diversos tipos ocupacio-
nais de p erfis educativos mais adequados.
Salienta o documento que o Plano Decenal obj etivará a eleva- o
ção d a produtividade dos dispêndiOS e m educação, e m todos o s ní
veis :

primário,

secundário

e superior,

recebendo especial atenção.

a melhoria qualitativa e quantitativa do ensino secundário e a re
forma universitária.

"A mão de obra de nível superior é considerada fundamental"
a tôda

a política educacional que obj etiva a constituição de re-·

t:!ursos humanos, que

se constituem em fator de desenvolvimento

econômico". O documento dá destaque a determinados grupos pro-o
fissionais de interêsse imediato ao desenvolvimento econômico e aO!
b em- estar da população, tais como os tecnológicos e assistenciais.
Nestes últimos está compreendida a enfermagem.
A estr é ita interdependência dos três níveis de educação é cui-.

dadosamente analisada e s ão apontadas as deficiências e incongru

ências dos níveis prbnário e médio, que limitam quantitativa e qua-·
litativamente os

candidatos em potencial aos cursos de nível su

perior, além de restringí-Ios a determinadas classes sociais.
Com relação ao ensino primário, são destacadas as elevadas ta
xas de deserções nos primeiros anos e de reprovações e suas pos
síveis causas, tais como ' o baixo padrão do corpo docente, condições
sociais que

obrigam à participação precoce na fôrça do trabalho,

como ainda as precárias condições físicas da população escolar in
fantil.

No que se ref ere ao ensino médio, mereceu atenção especial o

irrealismo da situação, visto que a maioria do ensino neste

nível'

ainda se encontra a cargo da iniciativa privada sendo, portanto, ina�·
cessível à grande parte de população, a distribuição inadequada dos
dêste nível, assim como também a·

estabelecimentos educacionais

.

precariedade do preparo do seu corpo docente .

Quanto aos ginásios técnicos, foi o Grupo, de opinião que êstes'
não podem pretender formar profissionais. A

medida mais reco

mendável seria a adoção de um ramo ginasial único, com currículo,
básico

comum e com

alternativas vocacionais complementares ou

suplementares.
Expressou o Grupo a op inião que o Ensino Superior, visto com
um todo, sustenta uma posição falsa diante da problemática brasi-.
leira. Foi salientada a dispersão . geográfica dos estabelecimentos edu
cacionais em unidades escolares muito pequenas, a capacidade ocio

sa das escolas, caracterizada pelo fato da lotação das primeiras sé-
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ries ser persistentemente inferior ao número de vagas existentes.
Encontram-se nesta situação as escolas de agronomia, veterinária
e enfermagem, o que onera sobremodo o ensino e que pode ser atri
buido ao zoneamento inadequado . Outro aspecto que foi salientado
foi o pequeno aproveitamento de recursos educacionais dispendios os,
tais como prédios e equipamentos, utilizados apenas parte do ano.

Aspecto que mereceu especial atenção foi a baixa relação alu
no-professor e que não tem j ustificativa em país subdesenvolvido .
Contribui para isto, entre outros fatôres, o sistema de tempo par
cial que resulta numa produtividade baixíssima para o professorado.
Foi referida a situação de algumas escolas de enfermagem em que
o número de docentes era mais elevado que o de alunos .
De um modo geral, o ensino superior, consideradas nossas con

dições de subdesenvolvimento e seu baixo rendimento, é de custo
·
excessivo com relação a determinadas profissões como a agrono
mia, a veterinária e a enfermagem.

Na análise da situação, o grupo opinou que a reforma geral do
ensino no nível universitário deve compreender muito mais do que
Uma simples mudança de currículo. A estrutura do sistema é ar
caica e falta às universidades principalmente uma filosofia, estan
do alheias à problemática do meio ambiente, condições que muito
contribuem para o seu baixo padrão de eficiência .

IMPLICAÇõES PARA O ENSINO DE ENFERMAGEM
A

reforma

universitária

um movimento

é

universal

que

as

sume especial significação nos paises em vias de desenvolvimento.
No Brasil ela j á está em processamento e particularmente com �e 
lação ao ensino médico registram-se iniciativas várias, no sentido d e
imprimir-lhe nova orientação.
Conhecimentos e técnicas tornaram-se obsoletos e surgiu o im
perativo de modificar conceitos e atitudes em face

dos problemàs

sociais dos nossos dias.
As ciências médicas evoluiram através de diferentes fases, em

que foram focalizados progressivamente sintomas, doenças, o indi
víduo como um todo, até a conceituação moderna que dá destaque

à comunidade e aos diferentes fatôres ecológicosh que afetam o ho
mem no ambiente em que vive ( 3 ) . A saúde e o bem estar passaram
a ser encarados como o obj etivo fundamental a ser visado e as do
enças como uma intercorrência a ser corrigida e prevenida, quando
possível.
Uma grande

preocupação

dos nossos dias

existe entre o saber e o fazer.

é a

distância

que

Dominamos um vasto cabedal de
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conhecimentos, sôbre

as causas

e

a prevenção

das

doenças mas

não sabemos utilizá-los de modo a beneficiar, em escala significa
tiva, a humanidade .
Entretanto, j á se observa uma tendência acentuada para a me
dicina de massa, com especial atenção à prevenção, ao tratamento
precoce e à reabilitação
vez

(4,5) . A família assume importância cada

maior nesta assistência e as çróprias estruturas dos serviços

assistenciais estão

começando

a

refletir estas tendências.

A enfermagem, tradicionalmente conservadora

e

isolacionista,

n ão pode estar ausente dêste movimento, sendo indispensável que
se situe de um lado, dentro da política de educação como um ins
trumento

de

desenvolvimento

e

de outro,

atuais . de formação dos ' profissionais

dentro

das tendências

do campo da saúde .

CONCLUSÕES :
Na reformulação do ensino da enfermagem os seguintes aspec
tos devem merecer a devida atenção :
a)
Uma redefinição da política global que sirva de orientação
à reformulação dos obj etivos dos estabelecimentos de ensino de en
fermagem, de diferentes níveis ;

b)

A revisão do conteúdo dos currículos com base na reformu

lação dos problemas prioritários de saúde ;
c)

Atualização de métodos, visando a adoção daqueles que fa

voreçam o desenvolvimento da capacidade de raciocínio e de ada
ptação.
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A REFORMA U N IVERS ITÁRIA

O C U RSO

DE G RADUAÇÃO PARA E N F E RM E I RAS
Maria Ivete Ribe�ro de Oliveira

Em

trabalho

*

apresentado ao XVI Congresso Brasileiro de En

fermagem realizado em Salvador, em j ulho de 1964, a dra. Glete de
Alcântara estudando

as tendências na

educação

de enfermagem,

tendo em vista as novas estruturas das Universidades de Brasília
e do Ceará, chamou a atenção sôbre a necessidade de "encarar com
bastante seriedade a posição que o curso de enfermagem ocupa no
plano das duas universidades, plano êste

que, provàvelmente, se

estenderá a outras instituições congêneres. A planificação dêsse cur
co, requer estudos aprofundados, tanto em relação ao seu crrículo,
como em relação à formulação de seus quadros docentes, para que
não sej am as enfermeiras colhidas de surprêsa, d e

mãos

vazias,

obrigadas a aceitar planos elaborados por outrem e que não se coa
dunam nem com a filosofia e nem com obj etivos da educação da
enfermagem" . ( 1 ) .
Foi oportuna a advertência da eminente educadora . A refor

ma universitária embrionária naquele ano, é agora uma realidade.

E que fizemos nesse período ? Preparamo-nos ou fomos colhidos de

surprêsa ? A pergunta leva-nos a proceder a uma avaliação da si
tuação em que nos encontramos e ao exame dos princípios e nor
mas da reforma, para definirmos com determinação o caminho a
seguir se desej armos firmar o

curso

superior

de enfermagem no

mesmo nível dos demais.

BREVE ANALISE DA SITUAÇAO ATUAL
Examinando-se, ainda que brevemente, a situação atual do en
sino superior da enfermagem,

chega-se a distinguir, entre outros,

três grupos de problemas - interferindo na formação de enfermei
ras em quantidade ou na qualidade requerida pelo processo de de
senvolvimento do país.
*

Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia.
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de

o

primeiro dêles, relaciona-Ee

candidatos

com o

recrutamento e seleção

para os cursos. Enquanto outros ramos de ensino

profissional se debatem com o problema de excesso de candidatos
para um limitado número de vagas, gerando, quase sempre, o drama

dos excedentes, fenômeno inverso ocorre com as carreiras de me

nor prestígio social, entre as quais está situada a enfermagem . O
excessão de vagas determina um rebaixamento nos p adrões de ad
missão, com inevitáveis reflexos sôbre todo o curso. Discuitindo o
problema, a

E.

P.

E.

A.,

no Diagnóstico de

Educação,

reconhece

"a necessidade urgente de serem adotadas medidas cabíveis para
minimizar tais problemas". ( 2 ) O assunto, estudado exaustivamen
te pela dra. Glete de Alcântara em sua tese de concurso para cá

tedra, apesar de constituir permanente motivo de preocupação para
a associação de classe, para os diretores de escolas e de serviços
hospitalares ou sanitários, não recebeu até agora tratamento siste
mático

adequado .

Procurou-se, inicialmente,

através a multiplicação de escolas

de

solucionar

a questão

enfermagem, mas, as matrí

culas não cresceram proporcionalmente. São melhores agora as con
dições de trabalho , das enfermeiras, são 'também mais amplas as
oportunidades de emprêgo, todavia os cursos não conseguem atrair
número suficiente de interessados. A maior resistência para · acei
tação da enfermagem como carreira superior, parece mesmo depen
'
dente de concepções de�favorã.veis acêrca da pró fissão. Destarte, a
menos que se dê prioridade a uma intensa campanha de divulga
ção da enfermagem, visando criar uma intensa campanha de

di

vulgação da enfermagem, visando criar uma imagem favorável da
profissão, pouca alteração se pode esperar do estado atual.
O segundo grupo de

problemas · decorre do currículo mínimo

estabelecido e da redução na duração dos cursos . A pouca expressivi
dade na formulação do currículo proposto e a falta de obj etivos de
finidos,

prej udicou

�

sua aceitação entre . as escolas de enferma

gem, dando origem a uma série de dificuldades. Sem fornecer os
recursos que pudessem influenciar na qualidade do ensino, princi
p almente,

pela

omissão

das

chamadas

disciplinas

básicas ou de

cultura geral e pela não inclusão da enfermagem de saúde públi
ca no curso tronco de g raduação, o currículo não possibilitou maior

adequa dação dos cursos às necessidades do país.
Obrigadas a reduzir
conforme

o

seus

programas de ensino e distribuí-los

previsto no Parecer n.o 271,

guia, mantiveram, pràticamente,

as

escolas,

sem melhor

refletindo a boa tradição da en

fermagem hospitalar, ,empresta maior valor ao treinamento dos es
tudantes em prolongados estágios nos diversos serviços hospitala- ·
res, nem

sempre,

aliás,

selecionados,

levando-se em

conta expe-
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rlências realmente educativas. Algumas escolas, todavia,
-rugir aos riscos da formação inadequada, procuraram,

visando

dentro das

-limitações impostas, oferecer ,também as duas especialidades previstas no citado parecer, a fim de que seus alunos pudessem com
pletar, sem interrupções, "todo" o ciclo de graduação profissional.
"Tal procedimen'to, porém, tem acarretado grande sobrecarga às ati
-vidades escolares e

uma acentuada ênfase aos aspectos de saúde

pÚblica e de obstetricia.
Finalmente, - devemos considerar a situação do corpo docente
das escolas. Conquanto nos faltem dados atualizados, podemos, to
mando alguns indicadores, observar sinais de progresso nesse se
'tor durante os últimos cinco anos. A publicação das teses de con
curso

para

cátedra e doutoramento, a manifesta acorrência aos

cursos de ' pós-graduação,

a qualidade - dos trabalhos apresentados

-nos congressos é dos publica.dos na Revista Brasileira de Enferma
;gem demonstram ter havido mudança no particular. De

fato, não

é ainda um movimento generaliz�do nas escolas, todavia acredita
:mos que o próprio processo de integração das mesmas nas uni'{er
sida:cIdes servirá de pressão para um progresso ' crescente, sem o
' que, não terão os cursos condições de sobrevivência nesse nível.
J
É certo que muitos problemas com que se defronta hoj e a edu·cação da enfermagem decorrem da própria natureza

de profissão

.j ovem. A universidade, que se renova e se diversifica, oferece am
biente propício para uma ' redefinição dos
portanto, estudar os princípios e normas

nossos cursos.

lia

Cumpre ,

reforma universitária,

'para, compreendendo a riqueza das soluções apresentadas, fortale
'cer as bases da educação da líder da equipe de enfermagem.

PRINCíPIOS E NORMAS DA REFORMA
As autoridades

educacionais brasileiras

compreendo a inade

-dequação do nossos sistema universitário, e a necessidade de uma
reestruturação que viesse ao encontro das iniciativas nesse campo .
-em vários núcleos do pais, cuidaram de estabelecer, através dos de
cretos n .o 53, de novembro de 1966 e de n .o 252 de 28 de fevereiro
de 1967, princípios e normas que possibilitassem às universidades uma
:reformulação co ndizente como os reclamos do dinamismo da época
em que vivemos.
Sem querer . impor módêlo pré-determinado e rígido, a fim de

possibilitar melhor harmonia com as variáveis regionais, os decre
tos fcrnecem "os critérios de organização capazes de assegurar, de
um lado, a unidade caracteística da concepção universitária, e , do
outro,

a plena utilização dos recursos empregados em sua manu-
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tenção". A primeira parte

do Decreto n.o

53,

fixa,

conforme diz

o Parecer n .o 442 do C. F. E. ( 5 ) , "os princípios da unidade ensino
pesquisa

e da não duplicação de recursos ;

a segunda, estabelece

normas para observância daqueles princípios, propõe a

coexistên

cia de ensino e pesquisa em cada escola ou faculdade ; a concen
tração de estudos básicos ; a exclusividade de cada setor profissio
nal ;

a institucionalização das atividades inter-escolares e supervi

são dessas atividades ao nível da adminístração superior e, final
mente, na terceira parte, recomenda as providências para o empre
endimento das normas traçadas". O Decreto n .o 252 complementa

o anterior ;

define o departamento como a menor fração didática

administrativa e estabelece as áreas de conhecimento básico.
Como método de trabalho a ser empregado, visando a elabora

ção do plano de reestruturação, a Comissão Especial designada pelo
Conselho

de Reitores, sugeriu a adoção de um esquema que, pela

sua significação e importância para ' compreensão de todo o processO'
da reforma, resolvemos incluir neste estudo :
a)

Levantamentos preliminares de todos os órgãos e ativida

des da universidade, incluindo-se o exame das disciplinas e cur
sos d ados, com vistas a classificá-los e redistribuí-Ios em ciclo bá
sico profissional e do melhor aproveitamento de pessoal docente ;
Estrutura - A vista

b)

dos levantamentos preliminares, as

universidades deverão determinar as unidades de ensino e pesqui
sa básicos e profissionais, tendo em vista que o mesmo campo de
conhecimento não poderá ser atribuído a mais de uma unidade. Re
comenda ainda, o agrupamento de unidades de acôrdo com áreas
de atividades ou conhecimentos de modo a trazer maior organici
dade ao sistema. Propõe a definição de funções dos órgãos centrais
de supervisão de ensino e pesquisa, a discriminação de tôdas as dis
ciplinas e cursos com as unidades responsáveis pelo ensino de cada
uma delas : a organização dessas unidades em departamentos para
congregar disciplinas afins ;
c)

Anteproj eto do Decreto : - As universidades no projeto do

decreto

deverão inêluir a fixação das unidades que . constituem a

sua nova estrutura, com explicitação dos desdobramentos, fusões e
extinções

de

unidades existentes,

redistribuição, transformação e

extinção de cargos.
Seria, portanto, recomendável que as educadoras de enferma
do trabalho da re

gem procurassem participar das diversas fases

forma, facilitando, assim, a tarefa de interpretar para as univer
sidades as necessidades do
aliás,

compreendido.

ensino

da enfermagem;

nem

sempre,

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

�PbI{)AÇÕES

PARA

O ENSINO

DA

ENFÊ.�EM

Consoante os princípios e normas estabelecidos, a universidade'
deverá transformar-se numa instituição mais aberta e mais orgâni
ca, de modo a permitir uma ampliação sempre maior da oferta de
cursos, através da concentração dos recursos humanos e materiais'
sem limitações de divisões internas. Decorrente dessa nova tendên
cia, o desenvolvimento dos diversos cursos ultrapassa os limites das
escolas, para ganhar maior dimensão na plena utilização dos vá
rios departamentos da universidde . A nova ordem didática deter-o
minando uma nova ordem administrativa dá, por sua vez, uma nova'
significação às escolas ou faculdades. Situa-se agora a sua

área:

de responsabilidade, na determinação do currículo' pré-profissional'
e

na

coordenação

das

atividades

dos

departamentos

específicos,.

guiando a formação profissional do aluno em ambiente que favo
reça ao pleno desenvolvimento das atitudes, conhecimentos e habi-·
lidades , do educando.
Tendo em vista a não duplicação de recursos e racionalização,
de atividades das unidades, da mesma área, deverá haver uma co
ordenação, que poderá ser feita através de centros de coordenação
( de ciências da saúde, de ciências humanas, de ciências j urídicas

e

sociais, de ciências exatas e naturais, etc. ) . Assim sendo, as atuais
escolas de enfermagem, deverão integrar, J untamente com as es
colas de medicina, odontologia, farmácia, nutrição, etc., os centro&"
de Ciências da Saúde, como possivelmente adotará a Universidade
Federal da Bahia ou de Ciên<;ias Médicas como preferiu chamar a
Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou ainda de Ciências Bio
Médicas como na Universidade do Ceará. Como consequência dessa
estrutura e da maior interrelação dós docentes da mesma

área,

funções e responsabilidades dos diversos profissionais p assam a ter
também uma nova

significação, favorecendo condições ao estudo

de uma base comum nos programas e ducacionais. A partir dessa
integração global das atividades universitárias e m que , as partes
cedem

lugar

ao

todo, novos

critérios de admissão e de currículo

serão adotados.
Relativamente à admissão de candidatos à universidade, a ten
dência é para um vestibular único, no qual se apurem m ais a ca
pacidade intelectual e aptidão dos candidatos, do que a m assa de'
informações

aprendidas, via de regra, nos

cursinhos.

Tal

seleção

permite o ingresso do estudante no ciclo básico, que é propedêutico
e pré-vocacional. É 'a p artir dêsse primeiro ano de universidade, que
os estudantes poderão ser admitidos no ciclo profissional, oferecido
pelOS departamentos específicos, nas faculdades, escolas ou institu-
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tos . A segunda etapa de seleção depende dos critérios fixados pela
própria unidade profissional, em têrmos de duração do ciclo bá
sico, créditos exigidos e notas obtidas.
A adoção dêsse

sistema requer eficientes serviços de registro

e de orientação de alunos, capazes de motivar e guiar vocações, o

que implica num funcionamento muito integrado de todo o con
j unto universitário.
Numa fase de transição, todavia, as universidades j á estão ado
tando o cl;lamado" vestibular setorial" para determinadas áreas do
conhecimento. Os candidatos, 'tomados e m grupos - para ciências
-exatas, ciências da saúde, ciências humanas, etc. - submetem-se
a

uma seleção que inclue, além de provas de conhecimentos gerais

e específicos da área básica, testes de capacidade intelectual, apti
dões, etc. Terí a mos, assim, na área, de saúde, um vestibular único
para os candidatos aos cursos de enfermagem, medicina, odonto
logia,

farmácia, nutrição

e veterinária. O número de vagas será

tomadc;> globalmente e, os candidatos farão suas opções pelos cur
sos, sendo atendidos de acôrdo com a classificação obtida. É pos
sível que essa prática possa trazer maior número de candidatos para
os cursos de enfermagem, inclusive com melhor preparo, uma vez
que o nível é o mesmo para todos, levantando-se, entretanto, o pro
blema de, se a carreira da enfermagem atrairá os candidatos me
lhor dotados.
Na mOdalidade anterior, acreditamos que as pOSSibilidades tal
vez, sej am maiores. Os estudantes, uma vez n a universidade, po
derão mais de perto avaliar a diversificação dos cursos. Cumpre,
p ortanto, às escolas de enfermagem a tarefa de planej ar com equi
líbrio e inteligência um currículo pré-profissional e desenvolver no
ciclo profissional

uma programação mais rica, em nível

compatí

vel com os demais cursos da universidade. E que princípios devem
orientar a elaboração dos currículos?
A crença depositada
danças sociais, vem
consciência de

na educação como instrumento de mu-

despertando

nas

universidades brasileiras a

sua responsabilidade na formação de profissionais,

voltados para os problemas do meio, com uma visão mais ampla e
mais compreensiva da vida, sem as limitações do especialista de ta
refas exclusivas. Ademais, como a explosão de conhecimento em tô
das as áreas do saber determina o rápido envelhecimento das téc
nicas forçando-nos a uma constante revisão de funções e respon
sabilidades, o prOfissional de
mação solidamente

nível superior, precisa ter uma for

baseada nas ciências exatas, naturais, sociais

e nas humanidades. Daí a preocupação, agora dominante, de ofe
recer ao estudante universitário uma fase

de

preparação básica

I
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'
que habiUte não só a um estudo mais fecundo das especialidades,
como até mesmo co n duz mais prontamente o indivíduo a uma na
tural especialização, já não tão dependente de uma escola isola
damente organizada.
Na área da saúde podemos observar que, devido à rápida in- .
corporação de conhecimentos e da crescente complexidade das ins
tituições preventivas e curativas, funnções e responsabilidades dos
vários membros da equipe de saúde vêm sendo consideràvelmen
te modificadas. A cada passo os serviços demandam a admissão de
novas categorias de pessoal, determinando um estado de contínuQ
movimento de revisão de tarefas. Daí as razões da necessidade de
formação universitária para a lider da equipe de enfermagem ; daí
a importância de estabelecer um currículo pré-profissional em que,

pelo m e nos,
turais

60 % dos créditos possam ser adquiridos em ciências na

( incluindo-se química, anatomia, fisiologia, microbiologia e

parasitologia) e

40 % em ciências psico-sociais e humanidades ( in

cluindo-se : psicologia, sociologia antropologia, português, língua es
trangeira e filosofia ) . Algumas universidades poderão permitir, nesa
fase, o oferecimento de cursos que motivem os interêsses profissio
nais e, nesse caso, caberia às escolas de enfermagem propor um
curso introdutório, por exemplo, sôbre "Saúde da Comunidade", em
que se destaque a função dos vários membros da equipe de saúde .
Completando a primeira fase de preparação b ásica os estu
dantes poderão ser admitidos no ciclo prOfissional, podendo, toda
via, prosseguir seus estudos de cultura geral nos diversos institutos
da universidade. A seleção

e organização do programa para essa
fase, limita-se de eerta maneira, à duração fixada para o curso, pelo
Conselho Federal

c;le Educação; assim, cabe inicialmente decidir

a questão. A experiência, porém, dêsses anos de VigênCia do currícu
lo mínimo, conforme anteriormente mencionado, tem comprovado
a tese de que são os próprios alunos que desej am estender seus es
tudes durante quatro anos, a fim de que os aspectos de enferma
gem de saúde pública e de enfermagem obstétrica possam ser de
vidamente aprendidos, todavia, tem sido difícil evitar a

repetição

de matéria e tornar os horários menos sobrecarregados.

Na hipótese de poderem as escolas ofere cer o ciclo profissional

em três anos ( ou em período correspondente ) , não se deve entender
apenas como uma oportunidade para aumentar as horas nos está
gios. Eventualmente, poderá

acontecer, mas, como decorrência de

uma programação global. Obj e tivos devem ser refôrmulados, em têr
mos das reais necessidades de saúde do país,

dentro da filosofia

da universidade em que a escola estiver inserida. O conteúdo dos
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programas das disciplinas específicas ( * ) deve ser ' analisado e mé
todos de ensino aval1ados. A experiência prática deve atender a
um propósito expresso, visando reforçar a aprendizagem de teo
rias e desenvolver habilidades técnicas e de relacionamento inter
pessoal. Conferências e seminários devem complementar ou mes
mo, esclarecer os aspectos obscuros, visando, em tôdas as situações.
estimular a capacidade de raciocínio e a curiosidade intelectual como
base para o trabalho .profissional.
A reformulação dos programas, todavia, requer pessoal docente·
qualificado, principalmente, porque o �nsino deve ser constantemen
te enriquecido e revitallzado pela pesquisa sistemática. Urge, pois.
concentrar nessa fase inicial um esfôrço específico visando a for
mação de pessoal docente, aproveitando as oportunidades que a
própria universidade pode oferecer e de recursos no país e no es
trangeiro.

Conclusões
1 - A reforma universitária, abre perspectivas para um revigora

mento dos cursos de graduação para enfermeiras.
2 - Tal revigoramento, todavia, depende da clara compreensão dos

princípios e normas da reforma proposta e da oportunidade
que tiveram as educadoras da enfermagem de interpratarem
para a universidade os interêsses dêsse ramo de ensino pro
fissional.

Recomendações
Considerando, pois, os ítens mencionados nas conclusões acima.
recomendamos :
As diretoras de escolas ligadas a . universidades :
1
- que procurem participar ativamente das várias fases de
trabalho da reforma;
- que estimulem o interêsse do corpo docente de suas escolas
pela reforma, aj udando-o a compreender as implicações dela.
decorrente para os cursos de enfermagem.
2 - A Comissão de Educação da ABEn :
- que promova seminários para o corpo docente das escolas ,
visando um estudo aprofundado do currículo, principal
mente o conteúdo das diSCiplinas profissionais.
3 - A Comissão de Especialistas de Enferma gem do D.E.Sup . - MEC .
�

(*)

A s previsões n o Parecer 27l para o curso d e graduação em enferma
gem incluindo-se a enfermagem de saúde pública.
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- que dê prioridade nos seus planos de trabalho, a uma vi
gorosa campanha de divulgação da profissão, visando criar
uma nova imagem da enfermeira.
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APLICAÇÃO DO M �TODO ATIVO EM
F U N DAM ENTOS DE E N F E RMAG EM
NOVAS COMUNICAÇOES

O método ativo empregado baseia-se nas características da

Instrução Programada.

Emília L. Saporiti Angerami
Regina

M.

Nobre Terreri

*
*

A experiência realizada com alunos do primeiro ano do Curso
de Graduação em Enfermagem no ano de 1965, deixou-nos muito en
tusiasmadas, por termos alcançado, ( pelo menos em. parte, os obj e
tivos traçados estimulando-nos a prosseguir nos estudos.
Tivemos porém o cuidado de sanar as falhas ocorridas na pri
meira experiência, sabendo entretanto que tínhamos pretensões aci*

Instrutoras junto a Cadeira de Fundamentos de Enfermagem
cola de Enfermagem de Ribeirão Prêto.

da Es
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ma das nossas possibilidades e nos defrontaríamos ainda com nu
merosas dificuldades.
Na apresentação do trabalho anterior ( 1 ) dizíamos que razões
muito importantes nos levaram a modificar nosso método de en
sino. Estas razões eram : motivar o aluno para melhores observa
ções e contato com o paciente ; aplicação dos princípios científicos
no cuidado de enfermagem e desenvolvimento da habilidade manual.
Hoj e , acrescentaríamos às anteriores : economia de tempo para o
ensino pois os estudantes, como pudemos observar, aprendem mais
ràpidamente do que quando usávamos somente métodos convencio
nais ; melhor correlacionamento da teoria com a prática ; avalia
ção mais segura e imediata do nível da aprendizagem do aluno,
em qualquer etapa do programa, pelo professor.
ORGANIZAÇAO DO PROGRAMA

Quando, após a primeira experiência, decidimos adotar mate"
rial programado, determinamos primeiramente quais seriam os as
suntos nos quais pQderíamos empregar êste material, pois há ca
sos em que o aluno deve ser conduzido e ensInado pelo exemplo,
porque as situações no hosPItal variam e nós não podemos prever
tôdas .
Logo a seguir apareceu a necessidade de preparar o ma'terial
didático, como um fator dos mais importantes a ser resolvido. Isto
significou para nós, rever os obj etivos e reelaborá-Ios, consideran
do o que o aluno deveria alcançar ou sej a ; os comportamentos es

pecíficos que deveriam ser aprendidos por êle. Dispuzemo-nos en
tão a traçar o programa propriamente dito.
Verificamos que parte da matéria à ser ensinada poderia ser
traduzida e adaptada aproveitando-se as aulas de Instrução Pro
gramada de M. Seador ( •• ) ; tais como : Introdução à Assepsia e
Sinais Vitais ; outras . aulas deveriam ser por nós preparadas. Para
o preparo destas aulas partimos do conteúdo das aulas tradicio
nais, revendo exames, bibliografias e preparando um esquema deta
lhado para que não fôsse relegado nenhum ponto importante . Pron
to o material, fragmentamos a matéria em partes pequenas e es
tas foram agrupadas usando-se sempre o princípio de partir do
mais simples- para o mais complexo, obtendo-se no final a aprendi
zagem do comportamento desej ado. A êsse encadeamento da maté
ria chamamos séries.
•

•

Sedor, M. - Introduction to assepsis and Aids to Diagnosis a Pro
grammed Unit in FundamentaIs Nursing. Columbia University, 1964.
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ORIENTAÇAO AOS ALUNOS

Uma vez terminada a parte do preparo do material êste foI
mimeografado e iniciamos sua aplicação, orientando os estudantes
quanto a êste método de ensino, uma vez que a atitude e . a moti
vação dos alunos são essenciais à obtenção de bons resultados.
Esta orientação foi dirigida para os seguintes pontos :
- Natureza individual do ensino ativo ; onde cada aluno pro
gride no seu ritmo de trabalho, competindo única e exclusivamente
consigo mesmo.
- Método de Estudo : lemos algumas séries com êles, explicando
como deveriam estudar, que seu progresso dependeria exclusiva
mente dêles e que estaríl;l.mos sempre à disposição para qualquer
explicação ou discussão. Dissemos que realizaríamos periodicamente
grupos de discussão e seminários para dissipar dúvidas e complementação da aprendizagem.
- Local de Estudo : foi explicado que poderiam estudar onde
quizess.em, porém deveriam assistir regularmente as aulas, realizar
as experiências, visitas, e outras tarefas para as quais fôssem de
signados.
Depois desta orientação geral o grupo passou a estudar as séries.
'

ENSINO PRATICO
É conhecido o fato de que a parte prática é a que traz mais
dificuldades para todos os que aplicam métodos novos de ensino.
Para nós também surgiram muitos problemas que tentamos resolver
no decorrer da experiência.
A demonstração do procedimento foi individual ou em peque
nos grupos, de acôrdo com o progresso dos alunos, desde que êles se
j ulgassem aptos a recebê-lo. Assim é que passamos mais de 90 %
do nosso te.mpo fazendo instrução individual. Com isto eliminamos
o problema dos grandes grupos em que uns observam de mais perto
e melhor enquanto outros não conseguem captar os detalhes e sen
tem-se acanhados em pedir novas explicações. Desta maneira, em
bora o aluno ganhe em aprendizado, toma mais tempo do instru
tor. Para contornar esta dificuldade usamos :
1 . Deixar no laboratório, à disposição do aluno, material ne
cessário para a prática dos procedimentos. Exemplo : aparelho de
pressão, ' termômetro, roupa de cama, material para banho e para
outros procedimentos.
2 . Colocar à disposição dos alunos "slides" dos diversos pro
cedimentos a serem estudados que . poderiam ser por êles proj e
tados quantas vêzes j ulgassem necessários.

�246

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
Para a prática, o estudante, após a demonstração, trequentava

o{) hospital nos horários estabelecidos, prolongando a sua permanên

cia de acôrdo com as suas necessidades. Atingindo determinados pon
tos do programa, o aluno fazia uma revisão como refôrço do aprendi
zado, revia tôda a matéria e ao mesmo tempo frequentava o hospital
·em número de horas pré-determinadas.
Nesta prática hospitalar é que o aluno se defrontava com fatos
;reais e nestes casos observamos que embora quizesse considerar o
paciente como uma "pessoa" segundo lhe fôra ensinado, não o con
.seguia do modo desej ado devido a sua grande preocupação com o
, desenvolvimento de habilidades. É fácil para nós compreendermos
que, durante suas primeiras expeliênclas no hospital, êle se preo
'ClIPe mais em terminar suas tarefas do que em compreender e acei
· tar seus pacientes. Cabe ao instrutor controlar esta situação e ori
·entá-Io no momento exato para que êle adquira conhecimentos su
ficientes e experiência necessária para determinar o seu modo de
proceder em cada problema que se apresente no hospital. É evidente
-que é um processo lento e gradual e não deve causar ansiedade ao
instrutor, uma vez que pudemos constatar que . ao atingir a meta
final o aluno consegue associar a teoria a prática e enfrentar com

naturalidade as situações que se lhes apresentam .
. AVALIAÇAO DO ESTUDANTE

A avaliação teórica do aluno foi gradativa e contínua. Ao fim
· de cada série o aluno se submetia a um exercício de verificação que
"Constava de 15 questões em média, e o habilitava ou não a prosseguir.
Dois motivos nos levaram a realizar provas : o primeiro por ser
de nosso conhecimento que em todos os métodos novos é aconselhá
·vel a realização de provas no período experimental ; o segundo por
ser nossa matéria eliminatória.
A avaliação prática do aluno foi· feita por uma apreciação deta
lhada pelos Instrutores da Cadeira de Fundamentos de Enferma
gem de maneira uniforme e gradativa, mediante uma lista de com
portamento final que desej ávamos Ilue o aluno adquirisse . Se o
<comportamento não era conseguido o aluno era convidado a pra
ticar mais vêzes até o níVel considerado bom, também definido.
Durante todo o tempo da prática hospitalar o aluno era assistido
pelas instrutaras nas suas necesidades individuais.
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_AVALIAÇAO DO MÉTODO
:a)

Pelo aluno

Ao terminarmos o curso pedimos aos estudantes que avaliassem
sua aprendizagem por êste método. Em resumo. as respostas foram
'estas : todos acharam o curso interessante, principalmente porque
desenvolve a iniciativa - e a independência, bem como possibilita a
-aprendizagem em menor tempo com maior fixação e ' o recomen
daram para os próximos anos.
A avaliação negativa foi referente ao tempo para realização das
tarefas, umas muito longas com pouco tempo e vice-versa ; a outra
crítica foi referente a alguns seminários, os quais não atingiram os
obj etivos propostos. Estas falhas foram também constatadas por
-nós e serão fàcilmente sanadas no próximo ano _
-b )

Pelo professor

As afirmações feitas pelos alunos vieram de encontro ao que
-obtivemos através da prova final e do pré e pós-teste realizados,
os quais nos deram os seguintes resultados : no pré-teste consegui
mos uma percentagem de acertos que variavam de 41 % a 75 % , sendo
que apeI).as um aluno entre os 20 conseguiu 75 % . No pós teste conse
:guimos uma porcentagem de acertos que variavam de 75 % a 91,2 %
sendo que apenas dois alunos obtiveram 75 % . Cumpre-nos ressaltar
que dos 20 alunos iniciais um não conseguiu atingir a metade do pro
grama, àutros dois embora conseguissem alcançar 'mais ou menos
70% do programa foram considerados inaptos para a profissão, por
não possuírem qualidades desej adas. Na prova final realizada sô
bre a forma de teste. abrangendo todo o programa, obtivemos no
tas que variavam de 7,1 a 9,2.

Pela aplicação do método ativo conseguimos, num prazo bem
mais curto que. dos anos anteriores, completar todo o programa de
nossa disciplina. Esta economia de tempo é importante no primei
:ro ano, pois podemos aliviar a carga horária, permitir ao aluno de
-sempenhar suas atividades sociais, integrando em seus programas
certa dose de cultura humanística, além de alicerçar seus conhe
cimentos em bases científicas mais sólidas.
Os alunos aprenderam paulatinamente a cuidar do paciente e
a assumir responsabilidade perante êle e perante si mesmos. Rea
giram favoràvelmEmte a situações diferentes que surgiam no hos
pital sendo que isto nos, agradou bastante, pois era o que mais nos
preocupava.
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Aos estudantes mais adiantados conseguimos proporcionar uma
campo de trabalho da enfermagem através

visão mais ampla do

ç

de observações em várias instituições sociais e a realiza ão de tra-
balhos enras.

CONCLUSA.O
. O método ativo baseado nas características da Instrução Pro-
gramada contribue para solução de alguns problemas educativos :�
- dinamiza o ensino ;
- desenvolve a independência e a responsabilidade da educan-do pelo seu progresso ;
- permite ao instrutor maior possibilidade de desenvolvimen-·
to e ao mesmo tempo pelo seu contato direto e contínuÇ) com o aluno,.
. permite orientação e avaliação mais seguras.

O nosso obj etivo é a implantação do método de Instrução Pro
gramada e portanto trabalhamos para alc ançá-lo. Os resultados po
sitivos obtidos nestas experiências superam os negativos e parece
nos que nossa Escola está numa linha de progresso e renovação
e novos ideais de ensino estão s.e inculcando

em todos os seus

membros.

RESUMO
Em prosseguimento à experiência iniciada, em

1965, na Escola

de Enfermagem de Ribeirão Prêto, sôbre métodos ativos de ensi
no na cadeira de Fundamentos de Enfermagem

(relatado no XV

Congresso Brasileiro de Enfermagem) , foi elaborado o material di
dático para o ensino da Assepsia e Sinais Vitais, de acôrdo com o
método da Instrução Programada. O material _elaborado constitui
uma adaptação das aulas programadas por M. Seedor no seu livro
'�Introduction to asepsis and aids' to diagnosi�

-

A programmed unit

in Fundamentals of Nursing". Os alunos foram orientados quanto ao
método

e

uso do material, individualmente, para eliminar os pre

j uízos da orientação em grupo com aproveitamento apenas parcial
de alguns alunos. A orientação individual contínua permitiu a so
lução das dificuldades de cada aluno no estágio, em associar a teo

ria à prática e chegar a compreender o paciente. A matéria foi di

vidida em séries (pequenas partes) .
gradativa

e

A avaliação do rendimento foi

continua, tanto pelo instrutor como pelo aluno. Foram

elalborados testes

para avaliação coletiva

além da avaliação in

dividual. O método foi considerado pelos alunos como : interessan

te,

desenvolve a: iniciativa-

e

independência, aprendizagem .se fa2í em.
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de , acôrdo com

as tarefas.

Resultados posi'tivos animam a prosseguir na �xper1mentação do
método em Fundame ntos da Enfermagem.
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, E N S I N O DO PLANO D E C U I DA DOS
EM F U N DAM E NTOS DE E N F ERMAGEM
Nara Sena de Pa ula
Yoriko Nara
Wanda de Aguiar Horta

*
*
**

INTRODUÇAO
Na intenção de contribuir para o desenvolvimento
magem através de

da

enfer

um melhor preparo profissional, consideramos

oportuno apresentar nossa experiênCia . com o ensino do plano d e
...
... ...

Instrutoras da Cadeira de Fundamentos de Enfermagem da E E da. USP
ProfessOra da Cadeira de Fundamentos de Enfermagem da EE 'da USP
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cuidados na Cadeira de Fundamentos de Enfermagem no Curso de
Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo,
esperando que a apresentação dêste trabalho sej a de utilidade prá
tica pará enfermeiras.
A experiência didática relativa ao plano de cuidados foi intro
duzida em 1963 como tarefa faculta�iva ao nosso plano normal de
trabalhos escolares. Animadas com os resultados obtidos, introdu
zimos, a partir de 1964, como requisito básico do estágio prático, a
apresentação do planej amento global de atividades do aluno, em re
lação ao paciente, na forma de Plano de Cuidados de Enfermagem.
A orientação do planej amento é dada desde o início do curso,
sendo gradativamente desenvolvida durante o ano. Insistimos con;'
tinuamente com os alunos para que, nos cuidados parciais de en
fermagem que prestam no desenvolvimento normal do programa, es
tabeleçam planos de trabalho onde sej am definidcs obj e'tivos e in
dividualizados os pacientes com o necessário enfoque de seus dados
pessoais mais significativos.
O estágio prático da disciplina, desenvolve-se ao longo das quatro
ou cinco últimas semanas do ano letivo. Nêle os alu nos têm possibi
lidade de integração' das técnicas já aprendi� as e estão, pois, em
condições de considerar o paciente, a seu cuidado, de modo global.
Podem, então, elaborar seu plano parcial de cuidados com a ampli
tude de conhecimentos técnicos que êle requer.
Mais especificamente neste trabalho pretendemos :
a)

apresentar o método que utilizamos para ensino do plano de
cuidados ;

b)

salientar a importância d a individualização d o planej amento de
cuidados de enfermagem ;

c)

demonstrar a viabilidade do ensino do plano de cuidados ;

d)

contribuir com sugestões práticas para sua difusão ;

e)

atender a necessidadfu;ie um estudo mais apurado sôbre o mesmo.

CONCEITUAÇAO

Procuraremos situar o conceito, de plano de cuidadcs e neces
sidades básicas na enfermagem, na acepção mais ampla de plane
j amento dada em ciência de administração. Assim é que de modo
geral "planos são roteiros selecionados ao longo ' dos quais o plane
j ador desej a coordenar a ação grupal" (4) . No âmbito da enfer
magem, poder-se-ia dizer : "plano de cuidados é o roteiro da exe
cução dos cuidados de enfermagem adequados às necessidades bá
sicas, específicas de cada paciente, que·J'Coordena a ação da equipe
de enfermagem". Necessidades são certas condições. que precisam
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ser atendidas a fim de que o indivíduo conserve a vida e mantenha
seu bem estar .
As necessidades consideradas básicas são aquelas

relacionadas

à conservação da vida e à segurança . Na enfermagem considera
mos as seguintes :

respiração,

circulação, alimentação,

sono e re

pouso, exercício, termoregulação, higiene, confôrto físico, vestuário,
ambiente adequado, comunicação, amor, necessidade gregária e re
ligiosa, realização, aprovação e recreação .

OBJETIVOS DO ENSINO DO PLANO EM FUNDAMENTOS
DA ENFERMAGEM

1.

Levar o aluno a individualizar os pacientes, planej ando os

cuidados de enfermagem, com a aplicação consciente dos princípios
ensinados.

2.

Desenvolver no aluno a observação global do paciente, para

iden tificação de suas necessidades básicas :

3.

Conscientizar o aluno da importância para o paciente, da sis

tematização do plano de cuidados.

4.

Habituar o aluno ao planej amento de suas atividades.

ORIENTAÇAO AO PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM
Em seqüência às noções genéricas da técnica de planej amento,
passa-se ao ensino específico do Plano de Cuidados, uma semana
antes do início do estágio. Supõe -se, então, conhecida pelos alunos
no seu a.specto teórico e prático, tôdas as técnicas básicas de enfer
magem, já ministradas anteriormente durante o ano letivo .
Para o ensino, desenvolvemos o seguinte roteiro de au i as teó
ricas :

1.

Anamnese de enfermagem

2.
3.

Diagnóstico de enfermagem

com exame físico

Plano de Cuidados de Enfermagem

3 . 1 Significado e características
3 . 2 Pessoas relacionadas à elaboração e execução do plano
3 . 3 Obj etivos gerais e específicos
3 . 4 Fontes de informações e elaboração do plano
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Levantamento de dados
Conhecimentos dos fatôres relacionados ao plano
Princípios técnicos envolvidos e aspectos curativos
preventivos e de reabilitação

3 . 4 . 4 Modêlo do plano (Anexo 1 )
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De posse dos conhecimentos teóricos os alunos estarão aptos à
elaboração dos planos de cuidados dos pacientes que lhe sej am afe
tos. O primeiro trabalho é apresentado no início do estágio regular
no hospital, com as seguintes diretrizes didáticas :
a) O estudante deve escolher seu paciente dentro dos seguin
tes critérios restritivos : paciente adulto, acamado, não muito gra
ve, sem eXigir cuidados de enfermagem especializados ;
b)

os estudantes, após apresentação inicial à enfermeira-chefe

entrevistam seus pacientes de acôrdo com horário estabelecido em
escala, quando aplicarão seus conhecimentos de anamnese e técni
ca de entrevista.

Só depois disto elaborarão o plano.

Nesta elaboração do plano temos deixado aos alunos certa liber
dade de ação. A apresentação é variada em função da imaginação,
aliada ao capricho do próprio aluno. Pretendemos nos valer da ex
Peiriência obtidâ para, sem eliminar ,certa autonollllla necessária
ao próprio obj etivo do aprendizado; sugerir, de futuro, um modêlo
básico. Para êste ano letivo estamos estudando uma nova fórmula
simplificada; de aprese ntação do plano de cuidados, o qual anexa
mos a êste trabalho (Anexo

2) .

SUPERVISAO DOS ESTUDANTES
A · supervisão

é planejada levando-se em consideração o tempo

de estágio, o campo, o número de estudantes e instrutores.
O estágio é de

100 ( cem) a 120 ( cento e vinte ) horas, distribuí

das em quatro ou cinco semanas ;

é realizado nas enfermarias de

Clinica Médica e Cirúrgica ; 0 número de alunos é, em média, de
cinco a sete para cada instrutor, que tem para auxiliá-lo um aluno
do curso de pás-graduação, em estágio de supervisão em Fundamen
tos de Enfermagem.
A fim de que sejam alcançados os obj etivos do estágio foi esti

pulado o máximo de três pacientes para cada estudante, levando-se
em consideração o volume de cuidados que se lhes deve dispensar. O
aluno permanece com seus pacientes de três a cinco dias. A dura
ção da permanênCia dependerá do progresso do aluno na consecução
dos obj etivos propostos.
Além de orientar na execução de cuidados de enfermagem, cabe

da elaboração, aplicação, atua
lização e desenvolvimento diário do plano de cuidados. Esta su.per

ao professor ou instrutor a supervisão

visão é feita através de : observação indireta ,exame cuidadoso do
plano elaborado, entrevista com o estudante para análise de cada
item do plano e reunião com o grupo de alunos para revisão, em
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.eonjunto, dos planos de cuidados, discutindo-se os problemas sur
�idos e experiências.
Para a obse�ação indireta o professor utiliza :
a)

observação do paciente antes, durante e após os cuidados ;

b)

entrevista com os pacientes, para tomar conhecimento de

;suas condições físico-emocionais em relação aos cuidados que recebeu.
'
c) contrôle das anotações do aluno no prontuário dos pacientes ;
d)

contato

com o

estudante

para verificar,

através

de per

:guntas, se tem conhecimento dos problemas do paciente ;
e)

contatos informais com a equipe de enfermagem, quando

.se obtém dados sôbre o trabalho dos alunos.

Exame do plam� de cuidados : é feito pelo professor diàriamente,
·durante ou após o

estágio. Para completar ou corrigir os tópicos

·considerados no plano, o professor os analisa à luz das necessidades
,de enfermagem do paciente e do desenrolar do trabalho do estu
dante. As observações são feitas a lápiS, sob a forma de perguntas,
'para que o aluno reflita, estude e apresente as respostas no plano
.do dia seguinte.

Entrevista individual:

é marcada num horário conveniente

para o aluno. Nela, os obj etivos determinados no plano são analiza ...
dos e avaliados levando-se em consideração o trabalho executado
-pelo estudante. 11: discutido o

plano no seu todo, objetivando-se al

gumas particularidades. 11: verificado também o conhecimento do

;aluno a respeito dos problemas apresentados pelo paciente, a razão
dos mesmos e a solução mais adequada que eJfcontrou. Além das ob
.servações escritas n!J plano, a entrevista esclarece as dúvidas surgi
das, levando o estudante ao raciocínio correto, a utilizar consulta 'bibliográfica ou

à utilização de outras fontes de informação.

Com a aquiSição dêstes novos conhecimentos, o aluno deverá
apresentar, no dia s.eguinte, um me140r plano, uma boa execução
do cuidado ao paciente e um cabedal maior de base teórica, Apó.s
-verificação dêste progresso o aluno

é incentivado a continuar seus

estudos ou atuar com maior eficiência para correção

das falhas

-apresentadas.

Reuniões periódicas do professor com seu grupo de alunos : são

Tealizadas visando maior entendimento mútuo. São de caráter in
formal, em círculo; os alunos relatam suas experiências, casos ocor

Tidos, soluções encontradas para situações novas, erros cometidos

e suas causas.

A análise dos fatos apresentados é feita pelos alunos e orien
tada pelo professor, que aproveita a oportunidade para levantar pro
blemas, corrigir falhas de técnica e atitudes, incentivar a obser-
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vação do paciente e desenvolver aut.o -análise . Além destas observa
ções gerais, alguns erros comuns do . plano são focalizados e corrigi
dos, bem como salientados os pontos altos de alguns dêles.
No plano apresentado pelo aluno a coluna de avaliação é con
servada em branco até o fim do trabalho diário. Para preencher'
esta coluna o estudante reserva alguns minutos, quando então ana-
lisa os cuidados executados, os resultados obtidos e os obj etivos pre-·
vistos:
RESULTADOS

Nos seus trabalhos iniciais de planej amento, as dificuldades mais
sentidas pelos estudantes são relativas à identificação de proble
mas, determinação de -obj etivos, ln'te rrelacionamento do dados obti
dos, seleção das necessidades do paciente por ordem prioritária e·
aplicação dos conhecimentos já adquiridos para a solução dos pro
blemas que surgem.
Ulteriormente, a aquisição de experiência no plano de cuidadoS"
e a orientação adequada os levam a superar tais deficiê,ncias. Den
tro do limite de tempo que dispomos, no final do estágio temos
observado que a média da classe atinge boa percentagem dos obj e
tivos propostos. Esta afifrn ação tem como base -os planos apresen
tados, a observação do comportamento do aluno e a avaliação da
última prova de aproveitamen'to d.l disCiplina, sob a forma de "si
tuação".
Com os resultados obtidos considerados viável o ensino do plano
de cuidados. Entretanto, sentimos a necessidade de aperfeiçoamen
to do método didático e da simplificação do plano para a sua uti
lização sistemática.
CONCLUSÕES

De que foi exposto parece-nos cabível concluir :
a) Em relação ao professor
O ensino do plano de cuidados é exeQüível em Fundamentos:
de Enfermagem, exigindo do corpo dOcente um preparo conveni
ente. Os conhecimentos necessários aos alunos p9,ra o aprendizado
do plano de cuidados devem ser transmitidos grada�ivamente, em
função do desenvolvime�to do próprio plano.
O plano de cuidados leva o aluno, orientado, a adquirir melhor
consciência da necessidade do estudo e da pesquisa ; aumenta sua
capacidade de observação e o habitua ao planej amento de suas ati
vidades discentes. O Plano de Cuidados tem se mostrado eficiente
para que () aluno possa atendêr seus pacientes com visão global de
suas necessidades básicas.
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RECOM·ENDAÇõES

Com fundamento nas conclusões apresentadas recomendamos :
Que as escolas de enfermagem adotem sistemàticamente o en
sino do plano de cuidados, iniciando-se no primeiro ano.
Que o corpo docente das escolas de enfermagem estej a prepa
rado para tornar eficiente o ensino do plano de cuidados.
Que as enfermeiras tomem como uma de suas responsabilidades.
a feitura e a utilização de planos de cuidados e que se e sforcem
no sentido de idealizar planos simples e accessíveis a todo o
pessoal de enfermagem.
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RESUMO
Relato da experiência no ensino do plano de cuidados de enferma
gem na Cadeira de Fundamentos da Enfermagem do curso d e gra
duação da Escola de Enfermagem da USP. Conceituação e necessida
des básicas e de planos de cuidados, focalizando seus obj etivos. Descri
ção a orientação dada aos alunos quanto à elaboração dos planos de
cuidados, através de ensino teórico-prático. Descrição pormenorizada
da seqüência em que se desenrola a supervisão, e dos métodos ado
tados no seu desenvolvimento. :a:nfase à importância da integraliza
ção dos cuidados, da observação e da identificação das necessidades
básicas do paciente e também ao incentivo do esfôrço pessoal do
aluno para ampliar seus conhecimentos. Apreciação dos resultados
com a conclusão de que é exeqüível o ensino do plano de cuidados
em FundameIltos de Enfermagem exigindo, porém, preparo adequado
do corpo docente e introdução gradativa dos alunos na técnica de
planej amento ; e ainda de que, com esta técnica didática, o estudante
conscientiza a necessidade de estudar e pesquisar, desenvolve a obser
vação, torna sistemático o ,planej amento e passa ' a ter, de seu paci
ente, uma visão global.
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Hemiplegia E, move-se
bruscamente sôbre o lado E, magro e desidratado, nádegas irritadas pelos escretos, tendência à
escara. -

Problemas e Observações
-

]

- Usar grade do lado E
ou trabalhar com um
auxiliar. Na massagem de confôrto fazer
somente
alizamento leve e nas nádegas e proeminências ósseas, usar também o amassamento e
fricção.

Recomendações
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Avaliação

MOD:tLO DADO EM AULA NO ANO DE 1966
Identificação : Nome (por extenso) G. R. Enf. 7 1 12 Leito : 207 Sexo M Idade : 53 Est. Civil : casado
2 filhos
Procedência : Santo André Nac. : brasileira (descendente de italianos) Ocupação : fundidor Grau de Instrução : anal
fabeto Religião : católico praticante Data de Admissão : 30;;.10-66 Via de Admissão : Pronto Socorro
DIAGNÓSTICO MÉDICO : Acidente vascular cerebral + chagásico Condições do Paciente : estado grave, acama
do, hemiplegiá E.
DIAGNóSTICO DE ENFERMAGEM :
Objetivos : Geral : Atender às necessidades básicas do paciente
Específica : Identificar novos problemas do paciente
Prevenir escaras e iniciar exercícios passivos com os membros paralizados
Impedir que o paciente aspire líquidos por via respiratória
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Higiene Oral

-
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-

- Limpar com espátula
e água bicarbonatada ; espremer bem o
algodão, não dar água
para enxaguar a bôca, umedecer frequentemente os lábios c o m algodão
umedecido e bem espremido, passar manteiga de cacau nos lábios.
Língua saburrosa, respira ruidosamente pela bôca, lábios secos, poucos
dentes.

I
I

I

I
I
l
I
I
I

I

I
I
I

- Lavar tôdas as quintas feiras e mais vê- I
zes . se o estado do pa- 1
ciente o permitir.
I
I
- Limpar com cotonete I

Muito cabelo, súa muito
e tem caspa

.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

- Cortar as unhas e
manter o pé em posição funcional com
o
auxilio de suporte e travesseiro.

- Movimentaçâo passiva das articulações
do lado E durante o
banho ' e toalete ; ensinar a espôsa, quando vier, a fazer os
movimentos passivos
com os dedos da mão
E, orientar o pacienente a fazê-lo com o
auxílio da mão D.

Unhas compridas e he
plegia E.

Hemiplegia E e deficiên
cia circulatória.

I . Com- secreção '

I
I
8-12- I
16-20 I
8 : 00

Orelhas

I

\

I

1-

I

I

-

I ·

I

8 : 00

8-16

Lavagem da cabeça

Pés

Higiene

Exercícios passivos

REABILITAÇAO

Nicopaverina : 1 ampola
IM

Medicação

Sudorese

Vrina - contrôle de
diurese

Intestinal

Vômitos

Eliminação

Mudança de decúbito

Posição no leito

Confõdo

-

-

Solicitação médica para
contrôle

Tem tendência a ficar
só do lado E.

admitido

I
I

8-16- I - Vasodilatador
24 I

II

I
I

I
I
I - Sua muito

I
I

8- 1 2 - I - Urina no leito e tem con16 I
trôle de diurese

i

I

l - Não evacua desde que foi

I

I

I

I
I
I
I
I

8-1 2 - I
16-20 I
,24- 4 I

i

I - Dispnéico

II
I

I

I
I
I

1

I

1

- Observar os valores I
da P. A. após a medi- I
cação.
I

I
I
I

ver molhado, enxugar I
a fronte com fre- I
qüência.
I

I
I
- Trocar quando esti- I

I

I

I

I

I

Observar e anotar, I
examinar condições I
do abdomen.
I
- Colocar papagaio cada 4 horas deixar
30 minutos, . observar,
anotar e guardar no
frasco do sanitário

-

I
I
I
- Anotar, caso ocorram I
I

- Quando ficar só, colocar grade no lado E.
Para evitar que mude
o decúbito, deixá-lo
bem confortável nos
outros decúbitos.

- Semi-Fawler

1
I
I
I

Novalgina : 1 amp-IM,
se necessário

I
,
I
I
I
I

I

I

,

I

I
!
,
!
,
,
1
1

I

I
I
,

Sono

Repouso

- absoluto

Psicoespiritual

Visitas

Comunicação

II NEC. PSICOSSOCIAIS

I
I

,
I
I
,
I

I
I

I
I

I
I

I

I
I

I
I
-

Está sempre sonolento

parece não temer a morte.

l - Acha que vai morrer mas

I
I

I - Fala com dificuldade devido à dispnéia, ouve
I
bem mas demora para
,
responder.
I
,
I
,
I ,-- Não tem recebido visita ;
preocupado com a filha
,
caçula.
,

I
I
I
I

I

, - Caso a Temperatura suba além de 38°
,
I

I

I

I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
1

I

- Pedir ao padre que I
venha vê-lo diària- I
mente.
I
1
I
I
- Só acordá-lo quando I
necessário. Fazer to- 1
dos o:;; cuidados de 1
uma vez, respeitar os I
intervalos dos cuida- I
dos, deixar a persia- I
na próxima ao leito, 1
abaixada.
I
1

- Procurar o cunhado
que trabalha na Dermatologia e pedir que
a família o visite

- Falar devagar e pedir ao paciente que
responda por sinais
ou então que fale pouco e devagar. Esperar
por suas respostas

- Observar se a temperatura abaixa após
a medicação. Rodízio
dos músculos do lado
D, não usar os músculos do lado E.

I

8-14 1 - Hipertenso
20-2 1

I
I
- Não verificar os sinais I
vitais quando o paci- I
ente estiver dormin-, I
do, porém, observar I
a respiração e seu es- I
tado geral.
I
I
I
I

BradÍcardia com variação de volume
Dispnéico, respira pela
bôca e ruidosamente

- Dar novalgina pres
crita e verificar se a
temperatura baixou.

- Conversar com o médico para que sej a
passada sonda gástrica. Não deixar a g.arrafa d'água aQ alcance do paciente ; avisar os companheiros
da e n f e r m a r i a e
acompanhante.
Ao
dar alimentos pela
bôca, introduzí-los pelo lado D, especial
mente líquidos.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Hipertermia

Come muito pouco, tem
muita sêde e pega com a
mão D o vidro de água
. sôbre a mesa e a ingere,
mas aspira, engasga e
tosse. Dificuldde de deglutir por paralisia dos
músculos faríngicos E.

Pressão Arterial

1
1

-

-

-

-

8-1420-2

I
1
\

'I
8-14- 1
20 1
1
I
2 : 00 1

,
7-11- . 1
15-19- I
23 1

I

I

,
8-12- 1
17-20 1
1
,
1
,
,
1
,
,

Respiração

Pulso

Tempera'tura

Sinais Vitais

Agua 100ml

Dieta hipocloretada, hi
dratar

Alimentação

A N E X O

2

PLANO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM
IDENl'IFlCAÇAO :

Nome : L. M. (por extenso) Enf. 7 125 Leito : 203 Sexo : M Idade : 53
Est. Civil : casado com 2 filhos Procedência : Santo André
Profissão : fundidor Grau de Instrução : analfabeto Naciona
lidade : brasileiro (descendente de italianos) Religião : cató
lico praticante Data dê Admissão 30-1 1 -1966 Via de Admissão :
PS Diagnóstico Médico: acidente vascular cerebral - cha
gásico Data : 4-12-1966
OBJETIVOS :

Iniciar exercícios passivos com os membros paralizados
Impedir aspiração de liquidos por via respiratória
Prevenir escaras
Cuidados de

Enfermagem

Comunicação

Posição no leito

Banho no leito

I
I Horá
I rio
I rio
I

I1
II

- Falar de frente, devagar e es
perar a resposta. Pedir que
responda por sinais ou então
que fale devagar.

I
I
'I

- Semi-Fl1-wler, grade à E quan
do o paciente ficar só.

'I
I
,

- Dal' com um auxiliar ou co
locar grade à E. USal' água.
motna, alisamento leve nas
co.tas e massagem completa
nal nádegas e proeminências
ósseas, mais à E. · Limpar as
orélhas e narinas com coto
nete, movimentar a sonda e
trocar o esparadrapo.

I

I
,

II
Exerciclos passivos

Recomendações

I
I

- Fa.er exercicios de flexão e
extensão com os membros pa
pal'lllizados.
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Higiene oral

Toalete da tarde

1 8-121 1 6-20I 2 4- 4
1
I

I 1 6 : 00

I
I

I
Lavagem de cabeça uma 1
1
por semana

Cuidados com o pé E

Mudança de decúbito

Dieta por sonda-acloretada

I
\1

8 : 00

1 8-121 16-201 24- 4

1
I
1
I
I
1

DE ENFERMAGEM

- Limpar a língua com água bi
carbonatada , não dar água
para enxaguar a bôca, passar
m anteiga de cacau nos lábios .
- Observar os mesmos cuidados
do banho .
- Lavar às segundas-feiras e
mais vêzes se o estado do pa
ciente o permitir, na impossi
bilidade limpar com bolas de
algodão com álcool.
- Suporte e apôio, massagem, no
calcanhar e maléolos .
- Usar os decúbitos laterais e
dorsal, manter em posição
funcional
o
hemi-corpo
e
.
mão E .

I 8-121
16

- Dar lentamente e pouco de ca
da vez ; manter a sonda sem
pre fechada ; após a dieta la
var com 20 ml de água .

Agua 1 00m 1 pela sonda I 7 - 1 1 -

- Não deixar a garrafa de água
ao alcance da mão D do pa
ciente , avisar o acompanhante
e companheiros de enferma
ria. Não dar nada por bôca
p ara o paciente , molhar com;
'tantemente seus lábios com
algodão espremido em água.

I
I
I

I
I

1 15-191 24 -4

I

r
r

Sudorese

I
I
I
I
1
I

Diurese
contrôle colo- 1 8-12car papagaio
1 16-20_.

1 24-4

Evacuação e vômitos

I

I
I

1

I

i
Repouso absoluto

I
I
I
1

- Trocar q uando estiver molha
do. enxugar a fronte com fre 
quência .
- Deixar 30 minu tos e recolher
a ur ina
no frasco , anotar
anormalidades .
- Verificar s e evacua e vomita.
Se não eva cuar até dia 7 , in
sistir providências com o mé
dico . Observar condições do
abdome.
- Deixá-lo repousar no int eivalo
dos cuidados e manter o Q uar
to em penumbra e silêncio.
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'Temperatura, Pulso,
Respiração, Pressão
Arterial

1 ' 7-121 16-20-

1
I

11
Nicopaverina 1 aIUP. 1M 1
8/8 Novalgina 1 am- 1
pola IM, se necessrio 1
I
I
..ari entaçao
_ do acompa- 1
nhante e paciente
1

I

I
I
I

.Assistência religiosa

I

I
I
I

4

I

- Observar a temperatura das
extremidades. Se tiver 38° pa
ra mais, aplicar uma amp. de
Novalgina, se não baixar, avi
sar ao médico.
- Observar se os valore� I;l.a pres
são baixaram após a inj eção.
Fazer rodizió <dos músculos D,
não usar os músculos E.

- Ensinar o paciente a movi, mentar os dedos da mão E com
o auxilio da ' D. Ensinar ao
acompanhante os exercicios,
a dar áíimentação pela sonda
a molhar a bôca do paciente,
e de como ajudar na mudan
ça de decúbito.
/

- Chamar o padre para ver o
paciente.
- Quando o paciente falar em
morte, ouvi-lo ,e deixá-lo falar,
- Pesquisar ' se sente mêdo, se
tem preocupltçóes fintl,nceiras
ou . famUiares.

TEMA
. 2: E N F E RMAGEM NA EVOLUÇÃO
DA ASSISTINC IA HOSPITALAR

Q U E I MADOS - CO NTRI BU iÇÃO DA E N F E RMAG EM'.
NA R EC U P E RAÇÃO DO PÀC I ENTE
Daisy . Dias Batista Stape

>lo-

Maria de Lourdes Góes Müller

* 1It-

Para avaliarmos os cuidados d e enfermagem que devem ser
prestados ao paciente queimado, é necessário lembrarmos alguns.
aspectos básicos das queimaduras.

I

�

CONCEITO

Queimaduras são lesões do tegumento, causadas por agentes quí-
micos ou físicos, -que em geral produzem energia térmica ( calor) ou
ação associada. Ex. : ácido sulfúrico ( coagulação dos . tecidos + calor) ..
Pod�m ainda ser causadas por radiações n�o ionizantes (sol),
ou ionizantes (RX - radioterapia)
- , ou pela ação do frio úmidoou sêco ( congeladuras) .
UIassificação : as queimaduras podem ser classificadas em três:
grupos : quanto a profundidade, extensão e etiologia.
Quanto à profundidade são agrupadas em :
- 1.0 grau - há lesões apenas na epiderme (hiperemia) .
- 2 .° grau - as lesões atingem tõda a epidérme e parcialmente·
a derme (vesículas) .
- '3.° grau - há comprometimento da epiderme e derme teci-
dos mais profundos ( coagulação dos tecidos) .
Nos dois primeiros graus são consideradas superficiais, não exi-,
gem enxertia e a cicatrização é rápida. As do 3.0 grau são profun_

*

*

*

Enfermeira Chefe da Clínica Queimados. Hospital das Clínicas. S P �
Supervisora de Enfermagem - Hospital das Clinicas - São Paulo.
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das, necessitando enxertia parque deixam sequelas devido a demora
de cicatrização.
Quanto à extensão : as queimaduras são classificadas de acôrdo
com a extensão percentual das lesões.
Existem vários métodos para se determinar êste percentual. Em
nosso serviço usamos o esquema de Lund e Browder, que consiste
em se dar um' valor perce-ntual a cada seguimento do corpo, de acôr
do com a idade do paciente.
Pode-se ainda utilizar outros métodos, como o da regra dos nove
em que cada seguimento do corpo tem um valor de 9 ou múltiplo
de 9, e assim é calculada a área queimada. É um método fácil de
memorizar, porém não muito exato.
Quanto à etiologia - são cl!l-ssificados em : simples ou térmicas
e complexas.
Simples : são as queimaduras prOduzidas pelo calor de forma
mais ou menos intensa sôbre o organismo. São causadas por líquidos,
vapores, sólidos aquecidos, substâncias inflamáveis, contato direto
com a ch,ama, rediações solares e contato com o frio ( congeladura) .
Complexas : são queimaduras provocadas por eletricidade, subs
tâncias químicas ( ácidos ou álcalis) , raadiçóes ionizantes (RX, explo
sões termo-nucleares) ê mecânicas ou por fricção.
11

-

MANIFESTAÇõES LOCAIS DAS QUEIMADURAS

1 . Dor : da ação do calor sôbre a superfície cutânea, resulta des
truição das camadas superficiais da pele e exposição das termina
ções nervosas sensitivas. Qualquer estimulo externo é suficiente para
determinar dor. Ex. : roçar das vestes, correntes de ar, mudanças de
temperatura ambiente, etc., o que torna as queimaduras de 1 .0 e 2.°
grau as mais dolorosas.
2 . Perda de Líquidos : o calor quando pouco intenso provoca o
aparecimento de um eritema resultante da vasodilatação da rêde
capilar superficial da pele. Sob a ação de calor mais intenso, há
aumento de permeabilidade das paredes dos capilares, havendo assim
a passagem de liquidos do espaço intravascular ou intersticial, com
consequente formação de edema. Poderá haver também interrupção
da circulação na rêde capilar superficial e coagulação no interior
dos vasos. A rêde capilar profunda da derÍne sofre alterações que
resultam em aumento da permeabilidade de suas paredes. ' Assim se
forma o edema na derme. O acúmulo de líquidos em certas áreas des
cola a epiderme da derme, formando assim, as vesículas.
O edema é portanto consequência do extravasamento dos líqui
dos intravasculares para o espaço intersticial. O edema progressivo
nas primeiras horas é uma das características dominantes das le_

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

266

sões de queimaduras. A perda de líquido é gradativa e atinge ao níá
ximo em tôrno da 36B a 48.B hora, podendo atingir ao equivalente
a 10 % do · pêso corpóreo.

3 . Necrose : sob a ação do calor ainda mais intenso, ocorrem le
sões vasculares graves na rêde capilar profunda do derma e mesmo
do subcutâneo, acarretando interrupção total da circulação em de
terminadas áreas. Ocorre, então, coagulação do protoplasma celular
e necrose de todos os elementos celulares dependentes da irrigação
sanguínea dos vasos atingidos. 1:ste tipo de necrose se apresenta
sêca, dura e deprimida e é chamada necrose sêca. O edema é pouco
ou nada evidente. Quando o calor é menos intenso, porém de maior
duração, a circulação vai sendo interrompida gradativamente e a
coagulação do sangue dentro dos vasos se processa mais lentamen
te, formando outros tipos de necrose, chamada necrose úmida. O ede
ma é intenso, deformando a região.

4 . Infecção : não depende diretamente da ação do calor sô
bre a epiderme, porém a destruição dos tecidos resulta em solução
de continuidade que favorece a penetração dos germes vindos da
pele sã ou do meio ambien�e. Os tecidos desvitalizados constituem
meio de cultura propício ao desenvolvimento de microorganismos.
III - MANIFESTAÇõES GERAIS

1.

sistema nervoso central :

cerebral.

2.

aparelho digestivo :

testinais.
3.

agitação e obnubilação mental ; edema

úlceras de Curling ; hemorragias gastro-in

aparelho respiratório : graus variáveis d e anoxia; lesões que va
riam de simples edema até a laringo-tráqueo-bronquites necró
ticas ; edema pulmonar.

4.

aparelho renal :

5.

supra - renais : alterações do metabolismo da glicose e da regu
lação hormonal das atividades vitais ; necrose cortical.

6.
'1 .

congestão vascular ; inchação turva ; oligúria,
anemia ; lesões tubulares.

fígado :

alterações n o metabolismo d a gliéose das proteínas.

sangue : a hemo concentração é a alteração mais significativa, de
:
vido a perda de líquidos ao nível da área queimada ; há também
alterações do cloro-hipocloremia ; aumento passageiro de glicose
hiperglicemia ; fósforo-no d. n . ; cálcio - sem anormalidade. Au
mento : potássio - acompanha o balanço de Na ; colesterol. Que
da após 2.0 dia : reserva alcalina ; proteínas de sôro.
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ENFERMAGEM

o obj etivo do tratamento de um queimado, visa não somente
a sua recuperação física através da cicatrização das lesões, com<.o
também a sua recuperação funcional e psicológica. Para isso, há
necessidade da atuação conj unta das equipes médica e de enfer
magem durante tooas as fases do tratamento .
1.

CuidadOS imediatos

No entendimento inicial o objetivo deve ser a reanimação do
paciente e podemos considerar êste períOdo como o que vai desde o
momento da chegada do paciente ao hospital, imediatamente após
a agressão, até o início da reabsorção dos edemas e formação das
crostas.
:S:ste atendimento será feIto em sala assética, tôda a equipe de
verá usar aventais, gorros e máscaras esterilizadas e a técnica em
pregada é a de sala de operação.
O paciente após ter sido livrado de suas vestes ou envoltórios
deverá ser colocado sôbre campos esterilizados.
Enquanto o médico avalia, em gráfico, a extensão e profun
didade das áreas lesadas, a enfermagem iniciará uma- série de ma
nobras que visam prevenir ou combater o estado de choque, a infec
ção e outras intercorrências :
instalar 02 por cateter nasal para melhorar a hipóxia ;
puncionar e fixar uma veia, fora · de superfícies articulares,
com 3 obj etivos imediatos :
a) colheita de sangue para determinaçção do grupo sanguíneo ;
b) aplicação de sedativo ;
c) aplicação de sôros hidratantes ;
auxiliar o médico na remoção de tecidos desvitalizados e lim
peza das áreas atingidas ;
preparar o material necessário e auxiliar o médico na oclusão
das lesões ;
a sala de atendimento deverá possuir todo material necessário
para emergências tais como :
caixas para traqueostomia
caixas para cirurgia
tubos de polietileno de vários calibres
Nas queimaduras extensas ( crianças 25 % e adultos 35 % ) ou
em qualquer outra situação em que sej a impossível a punção e ma
nutenção de uma veia, o médico fará a dissecção da mesma e co
locará um tubo de polietileno.
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Tratamento

Local

Pode ser feito pela enfermagem com supervisão médica. Podem
·ser empregados 2 métodos :
a) método de oclusão, compressão e repouso ( O. C. RJ , obtido
pelo enfaixamento em 4 camadas a. saber : gase vaselina da, gase para
queimado "', algodão hidrófilo e ataduras de crepe. Neste caso a
limpeza das áreas lesadas é sumária, retirando-se somente os de
tritos mais grosseiros e mantendo-se as vesículas intactas.
a limpeza das áreas deverá ser
b) método de exposição
completa, com abertura e remoção das bolhas e antissepsia de tôda
a pele em volta das lesões. A eficiência dêste método depende ex
clusivamente da formação de uma- crosta íntegra. O paciente deverá
ser acamado sôbre campos esterilizados e as lesões expostas iso 
ladas do contato com a roupa de cama, através dos arcos de pro
teção. :a:�tes arcos também deverão ser cobertos com campos este
rilizados.
-

Cuidados G-r.rais :

Qualquer que sej a o método local de tratamento empregado,
o paCiente necessitará uma série de contrôles e cuidados constantes :
a ) contrôle dos sinais vitais : T . P . R . (P. A . se possível) 1/1 h ;
b ) vigilância ;
c) contrôle dos líquidOS administrados por via parenteral ( go
tej amento e quantidade) ;
d ) contrôle rigoroso dos líquidos administrados por via -{)ra!
( quantidade e qualidade) .
e ) contrôle da diurese (volume, densidade e aspecto 1/1 hora,
o que se consegue através da sondagem vesical de demora ;
f) contrôle do fun,c ionamento do aparelho digestivo, através da
observação da quantidade e aspecto das eliminações : vômitos e fezes ;
g) combate à infecção : antibióticos, S. A. P., anatotetânico.
Cuidados

Especiais :

Além dos cuidados gerais imediatos, há necessidade de cuida
dos especiais que dependem da localização das queimaduras.
a)

face :

Exigem que sej a feita no momento da admissão, a tricotomia do
couro cabeludo. O contrôle da respiração é fundamental pois compli...

gase em rolos usada no Hospital das Clínicas.
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cações pulmonares provocadas pela aspiração do ar quente são fre
quentes. Manter ao lado do paelente, material necessário para tra
queostomia e aspirações de secreções, pois há perigo de. obstrução
causada pelo edema da glote.
A posição ideal do paciente no leito é o · · decúbito elevado ou
semi-Fawler, deSde que não haj a contraindicações cemo por exem
plo : o estado de choque.
Os olhos deverão ser limpos delicadamente com cotonetes, em
bebidos em sôro fisiológic.o .ou .outro colírio prescrito, retirando-se
as secreções ou corpos estranhos irritantes da conj untiva. Esta ma
nobra deverá ser realizada sempre que houver necessidade.
As orelhas serão limpas diàriamente com cotonetes que reti
ram com facilidade as serosidades do conduto auditivo externo. Evi
tar traumatismo direto sôbre a cartilagem do pavilhão auricular
durante as mudanças de decúbito.
Das narinas remover as crostas e promover a limpeza com co
tonete umedecido em sôro fisiológico.
Na bôca é bastante difícil de ser conseguida a higiene satisfa
tória. Inicialmente a própria queimadura limita a abertura dos lá
bios e mais tarde com a formação de crostas a higiene será ainda
mais complexa.
O ressecamento da mucosa da língua é frequente não somente
pela desidratação que poderá ter ocorrido, cOmo pela própria res
piração através da bôca.
Podemos conseguír uma limpeza ainda que precária, principal
mente após as refeições com solução de bicarbonato a 3 % . Na im
possibilidade de usar a escôva de dente,. usa-se uma pinça ou espá
tula montada com gase ou algodão.
Antes das refeições, umedecer os lábios com vaselina líquida
'
-esterilizada, que amacia as crostas ressecadas, para evitar sangra
mentos muitas vêzes abundantes, resultantes do descolamento das
mesmas pela movimentação dos lábios.
-

b)

Pescoço :

O problema postural é .o principal. Ao colocarmos o paciente
no leito, manter um coxim ou traveseiro na região dorsal de manei
ra que o pescoço fiq�e em extensão. Mudanças frequentes da posi
ção da cama, de horizontal para Fawler ou semi-Fawler. diminui
a pressão contínua sôbre êsse ponto de apoio da cabeça, que é sede
frequente de formação de escara.
c)

Tronco e membros superiores :

Colocar e m decúbito dorsal horizontal. Os braços deverão ser
colocados em ligeira elevação, ao longo do corpo oU 'em .abdução
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parcial. Mesmo quando o tratamento programado fôr pelo método'
da expos�ção, os membros deverão ser enfaixados, pois são zonas
de apoio e de manuseio na movimentação do paciente.
Qualquer queixa de adormecimento ou sensação de formiga
mento do membro deverá ser comunicado ao médico, bem como
qualquer alteração com relação à côr e temperatura das extremi
dades. Estimular o paciente a movimentar os dedos, mesmo quan
do ocluldos. Se houver enfaixamento torácico observar continua
mente a amplitude dos movimentos respiratórios.
d)

perineo

Esta zona ficará sempre exposta, com as pernas em abdução·
parcial. Deverá ser feita higiene intima no minimo duas vêzes a()
dia e necessàriamente tôdas as vêzes que o paciente evacuar. Po
derá ser usada água morna e sabão neutro ou sOlução de pergan
ganato de , potássio a 1 : 200 000, cuj o resultado é bastante satisfató
rio. Enxugar o perineo com gase esterilizada e tocá-lo com · solução
de mercúrio cromo a 3% . A finalidade é formar uma película no
epitélio que está se refazendo O que evitará sua maceração pelos
ácidos da urina, fezes oU sercreções das lesões adj acentes. Dimi
nuirá também o ardor local. A cama deverá ser protegida com
campos esterilizados e mantida sêca.
e)

Membros inferiores:

Acamar o paciente com os pés apoiados em plano duro que po
derá ser uma tábua ou um rôlo grosso e que ocupe tôda a largura. '
da cama. A finalidade é manter o membro em posição funcional.
Na falta dêstes recursos, a Simples colocação do paciente com os:
pés apOiados na grade inferior da cama é suficiente. Poderá haver
deficiência circulatória , causada pela própria queimadura, ou no
caso de haver cura:tivo oclusivo pela excessiva compreensão do mes
mo. Posteriormente poderão surgir complicações causadas pela po
sição inadequada do paciente no leito (por ex: : pé equino) ou pela
sua permanência durante um. tempo muito prolongado numa só
posição . (por ex. : escaras de calcâneo> . As posições viciosas, tão.
comuns como defesa à dor, devem ser evitadas mesmo que para isso
sej a necessário usar energia e rigor. '
,

2.

Cuidados mediatos

Considera-se período sub-agudo do 2 .° ao 4.° dia após a quei
madura, qundo se inicia a . reabsorção dos edemas e formação das
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crostas, até o início da sua eliminação. É . um período catabólico, de
perda proteica, anemia e toxi-infecção, e sua duração varia em tôrnÜ'
de 14 a 40 dias.
a)

Contrôles

Os cuidados de enfermagem j á especificados deverão ser man
tidos durante 24 horas -de forma contínua e segura. Manter ainda
de forma rigorosa os contrôles dos sinais vitais, balanço hídrico e
eliminações.
b)

Cuidados com aparelhos

As veias merecem especial atenção quanto à obtenção, fixação e
manutenção da sua permeabilidade, principalmente aquelas obti
das através de dissecção e canulização. Cuidados com sondas vesi
cais de demora através da lavagem com soros fisiológicos ou solu
ções antissépticas pelo menos 4/4 horas. Estas poderão ser manti
das fecha{}as com rolhas esterilizadas e aberta para drenagem da
urina de 2/2 horas. Necessário é lembrar que estas manobras deve
rão ser rigorosamente asséticas.
Manutenção de traqueostomas permeáveis ou aparelhos de
respiração controlada em bom funcionamento sempre que houver
indicação para seu emprêgo.
c)

Prevenção de escaras

Faz-se através de mudanças de decúbito, movimentação passiva
e estimulação da movimentação ativa do p aciente e sempre que
possível de deambulação precoce. Havendo necessidade da perma
nência do paciente sôbre as áreas lesadas como por exemplo : em
queimadllras circulares, usamos o recurso de acamá-Io sôbre coxim
feito com camadas de algodão hidrófilo, gase para queimado e uma
camada externa de morim furacinado.
d)

Higiene

A higiene das áreas não lesadas será feita com água e sabão,
removendo secreções e exudatos ressecados. Manter o couro ca
beludo limpo e as unhas aparadas.
A tricotomia pubiana e axilar para todos os pacientes facilitará
a manutenção da higiene corporal.
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Alimentação

A nutrição dos queimados é de importância capital. Nas pri
meiras horas ,oferecer suco de frutas açucarados e caldo de carne,
evitando-se dar água pura que não fornece nenhuma caloria. O pa
dente queixa-se da sêde intensa e se ingerir uma grande quanti
dade de liquidos de uma só vez, poderá apresentar vômitos. Por
tanto, os liquidos deverão ser oferecidos fracionadamente : pequenas
quantidades de cada vez. Num callo de vômito, tôda a administra
ção de liquidos por via oral deverá ser suspensa oferecendo-se ao
paéiente pequenas pedras de gêlo para mitigar-lhe a sêde. Reini
dar a hidratação também de forma fracionária. Se houver boa acei
tação introduzir outras die'tas que fOl'IleçaÍn · maior número de ca
lorias.
Na fase sub-aguda há dificuldades de se administrar uma die
ta adequada pOis a toxi�infecção existente produz inapetência. Nos
<c asos de extrema falta de aceitação passar sonda gástrica.
De maneira geral, para a manutenção das necessidades básicas
'Cio queimado e compensação das suas perdas através das áreas le ·
sadas, recomenda-se dieta hiper-proteica, hiper-calót'lca, hlper-vita
minada e liquidos em abundância. A sua consistência e forma de
apresentação podem varUi.r de acôrdo com a idade do paciente, seu
paladar, e I;I.té mesmo com a localização das queimaduras. Usa-se
com freqa@rié! a e com resultados bastante satisfatórios, a comple
mentação calórica das dietas de pacientes muito debilitados, através
'do alimento conhecido pelo nome de Desq ( dieta especial de . soj a
para queimados) , feito à base de leite, ovos, casec e farinha de soj a·.
Salien;ta-se aqui a importância do entrosamento que deverá
existir entre li. Enfermagem e o Serviço de Nutrição e Dietética,
para · que a programação, elaboração e fornecimento de dietas apro
priadas sej am acompanhadas de uma avalição das necessigades do
paciente como ' de sua aceitação e reações.
.

3.

.

Fase de recup'eração

Ultrapassada a fase sub-aguda, o organismo adquire um certo
equilibrio e reage, tentando reparar as lesões existentes. Para apressar
essa recuperação o paciente será submetido a vários tipos de tra
tamento, aplicados diretamente sôbre as áreas lesadas. Os mais fre
quntes são : banho terapêutico, curativo sob anestesia geral e tra
tamento cirúrgico.

•

Fórmula do Hospital das Clinicas.
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Banho terepêutico
1!: um banho de imersão com água morna e cloreto. de sódio na
proporção de 0,09 % , cuj as finalidades principais são :
remover secreções e crostas ao nível da área cruenta
preparar áreas para enxertia de pele
manter limpas as áreas já enxertadas
estimular a movimentação do paciente
Para o banho a enfermagem deverá :

- preparar psicolôgicamElnte o paciente, explicando-lhe a fina
lidade do tratamento ;
- prepará-lo fisicamente através de higiene rigorosa da pele
sã e contrôle de T. P. R. ;
- preparar a banheira revestindo-a com plástico. A utilização
de pláStico laminado, fino, revestiQdo a banheira, vem sendo uti
]jzado pelo serviço de enfermagem, como substituição a processos,
os mais . diversos, de combate à infecção . Processos anteriormente
tentados não darão resulta.do positivo. Esta técnica exige que o
plástico sej a desprezado após o uso. O funcionário quandO vai dar
o banho no paciente utiliza máscara, avental e luvas esterilizadas
para entrar em contato com as áreas cruentas da queimadura. · Deve
medir a temperatura: " da água e colocar o paciente em imersão, aguar
dando 15 ou 20 minutos para amolecimento das crostaS. Neste perío

do deverá ser feita a movimentação fisioterápica ativa e passiva
Remover crostas e secreções aderentes às bordas da ferida, delica
damente, com gase e sabão de côco ou glicerina. Recortar as necro
ses com pinça anatômica e tesoura, sem forçar ou provocar san
gramento. Retirar o paciente da água, colocando-o sôbre campo
esterilizado e enxugar a pele sã com compressas estéreis. Refazer
o curativo se houver indicação, ou acamá-lo em exposição com cam
pos esterilizados e arco de proteção. Deixá-lo confortável e aquecê-lo
se queixar-se de frio e administrar-lhe sedativo caso acuse dores.
Curativo sob ane stesia geral

Consiste numa verdadeira lavagem com água e sabão, re
movendo crostas e secreções.
O preparo antes do curativo será :
- pSicológico : acalmar o paciente explicando-lhe a finalidade
do tratamento ; ,
- físico : higiene corporal, ci:mtrôle de T. P. R., P. A. - Verificar
se está em j ej um. Na sala de curativas, a enfermagem- não. se limi-
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tará a preparar o material, mas entrará em campo auxillando o
médico na lavagem e oclusão das áreas ' queimadas. Após o cura
tivo, receber o paciente na enfermaria controlando o' T. P . R., P . A.,
sinais de sangramento. Comunicar ao médico os estados de agitação,
depressão ou dolorosos.

Tratam�lnto cirúrgicOl
Há vários tipos de cirurgia que poderão ser empregados no tra
tamento de áreas queim adas. Abordaremos apenas 2 tipos :
a)

Ressecção do tecido de granulação

A ressecção de tecido de granulação é efetuada com a finali
dade de preparar convenientemente à. ' área a ser enxertada. Os
cuidados pré-operatórios serão os mesmos empregados antes dos
curativos, sob anestesia geral. No pós-operatório controlar sobretudo
a P . A. e vigiar sinais de sangramento pois esta c!rurgia é bastante
traumatizante.
b)

Enxertia de pele autógena

O enxêrto de pele autógena ,consiste na. retirada de uma camada
superficial ,de pele de um local, para com êle. recobrir áras cruentas
profundas. Os cuidados pré-operatórios são os mesmos já referidos
anteriormente.

Pós-operatório
- controlar T. P. R., P. A. e sinais de sangramento ;
-:- acalmar o paciente de maneira tal que a área enxertada, quando exposta, não fique em contato com a róupa de cama. Usar arcos
de proteção e campos esterilizados ;
- mantê-lo em posição adequada até que os enxertos estej am
integrados ;
- manusear o paciente com , cuidado quando estiver com cura
tivo oclusivo, pois qualquer movimentação brusca poderá deslocar
os enxertos de posição.

Cuidados com a área doadora exposta :
- evitar que fique em contato com a roupa de cama, isolando-a
�om arcos de proteção;
- evitar sua contaminação usando campos esterilizados ;
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- controlar hemorragias e untar a crosta com vaselina líquida
esterilizada quando estiver bem sêca (em tôrno do 12.0 dia ) , para
facilitar seu descolamento.
v -

ASPECTO SANITARIO DO PACIENTE QUEIMADO

Os acidentes por queimadura ocorrem, na maioria das vêzes, em
classes sociais pouco favorecidas sob o ponto de vista econômico
social e as causas são decorrentes de fatôres · correlatos à situa
ção. Nesta camada de população os princípio básicos de educação
sanitária quase sempre SM ignorados ou não observados, o que nos
leva a integrar a educação sanitária no tratamento dos queimados,
não se limitando apenas à orientação do paciente, mas estendendo
se à sua familia. São transmitidos conhecimentos sôbre higiene cor
poral, do vestuário, alimentar e prevenção de aciden�es.

Higiene Corporal

A higiene corporal compreenderá: higiene oral, do couro cabe
ludo, das unhas, da pelE1 sã, da pele enxertada e , da área doadora.
Tendo o queimado, a princípio, bastante limitação nas suas ati
vidades, quase todos os cuidados de higiene serão feitos pela en
fermagem. O confôrto físico que o paciente experimentará após ter
sido cuidado é a orientação prática mais eficaz que poderá receber.
Os cuidados higiênicos deverão ser feitos pelo própriO paciente, à
medida que seu estado geral fôr melhorando. Na fase final do tra
tamento deverá estar apto para se cuidar integralmente. Os últi
mos banhos terapêuticos deverão ser feitos por êle, apenas com
supervisão da enfermagem.

Através de contato com o assístente social, com a família do
paciente e informações obtidas, faremos uma adaptação do banho
terapêutico ao ambi'ente doméstico. Quando são incapazes de se
cuidar, como crianças, pacientes idosos ou casos ' especiais, deverá
ser convocada uma pessoa da família para receber a necessária ori
entação, _ ficando responsável pela continuação do tratamento no
lar. Haverá assim uma continuidade de tratamento das áreas en
xertadas e doadoras e cuidados posturais e fisioterápicos, tanto no
hospital como no lar, o que constitui uma grande vantagem para o
paciente, família e hospital.

Higiene alimentar

A dieta é fundamental no tratamento das queimaduras e os pa
cientes deverão ser orientados para uma bOa aceitação. Muitos re-
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cusam certos tipos de alimentos como verduras, ovos, leite, carne de
porco, etc., por acharem que êsses alimentos provocam supuração
das feridas, baseados em crendic es e outros fatôres culturais.

Através da orientação sôbre o valor �os alimentos, observação
dos pacientes que aceitam bem a dieta, gradativamente êles irão
aprendendo a alimentar-se qualitativa e quantita'tivamente.
A obstipação intestinal é bastante frequente e às vêzes bastará
que se explique a necessidade que o organismo tem de re ceber dietas
com resíduos, para que o paciente aceite melhor as verduras e fru
tas ricas em celulose. A orient a ção da família deverá acompanhar
a do paciente para que se forme um nôvo hábito, auxiliando-o, quan
do do retôrno do paciente ao lar.

Higiene do vestuário
No hospital o p aciente se habituará às trocas de roupas pessoalS
'
e . de cama. A sua orIentação e de seus iamlliares, sôbre a necessida
de de usar roupas limpas e adequadas, muitas vêzes traz resulta
dos bastante satisfatórios.

Higiene do ambiente hospitalar
Incluirá principalmente cuidado com os pisos, contrôle de odotes
e insetos. A limpeza do ambiente para tratamento de queimados, deve
ser rigorosa e total ( pisos, forros, paredes, móveis, etc) . Técnicas
específicas devem ser adotadas :
a) Pisos : quando fôr de ladrilhos, deverá ser lavado periodi
camente. A manutenção da limpeza será feita utilizarido-se panos
úmidos pelo menos 2 vêzes ao dia.
Qu ando de madeira, deverá ser lavado mensalmente e vaseli
nado quinzenalmente. A vaselina é utilizada com a finalidade de
reter no chão as partículas de poeira. As varreduras deverão ser
evitadas ao máximo, porém se houver necessidade para a retirada
do lixo mais grosso, ul3ar vassoura de pelos longos. O aspirador de
pó deverá ser passado ,diàriamente. Com êstes cuidados evitaremos,
em parte ,a movimentação de partículas de p ó responsáveis pela
infecção cruzada.
b) Odores : poderemos usar soluções desofl orizantes, na água
da limpeza ou através de vaptlrização. Entretanto, o odor fétido das
queimaduras, caracteristico de infecção, será evitado desde que o
paciente sej a devidamente cuidado.
c)

Insetos : as moscas e baratas são encontradas, com frequên-
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cia, no ambiente hospitalar, se não forem qpservados cuidados es
peciais.
Com o contrôle de odores suprimimos, em parte, a presenç a de
moscas. Poderemos usar, se necessário, inseticidas específicas e pro ..
teção das j anelas (telas ) , manutenção das latas de lixo fechadas, etc.
Através de dedetização periódica de todo o ambiente e equipa
·
mento, orientação do paciente para que não deixe nas mesas de
cabeceira alimentos ou frutas, evitar-se-á o aparecimento de baratas.

Preve.nção de acidentes
Estatísticas realizadas em ·serviços especializados confirmam que
a maior incidência de -queimaduras é verificada no domicílio, e neste,
especificamente na cozinha ( 64,20 % ) . Deve-se assim alertar os pa
cientes e familiares, ,através de orientação individual ou de grupos,
sôbre a necessidade de cuidados especiais no lar, principalmente
quando há a presença de crianças. A prevenção de ' aeidentes é a úni
ca forma que possibilita diminuir o número de ·· leitos hospitalares
ocupados por pacientes queimados.
Deve-se combater o uso de espiriteiras de álcool, fogueiras para
aquecimento em época de frio, uso de substâncias cáusticas em lo
cais inadequados e soluções inflamáveis ao alcance de crianças, como
álcool, varsol, cêras, etc. Outras queimaduras mais comuns são cau- .
sadas por fios elétricos descobertos, esquecimento de esfriar a água
do banho ( principalmente de crianças) , uso inadequado de panelas
de pressão, descuido no 'uso de gás doméstico, incêndios ' de vestes,
fogueiras, foquetes em épocas j uninas, tentativas de suicídio .
As famíllãs e o público em geral, devem ser orientados quanto
aos maus hábitos de economia doméstica, como : fazer cêra em casa,
derretê-la no fogo para aproveitar os restos, que têm causados inú
meros acidentes graves. Alertá-los de que muitos . acidentes são evi
táveis, desde que a pessoa estej a atenta aos périgos de certas fa
cilidades e sej a esclarecida quanto à prevenção de acidentes no do
micilio e fora dêle, pelo conhecimento, atenção e boa orientação.

CONCLUSAO
Nossa experiência tem demonstrado que a reéuperação inte
gral do .paciente queimado é um trabalho de , eq�ipe .e altamente es
pecializado.
O preparo do plano de cuidado de epfermagem exige da enfer
meira conhecimentos sôbre patologia de queimaduras e dos cuida
dos especiais aplicadas nas diversas fases do tratamento do paciente.
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A co mp lexidade dêste plano de cUIdados faz-nos crer que no cur
Tículo das Escolas de Epfermagem deva ser previsto um, período de
estágio que possibilite '. ,à aluna desenvolver sua capacidade n esta
área especializada.
Quando existe um se rviço para tratamento de pacientes quei
mados, êste deve oferecer elevados padróes de assistência e progra
ma especial de educação em serviço d eve ser e lab orado para a equi
pe de ' enfermag em
O contrô l e da infecção é o denominador comum do tratamento
-dispensado ao p aciente queimado. :m um desafio constante, aceito
por aquêles que se dedicam a êste trabalho.

,
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PAC I E NTE PARA A C I R U RGIA
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*

lNTRODUÇAO

Um, dos aspectos do cuidado ao paciente a ser submetido à ci
'rurgia, que mais nos tem preocupado, é o referente ao seu preparo
'psicológico. Muito se tem dito e discutido sôbre o seu preparo fisico
1>elas graves consequênclas que a sua falta ac arreta sendo incom
preensível que problemas éticos e psicológicos não m eréç am a mes
ma atenção .
Qualquer que sej a a cirurgia proposta, de pequena ou de grande
' duração, o fato constitue um (\Qs m ais importantes da vida do pa
ciente, despertando nele sensaçâQ,i morte eminente. :m teoria irrefu
'tável a de que a cirurgia repre!!enta uma fonte de "stress" em po.
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ProfessOra de Enfermagem ' em Centro Cirúrgico, da EsoJla de En
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tencial e que, sob o ponto de vista pSicológico, provoca muitas rea�
ções de conflitos e necessidades da infância. Por outro lado o con
-celto da medicina psicossomática explica a estreita relação entre o
-corpo e a mente, e vem demonstrar que quando um órgão está afe·tado, a totalidade do indivíduo está alterada.
De um modo geral, todos os cirurgiões concordam que o stress
pSicológico antes da cirurgia influencia grandemente a evoluçãO! pós
·
'operatória, com o aparecimento de sintomas simples ou graves, mui"tas vêzes de resultados fatais. Alguns autores afirmam que mani
festações pós-operatórias tais como vômitos, anorexia, retenção uri - "
:nária o u diminuição d a c�pacidade de suportar a d o r podem ser
consequências de reações emocionais anormais. Outros autores 8a
lientam ainda a estreita relação entre o estado psicológico do pa�
'
,-ciente antes da cirurgia e distúrbios emoCionais, com implicações
org�nicas pós-operatórias. Por êsse motivo muitos cirurgiões re�
'cusam operar pacientes extremamente preocupados, pois têm sido
divulgados casos de pacientes que não sobrevivera� a cirurgia ou
:ao pós-operatório imediato, tendo como única causa a apreensão que
apresentavam.
De acôrdo com o grau de apreensão apresentada na fase pré
·
operatória, os pacientes estãó classificados em três grupos : de baixo;
moderado e alto teor de receios anteriores à cirurgia ( 1 ) . Os paci
-entes do primeiro grupo são calmos e bem controlados ; às vêzes pre�
cisam de sedativo fraco; são atentos às informações de sua cirurgia
e mostram-se interessados em informações sôbre a natureza de pe
rigos em potencial. O terceiro grupo é constituído de pacientes ner
vosos, tímidos e desassossegados que não dormem mesmo com se
'<lativos fortes. Muitas vêzes falsos conceitos sôbre a cirurgia desper
"tam excessivo receio.
Tôda cirurgia desperta algumà reação emotiva expressa ou ocul
ta. Por isso não devemos nos esquecer que muitas vêzes a demons
"tração de excesso, de coragem e confiança mascara a verdadeira con�
dição psicológica do paCiente e a equipe tende a considerá-lo pre
parado psicologicamente, o que é um êrro. Isto entretanto somente
vai ser verificado no pós-operatório que geralmente não é calmo
·e o paciente revela tôda sua ansiedade.
As causas comuns da perturbação psíquica do paciente no perio

-do que antecede a cirurgia são o temor e preocupação, expressos
'por mêdo e ansiedade.
(I)
-{2)

PEITCIDNIS, Jacquelyn - Psychologlcal care of ' patient important
to surgery's OJIt come� Hospital Topics, 43 ( 1 1 ) : 1 17, novo 1965 .
GRUNSPUN, Hain - Distúrbios neuróticos da
Prescience, 1965, J;l. 455.

criança.

São

Paulo .
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MiDO E ANSIEDADE
Grünspun (2) define mêdo e ansiedade do seguinte modo :
"Mêdo é um estado emocional de alerta ante o perigo, caracte
rizado por um conhecimento intelectual do mesmo e de contrôle
cortical, havendo sõmente sensação psicológica".

"Ansiedade é um estado de alerta ante o perigo ( antecipação do'
SOfrimento) , mas desprovido de conteúdo intelectual e, pelo tom
emocional específico, tem manifestações ' motoras periféricas, sendO"
mais comuns os distúrbios respiratórios".
De acôrdo com eSSas acepções, tem-se mêdo de alguma , coisa
definida, ao passo que a ansiedade se manifesta sem causa obj etivai
aparente.'

Segundo Jersild ( 3 ) a ansiedade é uma manifestação subjetiva
interna, resultando dos conflitos e necessidades não satisfeitas den
tro da personalidade.

Para S u llivan (4) , existe no ser humano um sistema de auto
defesa, ao qual estariam ligados o mêdo e a ansiedade. Esta seria;
uma resposta a alterações produzids na aUto-de�esa, ao passo que
o mêdo seria uma reação a perigos externos e objetIvos.

CAUSAS DE RECEIO
Várias são as causas de receios que aeometem o paciente a ser '
, submetido à cirurgia : hospitalização, o preparo físico para a ope
ração, exames repetidos por internos e médicos, sofrimento físico,
mutilação, possíveis eomplica:ções, acidentes na operação, anestesia.
morte e mêdo do desconhecido. Dentre todos, os três últimos são os'
mais comuns.
Até há algum tempo o mêdo da anestesia era j ustificado. No en
tanto, o progresso dessa , especialidade, para o qual contribuiram
decisivamente a ' descoberta de novos a.nestésicos e o contrôle dos'
mesmos, a melhoria dos métodos empregados e anestesistas alta
mente treinados, concorreu para que os seus riscos fôssem re<iuzi- 
dos ao minimo. O s ucess o d a anestesia é grandemente' influenciado:
pelo preparo físico e psicológico do paciente. Quando êsse preparo
não é adequado a indução é difícil e a recuperação desagradável. O'
receio expresso ou reprimido pOde trazer como consequênc1a obstru
ção respiratória, cianose, aumento do pulso e pressão arterial, perda ,
de temperatura corporal, etc. As principais causas do receio da anes
tesia estão ligados ao de sofrimento pela cessação do efeito! do anes(3)
(4)

Ibd., p. 455.
Ibd., n. 455.
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tésico durante a cirurgia, morte, e consciência do desenrolar do ato
cirúrgico, nos casos de anestesia local, plexulares e ra quidian as .
O tipo de anestesia se lecionad a pode traze r como consequência
o aparecimento de inter corrên cias pós-operatórias tais como a dor
e insônia. Uma pesquisa levada a efeito n os Estados Unidos (5) mos
trou a relação entre o émprêgo de medidas psicológicas ob j etivas e
a recuperação da cirurgia, e a relação entre o tipo de anestesia e a
recuperação da cirurgia. De a côrdo com essa experiência, o grupo
que recebeu a ne stesia ' geral apresentou mais receios pré-operatórios
e necessitou de maIor · quàntidade de sedativos e suporiferos do que
o grupo que recebeu raqui;';anestesia.
O mêdci da morte contrtbue em. grande parte para a ansiedade
no período pré-operatório, podendo levá-lo até ao terror e pânico.
O instinto de conservação, uma 'realidade em todo o indiví duo nor
mal, s � . vê ameaçado diante d a eminência de uma cirurgia. Além
do receio específico . de sobrevivência à cirurgia, existem outr.as im 
plicações consequentés a um desenlace, tais · colria · o aspecto legal
e financeiro da famma, alteração de planos f uturos idealizad os, e a .
interrupção dos sonhos e ilusões mais caras da vida. Essa sensação
de catástrofe próxima virá provàvelmente acarretar . o apai"eclmen
to de éomplicações graves pós-operatóri �s.

O mêdo do desconhecido tem demonstrado ser terrificante para
a maioria dos pac ie nte s . Dé fato, a falta de conhecimento sôbre
o que vai suceder e a sensa�ão de vazio que se inte rpõe ao seu fu
turo são aterradoras p ara quem vai se submeter à cirurgia. Por ou
tro lado, quan do menos se compreende as probabllldades Juturas da
doença, melhor o aj uste a ela. Sendo assim, o paciente leigo tem me
nos receio dO que um médico ou uma enfermeira. .
Um, tipo de receio observado e ntre os pacientes, principalmente
no hospital das Clínicas d e São Paulo, :te m stdo a idéia da sus
pensão da operação. Com efeito, se considerarmos tôda a tensão e
receios a que o paciente é s ubme tido , podemos compreender a d esu 
manidade das operações suspensas sem uma causa j ustificá.vel e
bastante séria.
Muito tem con corrido para o receio de certos pacientes as su
perstições ign or ân cia , e informação mal orienta d a e min istra d a por
pessoas não c ateg oriz ad as, assim cOmo experiências .desagradá.veis
pelas quais êle tenha passado. Dai a necessidade da assistência. pgico":'
lógica ao p aciente ser confiada a pessoas credenciadas , e Que . pelo
seu conhecimento científico, atit udes e apacidade técnica, contribuam
para o seu bem estar.
(5)

GILLER, Donald W. - Some Psycnological Factors in Recovery from
Surgery. Hospital 'Jopics, 41 (7) , july 1963 .
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Cabe à enfermeira, como um dos membros da equipe de saú
de, importante papel no preparo físico e psicológico do 'paciente
para fazer a cirurgia : contribuindo assim para uma recuperação
pós anestésica mais rápida e agradável.
\

RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE SAÚDE
o preparo pSicológico d<' paçiente é iniciado de um modo in
formal, desde que o médico indique a operação e o paciente a acei
te como tratamento indicado para a correção de seus males, continu
ando até que êle se recupere e volte para suas ocupações habituais
diárias. A participação do paciente na decisão da cirurgia, ao invés
de sua imposição por alguém, tem grande influência no comporta
mento e recuperação, segundo Blum , (6) . be autor dá ênfase ao
fato de que os pacientes e seus familiares devem estar a par dos
detalhes, ríscos e possíveís complicações que posam ocorrer duran
te e após a cirurgia, assu mindo inteira .responsabilidade por ela. Ja
nís af.irma que o apoio e a afeição da família exercem uma das in
fluências mais importantes para fortalecer e levantar o moral de
pacientes cirúrgicos (7) .
O ,primeiro passo para uma boa enfermagem é o desenvolvi
mento de um alto grau de sensibilidade para reconhecer as rea
ções psiCOlógicas do paciente, desde as mais sutis até as mais evi
dentes manifestações emocionais. li: a enfermeira que está em con
tato com o paciente durante as vinte e qu atro horas do dia,. sendo
o elo entre o pacient� e os demais elementos ' da equipe de saúde.
Assi m, ela é capaz de descobrir em primeiro lugar qualquer vestígio
de preocupação ou ansiedade, devendo relatá-lo ao cirurgião. Sa
ber manter os meiai de. comunicação e saber ouvir a fim de se in
teirar da maneira como o paciente' e seus familiares aceitam a hos
pitalizaç9,o, a cirurgia e o tratamento, . conhecer os receios, desej os
e sentimentos, sã,o qualidades que a enfermeira deve desenvolver
Dr. Sutherland (8) afirma que o gasto de pequena parcela de
tempo do profissional antes da cirurgia aj udando o paciente a desfa
zer informações errôneas, dissipando preocupações e discutindo pla
nos , futuros de convalescença, é recompensado enormemente no pe
ríodo pós-ôperatório. Nesse preparo psicológico pré-operatório todos
os membros da equipe de saúde têm o seu quirthão de responsabi
lidade, mas é principalmente à enfermeira e ao cirurglao que a&
mais importantes tarefas são confiadas. A enfermeira cabe veri(6Y
(7)
(8)

Peitchinis, op. clt, p. 117.
Ibd. 1 17.
Ibd., p. 117.
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ficar se tôdas as informações foram perfeitamente compreendidas
pelo paciente e se tôdas as necessidades psicológicas do mesmo fo
ram atendidas.
Uma referência especial deve ser feita ao conhecimento do pa
eiente sôbre a cirurgia que sera realizada. É inadmissível, e contra
rio a tpdos os princípios de humanidade e ética, omitir ao paciente
o tipo de cirurgia à qual êle sera submetido, relato êste que deve
ser feito pelo cirurgião . . Causa-nos revolta receber, mesmo ainda
hoj e, pacientes na SaIa de Operações que nos indagam sôbre o tipo
de cirurgia a que êles vão seI' submetidos. A possa atitude diante
dessa situação é de perplexidade, pois não devemos mentir ao paci
ente e não podemos dizer-lhe a verdade. Imaginamos em que con
dições psicológicas e emocionais êsse paciente sera anestesiado. ll:ste
fato nos faz retroceder aos tempos felizes e despreocupados de nossa
infância quando um amigo ,ainda nos seus treze anos, cheio de
planos para o futuro que se lhe descortinava alegre e promissor, so
freu uma ' amputação de membro inferior por osteomieli'te, sem a
menor referência ao tipo de 'cirurgia a que ia ser submetido. Como
consequência, aquêle meninó cheio de sonhos é hoje um homem
morto psiquicamente, alcoólatra inveterado, um irre cuperado social.

O tipo de informação que os pacientes devem receber antes
da cirurgia varia de acôrdo com sua capacidade de compreensão,
inteligência e cultura. Pacientes de nível cultural inferior l3atisfa
zem-se com descrições superficiais, devendo o informante expressar
se por meio de palavras �lal'as e simples. O emprêgo de palavras
rebuscadas ou têrmos científicos poderá sugerir-lhe certa gravidade
no seu estado. Quanto mais culto o paciente, mais detalhes e pro
fundidades exige. O conhecimento antecipã.do de riscos futuros au
menta a ansiedade e turva o seu prognóstico.

Todo doente deve ser tratado como um indivíduo com temores
e esperanças próprias. A fim de compreender e auxiliar um p aci
ente, necessitamos de recursos completamente distintos dos empre
gados para outro paciente. Isso implica em que as informações ob
tidas pela enfermeira i com relação ao paciente devem servir de base
. para cuidados de enfermagem altamente individualizados.
Varios estudos ( 9 ) tem sido feitos nos Estados UÍli dos, n uma tentativa de relacionar o preparo pSicológico do paciente para a cirur
gia e a incidência de compl1cações pós-opératórias. Num dêsses estu
dos, o preparo psiCOlógico era feito pelo método' tradicional a saber :
o cirurgião discutia com o paciente a ' necessidade da cirurgia, sua
natureza e os desconfortos que iria experimentar ; dizia a hora da
cirurgia e dava informações quanto a atividade no dia da operação
e certos aspectos do preparo físico ; o anestesista visitava o doente
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na noite antes da cirurgia, discutia com êle o tipo de anestesia e
dava explicação simples do método a ser usado, 'terminando por

dizer que tudo . iria sair bem. A enfermeira explicava as rotinas do
preparo físico e relatava casos de outros pacientes que haviam sido
submetidos

à

mesma cirurgia e dos quais ela cuidara. O resultado

dessa experiência mostrou que êsses três profissionais falharam no
planej amento das necessidades imediatas de cada

paciente antes

de oferecer aj udá.. A experiência cita o caso de uma paciente que

inexplicàvelmente

mostrou-se preocupada

na ocasião

de

cirurgia,

apresentando vômitos e dores excessivas no pós-operatório . Por duas

vêzes a ' alta dessa paciente precisou ser adiada devido ao aumen
to de tempera'tura. Posterio'rmente descobriu-se que su� princi-

'pal preocupação era a maneira como o marido iria pegar a hos
pita.lização, desde que haviam gasto na doença tôdas as suas eco
economias. Para ela as informações sôbre a cirurgia, método de
anestesia e o fato de outras pacientes terem passado bem eram
lhe de, lnterêsse secundário. Se o plano de assistê ncia psicológi
ca

a êssa paciente fôsse individualizado, de modo a atender as
necessidades primordiais, ter-se-ia evitado essa preocupação

suas

e as ' consequentes complicações pós-operatórias. t:sse fato nos mostra

que o preparo psicológico não deve constituir rotina pré-estabeleci

da, como o preparo fisico, mas ser planej ado de modo individuali

zado.

Outro estudo

tes :

(lO)

foi feito - tomando-se dois grupos de pacien

um, de contrôle, submetido ao preparo psiCOlógi c o normal, e

outro experimental, feito por uma enfermeira especiaÍlzada em saú
de mental e enfermagem psiquiátrica.

_

to-

complicação vômito foi

escolhida como indicador de anormalidade pós operatória. O I:esul
tado mostrou que de 48 pacientes do grupo de contrôle
apresentaram essa complicação, enquanto dos
experimental, apenas 9

(22 % )

41

20 (42 % )

pacientes do grupo

apresentaram complicação de vômito.

No caso de cirurgia infantil foI demonstrado que

as crianças

reagem melhor no pós-operatório quandO assistidas pelO!� pais, sendo
relatados casos de crianç as . submetidas a amigtalectomia que apre

sentaram TPR mais baixo dos que as cuidadas pelo pessoal de en

fermagem ; as eliminações dessas crianças verificaram-se em tem

po mais curto após a operação, tomaram maior quantidade de li
quido,

choraram

e

vomitaram

menos e tiveram melhor compor

tamento no retôrno ao lar.

O

( 9)
(lO)

preparo psicolÓgico da criança difere com a idade e capaci-

Dumas, Retaugh "PsychoIogicai pteparation BeneficiaI in Based on
IndividullJ's Needs " , HospitllJ Topics, 42 (5) , may 1964, p. 79�81.
Dumas, op. cito 81.
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de compreensão. Sabemos que o traumatismo que a cirur

gia e hospitalização acarretam na criança pode
comportamentQ adulto, portanto, é grande

a

interferir no seu

responsabilidade da

-enfermeira no sentido de tornar mínimas as suas reações emocio
nais. Um método que pode ser empregado é o contato prévio da cri

da sala de operação e
cb·urgia. Experimentar,

'ança com o ambiente
assistirá durante a

com

a

enfermeira que a

"de brinquedo", a más

,cara de inalação ou a máscara e gôrro "brincando cirurgião" simu'
1ando a cirurgia na sua boneca ou' bicho preferido, os quais a acpm

panharão :na sala, são métodos que . podem ser usados para reduzir

oQ "stress" na criança.

A criança deve estar informada sôbre a sua cirurgia e estar
consciente de que está sendo conduzida para ela. Mentir à criança
muitas vêzes causa-lhe mais danos do que expô-la à realidade. Lem

'bro-me de uma criança, bastante precoce para sua idade, que foi
induzida à cirurgia sob pretexto de um tratamento. A reação de re
-volta manifestada pela criança no pós-operatório evidenciou os
' erros acarretados por tal conduta.
Fatôres ambi�ntais contribuem para o bem e�tif!.r do paciente.

físico e mental confere ao paciente o re
pouso necessário an es da operação. A côr das paredes, a presença

,A combinação do confôrto

�

,de quadros 'alegres, luz, sol, temperatura adequada, ar fresco, lim
'peza e ordem emprestam ao ambiente uma atmosfera agradável. Ba
'rulho e confusão são irritantes.

O contato de pacientes que aguardam a cirurgia com outros
cuj a experiência: no pós-operatório foi bem sucedida constitue uma
'segurança que contribuiu para a prevenção de ténsões. É respon13abUidade da enfermeira canalizar e orientar as conversas e ati

iudes dos pacientes de modo a manter, tanto quanto possível, ambl
--ente de satisfação, despreocupação e · alegria.

A manutenção dos pacientes ocupados, em tarefas relaciona
'das com s eu interêsse e aptidões ' profissionais assim como jogos, lei
·turas, música, cinema, televisão, etc. aj udam muito na' descarga de

reações emotivas e preocupações. Portanto, os pa cientes devem dedi
'car-se a qualquer forma de ocupação durante o maior tempo possível. '

Além dos receios relacionados

à

cirurgia, várias

são

'pações do paciente hospitalizado a . saber: saudades de

as preocu

casa, isola

-mento, preocupação com os filhos, problemas econômicos, ausên
,ela de emprêgo, e outros de ordem' pessoal. Cabe ao assistente so
cial, ou ' na falta dêste, à enfermeira,' procurar solucionar êsses pro
'blemas

que afligem

o paciente.

Sono repousante é easenc1a1 para a bOa disposição do paciente
te todos 8S meiCK uem ser . empregados para · que êIe sej a assegu.
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rado . No entanto, se todos os métodos disponíveis
falharem, êsse
'
repouso deve ser obtido por meio, de sedativos.
A terapia espiritual tem contribuído grandemente para o con

fôrto , do paciente antes da cirurgia, confôrto êsse que, para muitos,_

só a religião pode dar. Ninguém ignora a existência de uma fôrça

poderósa no Universo que serve de sustentáculo às aspirações da vida .

Independente da maneira como essa fôrça' opera, sej a a Fé, o po
der da oração, ou mesmo sugestão, não podemos negar a sua influ
ência sôbre o físico. Qualquer que seja a crença religiosa da enfer

meira, ela deve conhecer as religiões de seus pacientes e por tôdas
as maneiras, encoraj ar e reforçar essas crenças. O poder da fé

é'

inigualável, e o confôrto e confiança que a religião oferece é um
estimulo à vida. O desej o manifestado pelo paciente de , ver um
ministro religioso,

deve

ser prontamente satisfeito. Não devemos

esquecer que para muitos pacien�es a oração e o confôrto religiOSO

têm poder sobrenatural na sua recuperação.

Em alguns lugares os ll1-inistros religioSos estão sendo incluídos '
na equipe de saúde. Um movimento está sendo iniciado nos hospi
tais de modo a educar os pacientes a assumirem responsabilidade'
pela sua a�istência religiosa, com exceção dos inconscientes.
Muitas vêzes o paciente conserva com zêlo exagerado a meda
'
lha ou escapuláriO que êle leva COnsigo à sala de operação. Cabe à ,
enfermeira d o Centro Cirúrgico respeitar o s pedidos dos pacientes
e cuidar dêsses pertences sacros, que para êle são de valor inesti
mável.

RESPONSABILIDADE DA ENFERMEIRA NA SALA DE OPERAÇAO "
Apesar do preparo físico e psicológico para a cirurgia serem res

ponsabilidade da enfermagem da Unidade c �úrgica, muitas vêzes:
o paciente pode chegar à sala de operações com dúvidas e apreen- ,
sões. Neste caso, as horas e minutos qlle antecedem à cirurgia po

dem ser de agonia para êle e até levá-lo ao pânico.

Costuma-se ouvir que a equipe cirúrgica muitas vêzes ignora o'

paciente como indivíduo, ocupada que está com detalhes técnicos._

No entanto, a enfermeira da sala de operações podfl fazer muito pelo'

paCiente, lembrando-se que não é o tempo gasto com êle, mas a

qualidade de seus cuidados que o auxiliam. Muitas vêzes ela não.
precisa dl,Zer nada, pl1incipalmente quando êle está sedado, mas .
pode transmitir-lhe respeito, interêsse, compreensão. Os pacientes

na sala de operações sentem confôrto

quando a enfermeira per-

manece ao seu lado. O toma!' a mão de um paciente relaxa tensõe�
e iilstila coragem pois transmitem um desej o de aiudar e confor--
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tar. Muitas vêzes um simples gesto carinhoso é mais expressivo do
que palavras.
Preferentemente a mesma pessoa responsável pelo paciente na,

Unidade

Cirúrgica deve acompanhá-lo à sala de operações . Sabe

mos , que isso nem sempre é possívél, mas o simples fato da circu

lante manter conversação com o paciente na Unidade, e dizer- lhe

que estará junto à êle no momento da cirurgia inspira-lhe confian-
ça. Infelizmente o currículo das nossas Escolas de Enfermagem nem

sempre são organizados de modo a entrosar a experiência da Uni

dade Cirúrgica e do Centro Cirúrgico para que o aluno tenha uma

visão total dos cuidados ao paciente antes, durante e após a cirurgia.

A nossa exigência c.omo professõra de Enfermagem em Centro Cirúr-

g ico para que as alunas escaladas para atuar em uma determinada,
cirurgia conheçam e mantenham contato com o paciente na véspera

da mesma, tem mostrado ser bastante eficiente na prevenção de re 

ceios e ansiedades. É dever da circulante receber o paciente de um
mod.o cordial e alegre, chamando-o pel.o n.ome e demonstrando um
interêsse especial P.or êle .
Os ,sons, a presenç a de aparelhos estranhos e o ambiente frio
da sala de operações causam apreensã.o em pacientes sensíveis e

nervosos. Por êsse motivo .os

pacientes prestes a serem operados',

não devem ser deixados nos c.orredores ou próximos à sala de recupe

ração, j unto a pacientes inconscientes ou com dores e outras condi

ções que possam impressioná-los "stress' psicológico . O local .onde êle
aguarda a cirurgi a deve ser calmo e agradável, e o ambiente da sala
de .operapões deve ser "atrativo", à pr.ova de s.ons, confortável, amigo e acima de tud.o, que transmita calor humano.

,

As relações interpel)s.oais dentro da . sala de operações sã.o muito'

imp.ortantes principalmente quando .o paciente está consciente du

rante a cirurgia ( anéstesia local e raque ) , .ou quando a anestesia é

ministrada na sala. O paciente percebe quando há tensão, desordem'
e confusão entre a equipe cirúrgica, e isso o amedronta. Blum afir

ma que a principal causa de tensã.o na sala de operações é a na

tureza das relações entre .o cirurgião e a sua equipe, alteradas por

fadiga, excesso de trabalho, noites mal dormidas. Portanto cabe ao ,
cirurgião, com o seu exemplo, manter um ambiente calmo e favorá

vel para o paciente e tôda a sua ' equipe.

Infelizmente a necessidade de preparo psicológico para a cirur- ,
gia nem sempre é compreendida e observada na maioria de nossos
hospitais, sendo dada prioridade ao preparo - físico ; no entanto êsses
dois cuidados não devem

ser separados, desde que há uma inter-,

relação entre os dois aspectos.

As enfermeiras da Unidade Cirúrgica e do Centro Cirúrgico vai'

o nosso apêlo para que sej am assegurados ao paciente cuidados to-
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tanto físicos como psicológicos, e que sej am iniciados estudos

científicos sôbre o

assunto.

RESUMO

A

cirurgia é

wn

dos acontecimentos

mais

críticos

indivíduo e o "stress" psicOlógico por ela acarretado

na vida

pode

do

causar

complicações

pó s- operatór ias variadas, até fatais. Os conceitos de
vários autores sõbre mêdo e ansiedade são apresentados assim como
as causas mais comuns dos receios, principalmente o mêdo da ane-
tesia, da morte, do de s conhecido. Informações mal orientadas desper
tam o mêdo daí a responsabilidade da enfermeira cirúrgica prepa
rar o paciente psicologicamente. :tsse preparo começa desde a ad
missão, sendo a participação do paciente e família importante no
planejamento das atividades futuras: TôQa equipe de saúde é res
ponsável pelo preparo psicológico dQ p acie nte , cabendo ao cirurgião
informá-lo sôbre a cirurgia A contrib uição da enfermeira no sen
tidO de. estudar e relatar as re ações do pacie nte , manter comuni
cação e saber ouvi-lo, é de grande valor. A assistência psiCOlógica
deve ser individualizada de modo a preencher as necessidades do pa
ciente. Relato de estudos feitos demonstra os erros de rotinas es
tabelecidas para êsse prep aro e relaciona o preparo pSiCOlógico ade
·quado com a prevenção de complicações pós-operatórias. As cirur
gi as infantis devem merecer atenção especial. O amb iente influen
cia o estado psicológico do doente e a religião é para êle um grande
apoio: A terapia ocupacional auxilia a aliviar preocupações. Recebi
mento cordial do paciente na s ala de operações, ambiente calmo
e agrad áve l e boas relações interpessoais, são fatõres que contri
buem favoràvelmente no estado psiCOlógico do paciente, e conse
.quentemente na, prevenção de complicações pós-operatórias.
.

.
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E N F E RMAG EM EM M E D IC I NA PASTORAL!

um nôvo campo para a enfermagem
Ir. Ernestjna Castro, OP

*

Ir. Ana Sá, FC

*

A Medicina vem se desenvolvendo vertiginosamente, envolven
do o enfêrmo cada vez mais e a enfermagem orgulha-se de ter sem
pre tentado acompanhar o passo. Esta$os agora diante não de fa
tos conhecidos que sem uma luz nova não ficam esclarecidos, mas
satisfatôrlamente resolvidos.
FATOS
1 . Um paciente, cego, internou-se para uma , operação de ea
tarata. Estava qesesperado, pois já havia se submetido à primeira
e o resultado fôra negativo. Sua tensão arterial subIa e retardava
a intervenção ; consequentemente, a angústia da espera aumentava
ainda mais a tensão e o ciclo não tinha fim:
Entrou a enfermeira em diálogo com êsse paciente mostran
do-lhe o raio de esperança que ainda brilhava para êle : médIco
renomado, o 1nterê� de tOda a equIpe de enfermagem pela su a
•

Enfermeiras do Grupo de Trabalho de Medicina Pastoral ,do Instituto

Superior

de Pastoral e Catequese.
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recuperação, -e sobretudo a confiança no Cristo que tantos cegos
havia curado em sua vida terrestre, e continuava .a fazê-lo através .
dos meios científicos a cuj o acesso possibilitou chegarem os homens,
seus colaboradores. O paciente acalmou-se. Dias após, a intervenção
se procedeu com muito êxito. No dia da alta êle se despedia di
·
zendo : "A senhora foi para mim como a estrêla dos reis magos . .
Eu estava sem esperança".
2 . Uma senhora casada com um mutilado em guerra esperava
pela terceira vez um filho, com crescentes angústia pois as duas
gestações precedentes haviam malogrado. A partir do segundo mês:
um temor invencível se apoderava dela, levando-a a um desequi
líbrio emocional intenso. Desej ava ardentemente um filho, mas no
mais íntimo de seu ser rej eitava violentamente o filho que temia .
nascer defeituoso como o paI.
Descobrindo os temores a enfermagem esclareceu-a da impro-·
cedência : defeitos adquiridos j amais são responsáveis por uma anor
malia em filhos. E a gestação foi a têrmo desta vez,
Poderíamos multiplicar os casos dêste gênero : suicídios, hipere
mese gravídica, bronquite asmática, dermatites e tôda sequela do ,
campo da medicina pSicossomática que contém muitas vêzes um
componente moral, além do psíquiCO. Aqui o fator culpabilidade li-
gado à origem da doença, ou a persistência, contra a consciência, .
numa conduta viciosa, tem sido mais de uma vez responsável por
tais desordens.
Como aj udá-los? Detergente algum lava nossas consClencias .
Plasma nenhum preenche o vazio e a carência de uma vida que
perdeu o seu sentido espiritual.

A ENFERMEIRA DEVE I�SERIR-SE NO CAMPO
DOS ENFERMOS, como Cristo se inseriu

Não basta prestar cuidados de enfermagem e estar, mesmo que ·
sej a as 24 horas do dia à cabeceira do enfermo, para se considerar
inserida em seu mundo.
Inserir-se é "tomar a pele" pêsse paciente compreendendo suas�
angústias, seu sofrimento, suas preocupações familiares e profis
sionais. Nessa procura de solidilriedade com o doente a enfermeira
aprende a comungar o coração do Cristo que se encarna huma
nidade de seu povo, fala a sua linguagem, conhece a sua psico
logia e tratar cada um pelo seu nome, isto é, pelo todo que êle é.
Só adaptando-se à psicologia de um pré-cirúrgico, de um car
díaco, de um canceroso pode ela devolver-lhe a segurança pela des
mistificação do pior que o assusta. Só partindo desta oportunidade
de respeito à pessoa inteira do enfêrmo, Imas fraquezas, ignorâncias .
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e angústias pode a enfermeira realizar sua vocação apostólica de

ser para êle "vitrina de Deus", trazendo-lhes o Deus amor, o Deus
compreensão, o Deus que salva.

Inserir-se . no mundo do enfêrmo é conhecer a posição que êle
tomou em relação a doença, o re-situar-se com êle numa posição
positiva e valorizante para sua vida. Três em cada dez pacientes
colocam-se numa situação de punidos, de reus de antigos delitos,
·e a atitude consequente é a de aplacar êsse Deus vingativo, quando
n�o, guardando íntimo rancor contra êle.
Aj udá-lo a dialogar com Deus indagando não o "porque" desta
doença o que realmente nos ultrapassa, mas o "para que" esta do
ença, transformando- a daí para a frente em um instrumento de
trabalho para o aprimoramento de sua personalidade. E todos sa
bemos como é eficiente

escola do sofrimento quando bem conduzida.

Inserir-se, sozinha ? Passo a palavra a Ir. Ana Sá que nos mos
trará, de maneira concreta como se fará esta inserção nesse cam
po nôvo que denominaremos

Medicina Pa�óral .

INSER:ÇAO DA ENFERMEIRA NA EQUIPE MÉDICA PASTOltAL
Claro que pouco faria P.. enfermeira se estivesse sozinha nesse

trabalho. Quando se trata da promoção de um artigo tôdas as vitri

nas insistem ria mesma tônica, insinuam os mesmos valores, com 
pletam-se na explicação do artigo.

Para apresentar a face dêsse Incomensurável que é DEUS, as vi
trinas de DEUS devem ser múltiplas, devem, na solidariedade da
equipe, encontrar o sinal m.a is evidente da eficiência do amor divino
e fecundo que une os homens num só amor.

A equipe médica pastoral propõe-se servir o homem enfêrmo
em sua totalidade, isto é, na situação real de doença, dentro do con
texto ambiental em que êsse se encontra, sem perder de vista que
é ao próprio Cristo que se serve. Seu objetivo principal é dar tes

temunho de solidariedade, de amor, de compreensão, de eficiência

profissional ; é dar o confôrto · psico-somático, moral e espiritual ao
doente e a todos os homens integrados na comunidade hospitalar.
Os agentes dessa Medicina Pastoral são todos aquêles que j á
trabalham em prql da recu.p eração d o enfêrmo, o s que não multi

plicam suas tarefas, mas realizam as mesmas tarefas com uma pro
fundidade maior,; com uma iluminação evangélica. É essa a real
diferença. As mesmas tarefas terrenas têm uma dimensão - ultra
terrena.
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QUE PRETENDE A EQUIPE DE MEDICINA PASTORAL?
1.

INSTALAR O AMOR HUMANO

Levar tôdas as pessoas que cercam o homem marcado pela do
ença a uma capacidade de acolhimento, bondade e eficiência que
possam aj udar a medicina a responder plenamente a tôdas as ne
cessidades humanas do doente.
Colaborar intensamente para assegurar , uma assistência profis
sional competente e uma consciência profissional irrepreensível.
Regular a intensidade ' daquele calor .humano ameaçado muitas
vêzes pelo domínio da técnica fria 'e distante que isola nossos pa
cientes do pessoal �e enfermagem, se não se está atento a isto.
, 2.

LEVAR A BOA NOVA

Da alegria e da salvação, única esperança para êsses homens
que se situam em uma posição de risco., Conhecer, porém, a posi
ção inicial que ocupa êsse homem face à nova ' iuz que desej amos
expandir em sua vida. Partir da sua Situação;, dos seus pontos de re
ferência dentro do terreno da crença, util�ar , as palavras chaves
- as suas palavras - para tornar inteligíveis as palavras de Deus.
Conservar seu lugar de mediadora da palavra nesse diálogo pastoral,
no qual resituamos o homem para que ouça a Palavra com ouvi
dos mais bem dispostos, mas nada forçando : respeitemos, como Deus
respeita, sua opção livre no momento oportuno, por êsse ALGUÉM
que espera sua adesão. Liberdade religiosa, como nos ensina o Con
cíli-9, estando {Ilesmo dispostos a aj udá-lo, com ,igual _ interêsse, a
conduzir j unto dêle o ministro de sua própria religião, mesmo quan
do êle não coincida com o da nossa.
3.

DAR-LHE OS SINAIS

Que asseguram a assimilação dessa Palavra divina em sua alma.
êste passo que chamamos litúrgico, só podem ser chamados os.
homens que j á assimilaram a mensagem de Deus e desej am celebrá
la no sacramento. Evitemos portanto todo imediatismo sacram�ntar
que se apresse em conceder-lhe ritos cuj a significação lhe escapam.
forçando muitas vêzes sua opção livre ou pelo menos queimando as.
etapas dessa livre opção.

A
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ORGANIZAR-SE
Para proceder organizadamente .
Se \é necessário estar a enfermagem integrada em uma equipe é

preciso que esta equipe se constitua onde ainda não exista .

Todo u m trabalho de mentalização pode, por vêzes, s e fazer ne
cessário j unto ao corpo clínico, à administração, a tôdas as faixas
.
da enfermagem.
Todo um esfôrço de renovação do conteúdo' evangélico e litúrgico

deve ser envidado, aj udando

os homens a

caminharem no passo

marcado pelo Concílio Vaticano II e não 500 passos atrás . De qual
quer maneira, algumas características valem ficar aqui indicadas :
a)

o programa de evangelização : que pode ser ocasional para

o doente agudo (mas nunca coletiva, radiofonizada, como se fazia,

porque Deus fala pessoalmente a cada um ) , mas pode ser sistemá

tica, para o pessoal d a esnfermagem, para os doentes crônicos que
tempo propodem receber a mensagem de maneira constante e por
.
longadO.
b)

evitar o imediatismo sacramental, como dissemos acima.

c)

envidar todos o s esforços para agir e m equipe, formando os

elementos que se sintam vocacionados no Hospital, chamando, se
preciso fôr, especialistas para darem o primeiro impulso, e organi
zando então o Departamento de Medicina Pastoral, que permita
a distribuição de tarefas e a ação organizada.

CONCLUSOES PRATICAS
A preparação do pessoal responsável poderá ser feita por pa

�estras, cursos intensivosí cursos inseridos nas

escolas d e enfer

magem. Porque não criar uma cadeira de Medicina Pastoral

no

terceiro ano e no pós graduado ( é sobretudo muito fácil substituir
a cadeira de formação religiosa nas . escolas que a possuem ) .

Realmente contamos ainda com poucos elementos especializa

dos no assunto, mas mesmo êste pequeno número já é suficiente para
atender aqui e ali uma solicitação encaminhada a nosso Instituto

SUIlerior de Pastoral Catequética, encarregado Ilela Conferência Na

cional dos Bispos do Brasil da formação dos agentes da p astoral em

todos os campos da catequese.
A vivência dêsses testemunhos da dimensão total do l1omem-ético

metafísico-espiritual, é imprescindível para tornar vivo o sinal do

reino messiânico aceso no mundo por Cristo quandO mandou dizer
a João que os cegos viam, os coxos andavam, os mortos ressuscita

vam e os pobres eram atendidos.
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Possamos pois garantir a todos que nossos Hospitais mantém esta
sinalização sem defeitos, e que 'todos possam ver os cegos recuperando
-suas vistas - os enxêrtos de córnea são os novos milagres do ho
mem que não pode esquecer ter recebido tal sucesso de Deus ; os
coxos andando e tôda recuperação dos paraplégicos o atesta; - os mor
tos ressuscitan do, pelo menos a reanimação artificial · j á · está nas
mãos do homem, mas que sobretudo possa se dizer que todo pobre é

atendido, e que brasileiro nenhum se vej a tolhido em seu direito de

ter acess� ao tratamento neste Brasil onde fomos chamadas a servir.

RESUMO
Apesar do vertiginoso desenvolvimento da enfermagem ainda lhe
"falta considerar com maIor profundidade o aspecto espiritual de as

sistência ao paciente . É conhecido de todos que o paciente reage co

mo um todo quer aos fatos físicos, morais ou psíquicos , e que os

temores, crenças e anseios

podem passar 'despercebidos da enfer

meira com sérios prej uízos para a recuperação total do paciente. A

-enfermeira poderá prestar melhores cuidados se procurar inserir-se

no mundo do. paciente, para identIficar e compreender seu sofrimen
so,

suas angústias e preocupações. Solidarizando-se com êle pode

levá-lo até Cristo, pode conduzí-Io na ànálise do fato "doença" e

transformá-la em instrumento

de trabalho para sua própria ele

vação moral e espiritual. A enfermeira não poderá fazer isto sO
zinha, o trabalho cabe a uma equipe médica pastoral que deve tra

balhar dentro do espírito ecumênico, cuj os objetivos serão : insta

lar o amor humano, levar a boa nova aos homens, dar os sinais das
mensagens divinas. Isto será conseguido através de boa organiza
ção e boa apresentação do pessoal responsável. As escolas de en

ferm agem poderiam criar uma diciplina :

Medicina

Pastoral para

preparar as futuras enfermeiras para a assistência espiritual ao pa

dente, ou fazê-lo através de cursos intensivos ou palestras .

ASP ECTOS DO CU I DADO DE EN F ERMAGEM A
T ETÂN ICOS EM U N IDA DE DE
CU I DADOS I NT E N S IVOS
.

Laurinda Gandolla *
Margarida R. Olive;ra' . *
Maria Rita Cavrueri * *
Ruth F. Godoy * *
I

-

1.

CONSIDERAÇõES SõBRE O TtTANO

Doença

O tétano é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, que

se caracteriza pe la hipertonia, generalizada ou não, da musculatura

estriada e que atinge de preferência � seguintes músculos :

a)

masseteres - causando o trisma;
,
musculatura paravertebral - causando o opistótonos ;
músculos da nuca - causando rididez da nuca ;

b)

e)
od)

músculos da parede anterior do abdóm em
,

abdominal ;

e)

�

catisando a 'rididez
.

'

musculatura dos membros - causando a rigidez dos membros.

A

hipertonia que é permanente, se intensifica em consequência

de es�imulos luminolros d1:retos" manuSeio ,

deglutlção, ruidos, etc, levando

a

do pàéien�,

micção,

espasmos musculares oU sej a,

às contrataturas, que constituem
o mais
temivél
sintoma da mo'
.
,
,

léstia.
:2 .

Agente etiOlógico

O agente etiológico é o "clostridium tetani", bácilo esporulado,

gran-positivo, cuj a mobllidade é assegurada pelos cilio$ vibráteis em
número' de 30 a 50. É estritame�te anaeróbio, e em condições adver

,sas, assume forma esporulada, o que lhe garante excepcional re
sistência ; quando as eondiçõeà ambientais voltam a ser favoráveis,

reassume a forma vegetativa filamentosa, quando , passa a elaborar

,sua exotoxina

altamente Jle'Ul"otrópica.

O "clostridium tetani" na

forma esporulada é encontrado nos seguintes locais :
•
• •

:Hospital das Clinicas. UniverSupervisor. Subdiv�i\o de En!�rmasem.
"
sidade de São f'aulo.
Enfertnelras. Subdivislo de Enfermagem. Hospital das Clinicas. Un1versidade de Slo Paulo,
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a)

no solo que foi tratado com adubo animal contaminado ;

b)

nos espinhos, arbustos e galhos de árvores ;

c)

na . água

d)
e)

putrefeita ; .
. .
em obj etos com o pregós, latas e instrumentos de trabalho ;

eventualmente, em material hospitalar

quando não

existe es

terilização.

A multiplicação do"clostridium teani" é coadj uvada pela açãa

das substânciás que abaixam o nível da oxigenação dos tecidos. Os

esporos, atingindO o organismo, transformam-se na forma vegeta
tiva. (se encontrarem condições favoráveis ) e elaboram a toxina. Sua

sobreviv � ncia é assegurada quando o nível de oxiredução é muitO'

baixo, o que geralmente é resultante da solução de continuidade da:
pele ou

dos tecidos, por queimaduras, ferimentos, tecidos necrosa-

. dos, corpos estranhos e outros.

3

.

Prevalência

O tétano é difundido em todo o mundo, sendo porém relativamente
raro ; é encontrado nas regiões centrais dos Estados Unidos da Amé
rica do

Norte,

muito

comum

na América La'tina, prÍll; cipalmeilte

no Brasil, inclusive, em �ií.o Paulo, sendo que os grupos · mais atin'
gidos são :

3.1
3.2

�

crianças :

-

recém-nascido : a assistência ao parto é feita muitas vê

zes por curiosas ;

acidentes verificados durante folguedos ;

neste caso estas pessoas funcionam como vetor.

sendo as principais responsáveis pela infecção tetânica. O tétano do
recém-nascido é uma das causas de elevado coeficiente de morta-

. lidade infantil e, por isso mesmo, problema de grande interêsse para.
a Saúde Pública ;

3.3

- fazendeir os e lavradores : corrtaminam-se, através de feri

mentos com terra contendo o "clostridium tetani" provindo de es
eretas de animais contaminados ;

3.4

-

operários : acidentados em ambientes contaminados com

poeiras e 'terra.

4.

Reservatório e fonte de infecção
Os reservatór�os são :

o homem,

tados, principalmente o cavalo ;
toris ;

5.

os animais domésticos infec

a terra das ruas e das zonas pas

as fezes humanas e ' de animais quandO

contamindos.

Transmissão
No tétano do recém-nascido, a transmissão se dá diretamente

pelo portador

"curiosa", que

normais não há transmissão

funciona

como vetor. Em

de homem para homem.

coIÍdições
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Período de incubação
6 . 1 - Período de incubação é o tempo decorrido entre a con

taminação

e o aparecimento dos primeiros , sint9mas. No recém
nascido, o período de incubação é igual aos dias de vida, pois a con
taminação é direta através do . coto umb1l1cal, nos pripleiros cui-

. dados prestados. É de grande importância a detedninação do pe
ríodo de incubação no prognóstico da doença. O período de in

cubação é variável, podendo ser de um dia a duas semanas. Quan
to menor

6.2

o período de inc1,1bação mais grave é o tétano .

- Período de progressão nada mais é do que um detalhe do

período de incubação ; é o tempo decorrido entre os primeiros sin
tomas e os primeiros eSPasmos.

7

.

Suscetibilidade . e resistência
A suscetib1l1dade é' geral. A imunidade ativa é adquirida atra

vés da vacina anti-tetânica ' ou toxoide tetânica. A imunidade pas
siva, hoj e muito discutida., é adqUirida pelo sôro anti-tetânico.

8.

prognóstico
O prognóstico , geralmente ,é grave, dependendo, em g;rande parte,

do período de incubação.

9.

Tratamento
Apresentamos o

tratamento

seguido na Clínica Pediátrica do

Hospital das Clinicas, Serviço do Professor Eduardo Marcondes, gru

a chefia do Dr. Dácio Pinheiro.
1 .0) Relaxante-s musculares : gardenal 0,2 ml L M. ou E. V.
c/6hs ; val1um 0,2 ml I . M. ou E. V. c/6hs.
2 .°) Soluções hidratantes : sôro glicosado a 10% 200 a 250 ml ;
solução B a 5 0/0 ml ; gl1cose hipertônica a 50% 25 ml ; vi
tamina C 2 ampolas ; soução D 1,5 ml ; solucortef ou fle
bocortide 10 mg adicionado.
3 .° ) Nos casos de parada cardiaca ou apnéia : adrenalina,
aquosa 1 : 1 000
intracardíaca ; cafeina 1/4 ampola

po de tetânicos sob

9.1

-

-

I. M . ; oxigenação e respiração artificial.

4.°) Convalescença : quemicetlna 30 mg v. o. c/6hs ; abdecol 10
gts v . Ó. 1 vez ; redpxon 20 gts v. o. 1 vez ; C02 inalação
4: vêzes ao dia ; tergentol + sôro fisiológico ( 2 ml de cada )
inalação c/6hs ; g uardenal 0,005 10 gts v. o. c/8l)s ; fisio
terapia.

5.°) ' Medicação profiIática de complicações :

S. A. T. após teste
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20 U ; gama globulina 1
100 000 U I. M. ; plasma

a

9.2

ampola I. M. ;
50 ml ; sangue

penicilina

50

50 000

ml.

Reabilitação do paciente
tratamento clínico é complementado pelo fisioterápico, o qual

o

é indicado quando a hipertonia m u�cular estiver na fase residual e
os espasmos desaparecidos, o que não

ocorre antes de quinze ou

vinte dias após a internaçao. O tratamento fisioterápico consta de
aplicação de calor e reeducação por meior de exercícios.

10 .

Profilaxia

10 . 1

---J

Educação sanitária - Através dela a população é aler

tada sôbre os perigos do tétano, os meios para evit�:-lo, cuidados com
os ferimentos, valor da imunidade ativa por meio de vacinação sis
temática e necessidade do emprêgo de dQses de re.fôrço nos casos
de ferimentos suspeitos em pessoas já vacinadas. É importánte a
vacinação nos serviços de pré-natal, a fim de, através da gestan
te, imunizar o feto.

A imunização ativa pelo toxoide tetânico assegura proteção per
manente desde que as doses de refôrço sej am feitas.
- Apresentamos a seguir o esquema de vacinação anti

10.2
tetânica :

IDADE
2 meses

tríplice

4 meses -

tríplice

7

tríplice

3

meses

15 meses

meses

c/5 anos

tríplice
tríplice
tríplice

Gestantes

anatoxina tetânica

mês

anatoxina tetânica

8 .0 mês

anatoxina tetânica

7.°

9.0 mês

DOSE

VACINA

anatoxina tetânica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ampola
ampola
ampola
ampola ( refôrço )
ampola ( refôrço)
ampola ( refôrço )
ampola
ampola
ampola
ampola
ampola no 9 .° mês, se

j á fôr vacinada nos úl
timos
adultos

anatoxina tetânica

1

3

total de

Nota :

anos.

ampola cada

3

30

dias no

doses.

em casos de ferimentos suspeitos de contaminação deverá
ser administrada · uÍIla dose de refôrço de anatoxina tetânica.
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Cuidados de enfermagem
l!: relevante

o

papel da enfermagem no tra.tamento do tétano,

uma vez que o paciente fica sob cuidados e observação contínua do
pessoal de enfermagem.

Medicação

- é grande a quantidade de medicação a ser minlS

trada ; a associação de medicamentos ao sôro que é gotej ado conti
é muito frequente . O gotej amento do preparado ' endo
venoso deve ser rigoroso a fim de não sobrecarregar o paciente ou

nuamente

deixar de gotej ar quando necessário . A observância do horário dos
antibióticos é indispensável.

Cuidados de higiene

- são m�ito importantes pois durante os

espasmos o paciente não controla os eSfíricteres. Nos tetânicos re

cém-nascidos à higiene não ' constitui prob,lema. A fim de não sacri

ficar esta parte que é de suma importância, os paciente� são seda
dos previamente. O horário dos sedativos e ' relaxan tes deve ser •. es
'
tabelecido de tal forma que coincida com o horária da ' toilete. Quan
'
do se faz necessário, médicos e enfermeiras" deliberam
e ' alte�am o
'.
"
horário dos mesmos.

Queremos ressaltar aqui uma vitória da enfermagem, que ap6s
'
que o paciente recém -nascido reéeba

insistentes apelos, conseguiu

seu banho completo . Em nosso serviço, o 'banho môrno de imersão
não é dado apenas como medida higiêpJ.ca,
xante muscular.

Prot�ão

da

língua, dos

ma�

também

c,omo

rela

membros s uperiores e inferiores, da pal

ma da mão, previne acidentes durante os espasmos.

Mudança de decúbito

- procede-se da mesma forma, fazendo

coincidir o horário da mudança de decúbito com o dos sedativos e
relaxantes musculares, ou aumentando-se ligeiramente o gotejamen
to do preparo endovenoso.

Temperatura corporal

-

é outro ponto importante de contrôle da

enfermagem . Para recem-nascidos procede-se a

aquecimento das

fraldas e das roupas do uSO. Esta inovação cabe à cOlega Marga-,
rida Gomes de Oliveira, que introduZiu a técnica na Unidade de
Tetânico da Clínica Pediátrica.

"Facies" e extre·midades

-

devem ser observados

com muita

atenção : edema, cianose e outros sinais.

Profilaxia de escaras - por meio dos cuidados adequados.
Aspiração das secreções .,-- oro-naso-Iaringo-traqueal.
maioria dos casos exige observação e
Foco de infecção
----,

tivos.

Traqueostomia

- deve ser cuidada com rigor.

cura
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Alimentação - a alimentação absorve muito tempo pois o pa
ciente apresenta deglutição difícil, mesmo nos casos menos graves e
de pré-convalescentes.

12 .

Aspectos psicológicos

O apoio e . a seguranç a . inspirados são. muito imp ortantes pois

o paciente se mantém lúcido em todos os momentos.
Assistência reUgiosa deve ser dada, de acôrdo com o credo dn
paciente.
Assistir a família do paciente, aceitando seu estado emocional.
orientando-a quanto a necessidade da mesma se manter distant'!
do paciente a fim de não emocioná-lo ; dar informações animado-

ras,

sempre que possível.

13 .

Aparelhos

-

,
conhecer perfeitamente o funcionamento dos

diversos aparelhos tais como Aga; Bird, Tàkaoka; ' Volumeter e as
piradores a

fim

de assistir convenientemente o paciente e tomar as

provIdências quando necessário.

Anotações da eÍllermagem

14 .

,
-

as alterações

observadas

e

os cuidados prestados devem ser anotados com precisão no relató
rio de . enfermagem. Relatar no 'Uvro próprio as ocorrências de cada

plantão.

II

-

UNIDADE DE CIDDADOS INTENSIVOS PARA TETANICOS

O cuidado ao paciente tetânico tem m�recido continua atenção

da enfermagem

A

no

sentido de beneficiar efetivamente o paciente.

equipe ' médica e . de enfermagem considerou a instalação da

, Unidade de Cuidados Intensivos essencial

à dinâmica do traba

lho para proporcionar melhores condições a equipe e segurança
a,o paciente .

1.

Planta Física
1.1

localização ao abrigo de barulho e
extranhas ao . serviço.

1.2

Area , --' deve oferecer tôdas as facilidades de circulação

1.3

F.acilidades

do acesso de pessoas

em relação ao número de leitos e dos aparelhos usados.
ar condicionado ;
teto e paredes

à prova de som ;

instalação de água quente e fria ;
banheirinha embutida, se a unidade se destinar a tetânicos
recém-nascidos ;
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üumInação IndIreta a fim de evItar estimulos que provocam
espasmos ;
sIstema de alarme para casos de emergêncIa ;

cortInas ou boxes indIviduais quando se tratar de unIdad�s '
para adultos ;

balcão para a guarda do material de

escritórIo, medIca

mentos, Instrumental, material de enfermagem.

2.

Pessoa l
o

pessoal de enfermagem deve receber treInamento especifico

constantemente renovado, mantendo

a

equipe no mais alto nível téc

nico. Na unidade de cuidados ' Intensivos os cuidados, são 'executados
por enfermeiros e. auxUiares de enfermagem.
lI!

-

RECOMENDAÇÕES

Vacinação antitetânica como rotina dos serviços ' hospitalares.

1.

Assistência ao pacIente ' tetânico em UnIdades de Cuidados In

2.

tensIvos.

IMPORTÂ N C IA DA ASSISTINC!A OE ENFERMAGEM
NO C IC LO GRÁV I DO PUERPERAt. EM
PORTADORAS DE D IAB ETES
*
Elza Peres Au�usto_ ,
**
Dilze Rizzo
, Rosa Alessi * * *
lNTRODUÇAO
,

,

A gestação numa diabética apr�senta vá,rIos aspectos com !puitas incógnitas e produz uma série de problemas, que exigem 'a es
treita colaboração entre o médico e a enfermeira obstétrica ou obs
tetriz.

Os aspectos da assistência de ' enfertll agem apresentadOS neste

•
••

*..

Supervisora d a CUnica Obstétrica e , Ginecolóiica do Hospital das. Cli�
,
nicas - São Paulo.
"
,
Obstetriz. Orientadora Educacional da Escola de Obstetrícia da Facul
dade de ' Medicina da Uiiiversld8.de de São Paulo.
Obstetriz do Berçário do Hospital das Clinicas - SA.o Paulo.
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9�" q�e vêm

sendo adotados no Departamento de Obs
tetricia e Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me
'
dicina de São Paulo - Serviço do Professor José B. Medin a sob a

trabalho· são

orientação do Doutor

Milton Maretti.

INFLUltNClAS DO DIABETES SOBRE A GRAVIDEZ
A gravidez é diabetogênica, isto é, faz eclodir o diabetes pela
sobrecarg a funcional pancreática, o que no pâncreas, constitucional

e

here di'tàriamente
Tanto no

insuficiente,

origina uma descompensação.

estado pré - diabético,

que é

o períOdo no qual a do

ença não se manifestou ainda (variável em relação ao tempo que
dura ) como no diabético declarado, ' determina complicações que se
cara cterizam pela alta incidência de partos prematuros, recém-nas
cidos de pêso elev a do, más formações e alta mortalidade perina
tal. Alterações nos órgãos internos foram encontradas tanto em
filhos de pré-diabéticas como em diabéticas declaradas .
Antes . d a , intrOdução da insulina, a gestação resultava em si
tuação trágica , e assim a di abétic a era considerada pràticamente
estéril ; a frequência da gestação a têrmo na era pré-insulínica era
t ão rará que Willlams relatou um só caso em 1 3 anos, e que não
,





.

conseguiu sobreviver.
As causas de mortalidade materna na era pré-insulínica eram �
CQntl\ diabético, . toxe�a, anes.tesiá. e aeidente vasc ular Atualmen
te na e ra d a insuli� f,lSSa& causas, se repeteJll quando encontramos :
.

diabetes não diagnosticado px:êviarÍl ente;

1.

·

falt a, de assistên cia ;

2.

cond ut a e contrôle inadequados do diabetes e da gravidez.

3.

Porém , através

de medidas se gur as podemos prevenir a morte

da gestante se adotarmos as seguintes recomendações :

procura de sinais precoces do diabetes ;

1.

b ons cuidados médicos e boa assistência de enfermagem no pré 

2.

natal parto' e puerpério ;
,

3.

avaliação cuidadosa e

4.

individual

do tempo exato do parto ;

evitar ce$área nos casos de acidose grave ou pré-coma.

Uma idéia exata ' destas recomendações é demonstrada pela es
tatística de nosso serviço, onde foram atend idas 80 gestações de
diabéticas no pe riodo de 6 anos ( 1960- 1966) ; 74 % fizeram pré-natal
e foram assistidas devidamente durante o parto e p uerpério e 26%

procuraram o serviço apenas para receber assistência por ocasião
da. fase mais agud a da moléstia ou complicações.
Nas primeiras (74 % ) observou-se o seguinte :
96,5 % - gestação a têrmo, sendo 54,2 % partos espontâneos e indu
zidos, e 42,3 % cesáreas;
.
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3,5 %

- morte fetal e materna por complicações que

se instala

ram durante a gestação.
Nas segundas

(26 % )

seguinte resultado :

85,7 %
9,5 %

que não fizeram pré-natal observou-se O>

-

partos prematuros ;

-

morte materna e fetal por complicações, tipo

coma dia

bético e complicações vasculares.

COMPLICAÇõES
Durante a gestação, as diabéticas são mais fàcilmente acome

tidas de doenças, ' se comparadas com as outras mulheres. Dentre as:
complicações mais graves podemos citar :

1.

Toxemia ( pré-eclâmpsia, eclâmpsia ) ;

2.

Hidrâmnio.

Toxemia ou pré-eclâmpsia
Há correlação entre a duração do diabetes e a frequência de to-
xemia. Diabetes de longa duração e lesões renais favorecem o de
senvolvimento da toxemia e a concorrência de formas graves .
Estudos

sôbre

funções, na diabética, demonstraram

forme progride a gestação para
tração glomerular e do fluxo

que

con

têrmo, os valores da taxa de fil

renal
o

plasmático declinam a niveis

abaixo dos encontrados nos mesmos períodos de gravidez nas não
diabéticas. O grau de declínio é proporcional à severidade do de
senvolvimento da toxemia.

Bidrâmnio
Dos casos atendidos no serviço,

45 %

das diabéticas apresenta

ram hidrâmnio, ignorando-se todavia a causa dess� incidência.

PRÉ-NATAL E ASSIST.lNCIA DE ENFERMAGEM
A gestação causa uma série de preocupações e ansiedades, que
se agravam quando relacionadas .ao diabetes.

A obstetriz ou enfermeira obstétrica,

tem

grande atuação, cola

borando com o médico no preparo da gestante, a fim de conseguir
sua aceitação e participação nos vários aspectos do tratamento .
No primeiro contato é importante que- fiquem assentadas as ba

ses da assistência integral que realmente o serviço vai proporcionar�_
Compete a enfermagem atender a paciente,
seu trabalho os seguintes pontos :

considerando em
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1.

Entrevista

Reveste-se de caráter todo especial. pois fazendo-se uma análise
�uidadosa dos antecedentes familiares e obstétricos, estaremos au
xiliando dessa maneira o médico na pesquisa do diabetes.
:2 .

Preparo psicológico

Desde o primeiro contato devemos desenvolver na gestante ati
tudes positivas e de confiança, que a animem a aceitar e colaborar
no tratamento. A assistência psicológica estende -se também à fa

mília, pois a hospitalização precoce, antecipação do parto e possíveis
'complicações com o recém-llascido, são causas evidentes de preocu
pações.

:3 .

Con.trôles
a.

Hidrâmnio e hipermegalia fetal, através das medidas
circunferência abdominal e d a altura d o útero :

b.

Pressão arterial - para verificar sinais de hipertensão ;
T. P. R. - constatar possíveis infecções.

,c.

Pêso - para verificação de

ademas e prevenção das

da

to

xemias ;
d.

Laboratório .
�

Exames

de :

Glicemia,

gliccsúria

e cetonúria

que controlam o diabetes.

Urina tipo I - descarta possível infecção do aparelho uri
nário que é frequente nestas gestantes.
Diurese das

24

horas que precedem a consulta ( volume +

amostra para exame ) .
4.

Educação sanitária
a.

Prevenção do coma

diabético e choque hipoglicênico - a

educação da gestante contribui para a prevenção destas com
plicações. Ensinamos como diferenciar os sinais de hipo e
hiperglicemia, e quais as medidas a serem tomadas . As ges 
tantes com hiperemese ou

vômitos, explica-se a possibili

dade de hipoglicemia, que se caracteriza por sudorese , tremo
res esensação de desmaio ; às gestantes com infecção de qual
quer natureza, a possibilidade de coma diabético, que se ma
nifesta através dos sinais de poliuria, sê de intensa, astenia
b.

e

torpor.

Dieta - deverá con,tér mais calorias durante a gravidez para

evitar acidose, já que o feto também consome açúcar reti-
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rado do sangue materno. A dieta hipocloretada deverá ser
observada nos casos de toxemia e prevenção de edemas .
c.

Os exercícios moderados devem ser estimulados, a fim de que
não se considere inválida.

d.

Orientação sôbre consultas e exarrtés - demonstrar a im
portância do contrôle semanal ou quinzenal, da evolução da
gravidez e do diabetes; por testes de laboratório, ou simples
mente por dosagem easeira da glicosúria.

e.

Nas gestantes pré-diabéticas, a orientação tôda é dirigida
no sentido de surpreender o aparecimento do diabetes.

ASSISftNCIA DE ENFERMAGEM NA
BOSPITALIZAÇAO, PARTO E PUERPI:RIO
Bospital.iza.ção
A hospitalização da gestante, quando não ocorrem complicações,
se fará em tôrno da 32.a semana, pois o risco de morte fetal intrau
terina aumenta gradualmente a partir dessll época. Durante

um

mês, ficará em observação e contrôle exigindo atenção e vigilância
constante da enfermagem. É felnto um planej amento que possibilite :
contrôle do foco

1.

fetal cada 2 ou 4 horas, porque os fetos

podem entrar em sofrimento ;
2.

diàriamente, verificação da : circunferência abdominal e al

tura uterina ; pressão arterial ; T. P. R. e testes simples de gl1cosú
ria ( cetonúria se necessário ) e diurese .de 24 horas.
3.

preparo psicoló gico.

A hospitalização precoce causa uma série de problemas psico
sociais para a gestante diabética, acrescidos da expectativa de pos
síveis complicações da própria doença para si e para o feto .

É imprescindível a higiene mental nesta fase, através de labor
terapia, recreação, visitas frequentes inclusive de
Indispensável

também

a

assistência

espiritual

de

filhos menores .
acôrdo

com

a

crença.

PARTO
o

período ideal para o parto será entre a 36.a e 37.a semana de

gravidez, pois oferece a melhor chance de sobrevida fetal.

Poderá ser necessária a antecipação do parto , se surgirem com
plicações que ameacem a vida fetal ou materna. São ·elas : . antece
dentes obstétricos de

morte fetal intrauterina na 36.a semana ou
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antes ;

nefropatia

com

hipertensão ;

diabetes

descontrolado

com

ceto-acidose ; toxemia e hidrâmnio .
A determinação do tipo de parto compete a o médico, q u e in

dicará o de menor efeito maléfico para a mãe e feto, adotando o
critério de individualização para cada, caso .
De modo geral, todo trabalho de parto prOlongado ou difícil acar

reta desvantagens para a diabética, por esgotar as reservar de gli

cogênio hepático e quanto ao feto, acredita.-se que não dispõe de

, vitalidade suficiente para tolerar um trabalho de parto prolongado ,
se comparado com os filhos de mãe não diabética.
Além dos cuidados gerais de assistência ao parto, nas diabé
ticas devem ser evidenciados os seguintes pontos :

1.

contrôle do foco fetal cada 30' ou 15' ;

2

toque em número mínimo necessário, evitando rutura pre 

3.

observação dos sinais de hipo

coce da bolsa amniótica ;

e hiperglicemia, principal

mente nos partos demorados ;

4 . supervisão do médico, pois devido ao tamanho do feto, po
'
dem aparecer complicações como : desproporção feto -pélvica ou en 
cravamento do bi-acronial ;

5.

colheita de

sangue do cordão para dosagem de glicemia,

evitando assim qu'e, no � erçário, o recém nascido sej a submetido
uma punção venosa .

a

PUERPÉRIO - CUIDADOS ESPECIAIS
1.

Vigilância contínua no puerpeno imedia'to, pois frequente 

mente a necessidade insulínica está diminuida podendo

a

puérpera

entrar em coma hipoglicêmico.

2.

Contrôle do sangramento, devido à possib1lidade de

hipo

tonia uterina, principalmente nos caso�, de feto grande .

3.

Contrôle frequênte de P . A. e T. P. R .

4.

Lactação - geralmente a puérpera pode apresentar hipo 

galactia, porém é importante que se faça a prevenção de mastite.

Nota : o teste de glicosúria na puérpera deve ser feito com gli

cofita e não com

o

reativo de Benedict, porque êste reativo é po

sitivo na lactosúria, quadro normal na puérpera.
o

CUIDADO DQ RECÉM NASCIDO
o recém-nascido é fraco em relação às outras crianças. Tem

maior, pêso em comparação a outros fetos da mesma idade, pesando
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em médi� 500 a 550 gramas acima dos índi�� normais. Além de
pêso

maior. ,r< fr�quentemente

nasce

edemaciado ·.· , e obeso.

Pode apresentar anomalias congênitas, distúrbios respiratórios,
hipoglicemia, hipermegalia fetal,

acidose,

membrana hialina,

dis

túrbios eletrolíticos, tetania e icterícia.
Devido a pouca resistência, apesar de seu támanho, requer os
mesm.o s cuidados dos recém-nascidos prematuros, que, são :

1.

incubadora aquecida e com oxigênio úmido ;

2.
3.

aspiração frequente das vias aéreas superiores ;
j ej um de

24

h.oras, que poderá ser interrompido se apresen

tar sinais de hipoglicemia, administrando-se glicose por via oral ;

4.

vigilância

constante, observand.o-se sinais de ,.complicações

como : cianose, dispnéia, tosse, agitação, contrações musculares, aci
dose icterícia ;

5.

contrôle de pêso diário ;

6.

observação das técnicas específicas de alimentação.

Nota : Pela observação d.o facies de um recém-nascido, pode-se
levantar a hipótese de possível mãe diabética.

�a

"Facie coshingoide "

lembrando a doença de Cushing o u "Tomatõ Face" como querem ,
os americanos ( rosto red.ondo e vermelho intenso ) .

CONCLUSõES

No

final dêste estudo, chegamos às seguintes conclusões :

que, a enfermeira obstétrica e a obstetriz, através de seus co

nhecimentos e acurada observação, têm parte relevante na assistên
cia à diabética no ciclo grávido-puerperal.
que, ao contrário da era pré-insulina, h.oj e a diabética, quan

do bem controlada e

q.evidamente

assistida, tem grandes probabili

dades dê levar a gestação a 'têrmo, e manter a fertilidade, devendo
se êsse sucesso à insulina e aos métodos novos de orientação e con
duta da assistência ao parto .

.

que, apesar de ter diminuido .o índice de mortalidade materna,

ainda o filho de diabética continua uma incógnita, pois apresenta
complicações, e a nati e neo mortalidade, continuam altas.

RESUMO
A gestação numa diabética apresenta uma sene de problemas,

que exigem a assistên cia constante do médico e da enfermeira obs
tétrica .ou

obstetriz. Antes da introdução da insulina a gestação

resultaria sempre em situação trágica. Atualmente, com as medi
das que se adotam, a morte da gestante diabética pode ser preve
nida através da procura de sinais precoces do diabetes, de cuidados
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médicos e assistência de enfermagem no pré-natal, parto, puetpério
e avaliação cuidadosa da época exata do parto . Um aspecto levan
tado no Serviço demonstra que das 80 gestantes diabéticas atendidas,

74 %

fizeram pré-natal ;

26 %

procuraram o serviço apenas quando al

guma complicação já se ins'talara ou por ocasição do parto, quando
se observou ser mais frequente a morte nestes casos. A assistência

integral de enfermagem realizada em tôdas as faSes do tratamento,

incluindo a assistência ao recém-nascido, é focalizada no sentido
de

surpreender

o

aparecimento

do

diabetes' e prevenir

possíveis

complicações.
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A E N F E RMAG EM NO H OSP ITAL DIA
Ana Maria de Souza Rodrigues
Thereza Gollitsch
I

- FILOSOFIA

E

*
*

OBJETIVOS

O obj etivo fundamental do Serviço de Enfermagem do Hospi
tal Dia do H.S.P.E . foi e continua a ser uma ten'tativa de aj uda aos
p aciente acometidos de distúrbios psíquicos e psicológicos, interna
dos na clínica ou tratados ambwatQriamente.

Essa aj uda representa uma parte pequena dentro do todo que
é o trabalho da equipe psiquiátrica .
*

Enfermeiras do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital
do Servidor Público do Estado de São Paulo. '
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Procurando dar um auxílio aos paciimtes na acettação

de sI

mesmos e na melhoria de suas relações com os outros indivíduos,
necessitamos estar preparados para utilizar de forma construtiva .
nossa própria personalidade.
Entre

as capacidades ·essenciais para podermos trabalhar em.

Clínica Psiquiátrica como a nossa, cada elemento da equipe de enfer
magem, deve :

- aceitar o paciente como um seI' humano importante e respei- ·
tá-Io na sua individualidade.;
---' aceitar que tõda conduta humana 'tem um significado e é res-·

posta a uma necessidade ;

- comunicar ao paciente a sensàção de que é aceito e de que
.

existe um interêsse verdadeiro por êle.

Devemos então, cada vez mais, conhecer a nós

mesmos,. ana-·

lizar nossas relações com outras pessoas e trabalhar constantemente
para conseguir uma melhora da compreensão da conduta humana ..
e da nossa maneira de tratar os pacientes.
11 .

PLANTA FíSICA
.

.

.

Hospital Dia e Internação
Antes de falarmos no pessoal da Enfermagem do Serviço de Psi-·
quiatria e Psicologia Médica do Hospital do Servidor Público do Es
tado de São Paulo, antes de falarmos dos pacientes, suas atividades.
e observação da equipe durànte os tratamentos, não pOderíamos dei-
xar de ter uma visão d o

todo.

O Hospital Dia e Internação estão assim · constituídos :

1 , quarto de 1 leito ( para convulsoterapia)

1 enfermaria de 4 leitos ( para internação)
1 enfermaria de v leitos

3

( para inte�ação )

enfermarias de 4 leitos ( para insulinoterapia)

1 enfermaria de
alcoólatras )

6

leitos para reflexoterapia condicionada ( para.

1 consultório médico

1

põsto de enfermagem e secrptaria

1 sala de serviço

2

sanitários para funcionários

1 quarto para limpeza de materiais usadOiJ
1 rouparia

1 vestiário para pacientes
1 copa

2

sanitários para pacientes

� :n o
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1 biblioteca dos pacientes
1 -sala , de recreação ( clubeco)
1 saljq de b�eza
III

1.

-

O SERVIÇO DE ENFERMAGEM

Administração de pessoal

A enfermeira é respollsável pelo bom andamento do Serviço de
:Enfermagem. Não havendo um gerente administrativo cuidando do
planej amento e exec�ão das modificações necessárias ao Servi
'ço de Enfermagem Psiquiátrica� ela planej a e após a aprovação do
-plano pela chefia, o executa;
, '11 )

Seleção

Enlermeiras : - Por deliberação da chefia de enfermagem, as enfermeiras optaram pelo trabalho no _serviço, baseadas no seu in
-terêsse pel� especialidade e algumas na experiência adquirida an
teriormente na Clínica Psiquiátrica do Hospital das Clíp.icas. Vie
oram também baseadas na tentativa de poder, dentro do seu campo,
aj udar o paciente submetido a um regime de semi-:-hospitalização _
-COntO todos os funcionários, foram admitidas no hospital apÓs a
realização do psicoteste.
Auxiliares de Enfermagem : Quanto aos auxiliares de enferma
- gem, a grande maioria foi determinada pela chefia para exercer suas
'
funções na nossa clínica.
Como é de se -esperar, dentro de um todo não previamente se
lecionado para um trabalho específico, alguns problemas aparece
-ram ; grande parte deles já foi solucionado, permanecendo apenas
-em evidência, a minoria.
Atendentes : Os candidatos a atendentes, após o psicoteste, sub
meteram-se a um mês de estágiO em várias clínicas do ' hospital,
::além de orientações de ttica Profissional e da parto teórica neces
sária para exercerem a função de atendentes.
A maior parte foi orientada durante ,êsse tempo por uma en
' fermeira psiquiátrica que, após o curso, subme'teu-os a exame es
·-crito, e com banca examinadora constituida por enfermeiras, e uma
prova prática oral.
Os ' aprovados que optaram pela nossa especialidade, foram de
vidamente selecionados ptila enfermeira, e passaram por entrevista
-com os médicos do Serviço de Psiquiatria.
Os problemas surgidos têm sido passíveis de solução, devido a
:prévia seleção feita.
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Escriturárias e Mensageiros : Foram enviados a nós pelas suas
,chefias com o qual mantivemos uma troca de idéias e de orientação.
b)

Quadro

Previsão J;lara o, início do H. D. em

21-6- 1965

Para 27 pacientes, com o seguinte esquema de tratamento e
'áreas ocupadas : 3 enfermarias de insulina, 1 enfermaria de E. C. T.,
1 enfermaria de reflexoterapia condicionada - medicação, trata
mentos especializados, 'acompanhamento de pacientes às ativida
des dentro e fora da clínica.
;

Ambulatório-Encaminhamentos
2

Enfermeiras
Auxiliares de Enfermagem
Atendentes

10
24
2

Escriturários
Mensageiras

2

Previsão para a continuação do H. D. e início do H. N . em

16- 5 - 66

Para pacientes do H. D., 7 pacientes do H. N., acrescentando : 2
-enfermarias para internação :
enfermeiras
auxiliar de enfermagem
atendetes
escriturárifls
mensageiros

5
22

32
5

2

'ConsegUido até dezembro de
�nfermeiras
-auxiliar de enfermagem
atendenstes
escriturárias
mensageiros

1966

2\
13
15
4
1

Atualmente:
�nfermeiras
auxiliar de enfermagem
atendentes
escriturárias
mensageiros

4 ( uma em afastamento para estudo )
13

15
5

1
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c)

Atribuições do pessoal

Enfermeira

-

lr: a responsável pelo ambulatório, Hospital Dia

e Internação.

faz entrevista com os pacientes. encaminhados ao H. D. e
Internação e com os familiares dêsses pacientes, orien
tando-os ;
faz entrevista com grande parte dos pacientes encaminha
dos aos Hospitais de Convênio e suas famílias ou acompa
nhantes ;
faz, quando necessário, o encaminhamento ao Serviço Social.
introduz o paciente na clínica, apresentando-o aos demais e
à eqUipe,
distribue os pacientes novos aos respectivos médicos, aten
dendo à orientação dos mesmos,
partiCipar j untamente com pacientes e funcionários das reu. niões presididas pelos médicos ( reuniões administrativas, de
conhecimento de comentário do j ornal e palestras) ,
preside reuniões d a enfermagem com os pacientes e reuniões
da Diretoria do Jornal dos pacientes,
convoca reuniões extraordinárias da enfermagem com os:
pacientes,
programa a proj eção dos filmes,
orienta nas reunIões sociais, recreação e passeios ao ar livre,.
faz entrevistas periódic.as Individuais com os pac ientes do
H. D . e Internados', e a revisão do j ornal dos pacientes (jun
tamente com um médico ) antes de ser mimeografado,
controla os livros doados à Biblioteca dos pacientes,
supervisiona a equipe de enfermagem durante os trata
mentos,
convoca reunião mensal com os funcionários,
faz avaliação dos funcionários,
participa das reuniões gerais da clíniCa,
lr: responsável pela medicação e cui
dados diretos aos pacientes, anotações de observação, trata
mentos e medicações,
estimula os pacientes a participar e participa das reuniões
com os pacientes.
mantém vigilância constante dos pacientes e acompanha os
passeiOS ao ar livre.

Auxiliar de Enfermagem

-

lr: responsável pelos cuidados higiênicos, ordem.
asseio, alimentaçãb e encaminhamentos.

Atendente

-
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participa das reuniões dos pacientes, acompanhando-os aos
passeios e mantém constante observação,
atende o amb�latório !
cargo, sob a supervisão das enfermeiras.
Nota : SOmente na PSiquiatria o atendente faz anotações na
fôlha de enfermagem, no H. S. P. E . ) .

Esta divisão de atribuições de cada participante da equipe de en
fermagem, não é rígida e há bom entrosamento entre todos.

Escriturária - Além das atribuições gerais ela faz o fecha
mento e contrôle dos pacientes do H. D. e Internação, assim como
o contrôle do kardex da enfermagem.
Mensageiro - É responsável pela busca de prontuários no Ar
to e contrôle dos pacientes do H. D. e Internação, assim como o con
trôle do kardex da enfermagem.
Mensageira - É responsável pela busca de prontuários no ar
quivo Médico e Estatística e pelo encaminhamento de papéis em geral.
d)

Treinamento do pessoal

Considerando as atribuições específicas citadas anteriormente,
é realizado o treinamento da equipe de enfermagem, visando o aten
dimento adequado de cada indivíduo. l!:sse treinamento tem por fi
nalidade desenvolver a capacidade de observação para anotações
dos pacientes, seu comportamento e os tratamentos especializados a
que são submetidos.

2.

Supervisão

A avaliação da enfermeira: e de seu trabalho é feita semanal
mente pela- chefia de enfermagem. A dos demais funcionários da
equipe de enfermagem psiquiátrica é realizada no decorrer' de cada
mês, pela enfermeira. O funcionário recebe uma fôlha de auto-ava
liação que será confrontada em entrevista individual com a fôlha
preenchida pela enfermeira.
São realizadas mensalmente reuniões de orientação coletiva onde
são discutidos os problemas encontrados, visando o entrosamento
adequadO entre os diversos membros da equipe de enfermagem. São
feitas ainda, demonstrações de técnicas especializadas.
IV

1.

- PACIENTES

NO H. D.

Entrevista.

Todo paciente encaminhado para iniciar H. D. (ou Interna
ção) é entreVistado estabelecendo-se assim o primeiro contato pa
ciente-família-enfermeira.
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Entrevistados o paciente e familiares em conj unto ou sepa
rados quando possível procuramos fazer uma idéia dos diversos com
portamentos e necessidades, ao mesmo tempo que os orientamos
quanto aos tratamentos e atividades dos quais participará.
Esta entreviSta nos dá os elementos para o plano inicial de cui
dados ao paciente do H. D. e, Internação.

1 . 1 Orientação Geral
Orientamos quanto aos documentos
para a semi-hospitalização ou internação ; levantamento de . dados
para a ficha individual e o encaminhamento ao Serviço Social,
qundo necessário.
1 . 2 Orientação quanto a rotinas
O paciente ficará conhe
cendo durante a entrevist a quais as rotinas às quais se submeterá.
-

-

2.

Rotinas administrativas
2.1

Entradas e saídas

o paciente do Hospital Dia deve chegar às 8 horas todos os
pias, de 2.a a 6,a feira, permanecendo em tratamento e atividades
até às 16,30 horas.
Todo paciente deve vir e sair acompanhado por responsável até
autorização contrária do seu médico ; os a companhantes não per
'
manecem no Hospital.

2.2

Visitas de ex-pacientes

Todo ex-paciente após sua alta tem direito a retôrno como
visita, sem horário pré-estabelecido e pode participar nas reuniões
e no j ornal.

2.3

Medicação

Na complementação de medicação após 16 horas, o paciente
leva para casa as doses necessárias, em pacotes com os devidos
nomes e horários. A família é j unto com o paciente, responsável
pelo bom andamento dó tratamento. São orientados em relação a
sintomas que possam ocorrer e quais atitudes a tomar.
O paciente que vive só, é orientado pela enfermagem, quando
o médico achar conveniente.
2.4

Higiene

Na entrevista são dados os conceitos básicos para a melhor hi
giene de cada um. Cada p aciente deve trazer ao H. D. os apetrechos
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necessários à higiene diária. Poderá tomar o seu banho após o pas
seio da manhã. Os que fazem insulinoterapia, E. C. T. ou Reflexo
terapia usam o próprio chuveiro das enfermarias.

2.5

Acomodação

Cada paciente tem seus pertences guardados no vestiário. Há

20 camas para H. D. e 7 para a Internação.
2.6

Alimentação

Os pacientes do H. D. recebem o café da manhã, almôço e lan
che, na sala de recreação ou clubeco. Os da insulinaterapia, na pró
pria enfermaria.
A copa é usada pela encarregada da Nutrição e pelos atenden
tes, no servir das refeições.

2.7

Or�ntação ao tratamento

Cada paciente é orientado em relação a cada tratamento ao
qual será submetido, fazendo-se um preparo psíquico e físico.

2.8

Acompanhamento às atividades : Passeio

e

Esporte

Duas vêzes por dia os pacientes acompanhados pOr atendentes
e uma auxiliar de enfermagem descem aos j ardins do hospital para
passeio ou atividades esportivas.
3.

Reuniões
3. 1

Reuniões presididas pelos médicos

A equipe de enfermagem participa, j untamente com os pacien
tes, de tôdas as reuniões realizadas pelos médicos (reuniões admi
nistrativas, palestras, reuniões de conhecimentos g erais e reuniões
para comentário do j ornal) .
3.2

Reuniões sociais

A primeira reunião social foi realizada na clínica no dia 20 de
setembro de 1965, sob orientação do Serviço de Enfermagem, com
a participação dos pacientes e familiares. Sempre que possível con
tamos com a participação dos médicos, psicológicos e assistentes
sociais e comparecimento da chefia de enfermagem, bem como de
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outras chefias. A reunião social é realizada uma vez por mês. Nela,
podemos fazer a observação do comportamento dos pacientes em
relação ao grupo e seus familiares, bem como aproximamos a fa:.
mília do hospital. Pretende-se uma melhor aceitação perante a do
ença e uma reabilitação mais rápida.

3.3

Reunião de Enfermagem

li: realizada pela equipe de 'e nfermagem semanalmente, desde
outubro de 1965.

Presidida pela enfermeira, nela são apresentados os pacientes
novos e anunciadas as altas e transferências. É feita orientação co
letiva dos novos pacientes, pelOS mais antigos

quanto a tra!ta

mentos e rotinas. li: feita orientação sôbre dietas e atividades gerais.
Os problemas surgidos durante a semana são apresentados e
discutidos.
Faz-se também a votação para os cargos do j ornal, biblioteca e
caixinha dos pacientes.

3.4

Reunião da Diretoria do Jornal

Presidida pela enfermeira, esta reunião é feita duas vêzes por
mês, para discutir os artigos apresentados para o j ornal.
3.5

CIubeco

O clubeco dos pacientes nada mais é do que

� reunião de tôdas

as atividades recreativas feitas na clínica. Dentre essas atividades, o
paciente conta com :
a) Jornal - A idéia de j ornal para os pacientes e ex-pacientes
foi sugerida numa reunião de enfermagem no inicio de outubro de

1965, e aceita e votada numa reunião posterior, em que participa
ram os pacientes, médicos e equipe de enfermagem.
A finalidade do j ornal bi-mensal, "Cérébro Ativo", nome suge
rido e votado em reunião, foi e é a de ser o meio pelO qual possam os
pacientes manifestar suas idéias e conceitos, levando a mensagem
das suas angústias e manifestando a sua eperança.

Cada seção de j ornal tem o seu respQnsável. A colaboração é

dada por todos os pacientes.

A diretoria, votada pelos pacientes, é composta de 2 pacientes
, e uma enfermeira, encarregada esta, em colaboração com um mé
dico, da revisão.
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Biblioteca

A biblioteca foi inaugurada em fevereiro de 1966 e é composta
,de livros e revistas doados.
Dois pacientes são responsáveis pela ordem, catalogação e re
tirada de livros. Um estatuto foi elaborado por êles e fixado por oca
,sião da sua inauguração.
c)

Jornal munI

Um paciente é encarregado de renovar semanalmente as notí
·elas de interêsse geral, humorismo e exposição de gravuras. , , '
, d)

Discoteca

Um dos pacientes é encarregado da ordem e conservação dos dis
'cos, assim como de angariar doações.
e)

Caixinha

Esta caixinha tem por objetivo o empréstimo aos necessitados e
'compra de material para o clubeco. Um paciente e um funcionário
são encarregados do contrôle do dinheiro recebido através de rifas
·e contribuições.
f)

Jogos e pintura

Os j ogos de que dispomos são : baralho, tômbola, dama, xadrês.
Não contando com uma responsável pela Terapia Ocupacional,
a enfermeira incentiva a pintura a dedo a qual é accessível à
-grande parte dos pacIentes.
g)

Salão de Beleza

As pacientes inauguraram um Salão de Beleza no qual elas
, mesmas ' atuam como profissionais e clientes, tendo a orientação e
colaboração da equipe de enfermagem.
s)

Filmes

Através do Serviço de Relações Públicas, o Laboratório Erba faz
:proj eções semanais.
RESUMO

Criado, em 1965, o Serviço de Enfermagem' do hospital dos Ser
vidores Públicos do Estado de S. Paulo, j untamente com o Serviço
Médico e Serviço Soelal Médico, tem como obj etivo a recuperação
<los pacientes acometidos de distúrbios psiquicos e psicológicos atra-

:us
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vés do trabalho em equipe. A equipe de enfermagem foi constituí
da de elementos que j á trabalhavam no Hospital e que, vOluntària
mente, pediram lotação no Hospital dia. Treinamento foi feito es
pecialmente para que 'tôda a equipe aceitasse o paciente como um
ser humano, cuj a conduta é uma resposta a uma necessidade, e para
que todos os elementos pudessem transmitir segurança ao paciente.
A planta física permite o trabalho da equipe no cuidado integral do>
paciente, incluindo local para tratamento insulínico, eletrochoque,
reflexoterapia condicionada, 'tratamentos especializados e local para
familiares acompanhantes. A entrevista e orientação de pacientes
e familiares, o contrôle de tratamento são atribuições específicas·
da enfermeira, não sã:o de legadas ao pessoal, assim como a super
visão e educação em serviço para o pessoal. O método de trabalho
-é o da equipe de enfermagem.
Para os pacientes foram planej ados : clubeco, j ornal, biblioteca
mural, discoteca, caixinha de empréstimo, j ogos, pintura, salão d�
beleza, filmes.
O Serviço de Enfermagem faz o contrôle de todos os tratamentos
e participa do planej amento e avaliação da assistência aos pa-
cientes.
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INTRODUÇAO
Classificar os doent�s de acôrdo com a gravidade do caso e '
separar o s mais graves dando-lhes o s cuidados intensivos exigidos,
foi um dos maiores progressos conseguidos pelos hô,spitais de nosso
século. A idéia desta separação não é nova, já no iéculo passado Flo
rence Nightingale publicava em suas "Notas sôbre Hospitais" : "não
é incomum haver um recesso ou um pequeno quarto fora do local da
operação." Depois na França já vemos recomendações de isolamento
. e maiores cuidados aos pacientes pós-operados. A partir desta época,
*

Enfermeil;a do Hospital dos Servidores do Estado (IPASE)
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o isolamento dos pacientes graves foi adotado por muitos hospi
tais militares. Como não podia deixar de ser, foram os norte-ame-
ricanos que estabeleceram os primeiros centros de recuperação pós
operatória ampliados posteriormente para centro de recuperação,
pós-anestésica e unidade de terapia intensiva.

FINALIDADES
Como finalidades de uma unidade de terapia intensiva, res-
peitando o tipo de hospital e seus obj etivos específicos, podemos :
citar de um modo geral :
- observação constante e eficiente do paciente que necessita_
de assistência médica e de enfermagem especializadas, proporcio 
nando-lhe os melhores cuidados de modo a atender suas necessida
de físicas, espirituais, sociais e psicológicas.
- atender o paciente em tempo útil através da concentração ,
dos melhores recursos existentes.

OBJETIVOS
Os obj etivos de uma unidade de terapia intensiva podem ser
gerais e especiais. Como gerais temos em primeiro lugar o paciente,
êle é e deverá ser sempre o obj etivo máximo, tudo é plenej ado e·
realizado de acôrdo com as suas necesidades. Em seguida temos o'
ensino e a pesquisa, sempre orientados para um melhor atendi-
mento do paciente. -A reabilitação é também um dos obj etivos ge
rais da UTI, é aí que devemos prepará-la, orientá-la e mesmo iniciá
la. A reabilitação começa quandO nos preocupamos com a posição,
correta dos pés do paciente, de suas mãos, cabeça, pernas, quando o,
mobilizamos com frequência, quando procuramos reeducar sua bexiga .
A base d e uma UTI é pois a organização d e facilidades, ser
viço, material, pessoal médico, pessoal de enfermagem e outras técni-
cas em função das necessidades do paciente.

PLANEJAMENTO
De acôrdo com o método de cuidados progressivos os pacientes
são classificados conforme as suas necessidades, assim temos os gra
ves que necessitam de cuidados intermediários, os que são capazes
de cuidar de si mesmos e estão no hospital mais para observação e
diagnótico, os crônicos e os que recebem cuidados no próprio domi,.
cílio administrados pela Saúde Pública. No planej amento atual esta.
divisão está sendo considerada, as unidades são aparelhadas de acôr
do om o tipo de necessidade que os pacientes aí internados apre;..
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sentam. Uma UTI assim construída facilitará muito o trabalho, os
princípios da moderna administração com seus estudos , de tempo e
movimento, eliminação do desperdício, simplificação do . trabalho etc,
poderão ser respeitados. Entretanto no nosso meio temos que lançar
mão com muita frequênc1a, de adaptações , de nossos velhos hospi
tais às descobertas e inovações da ciência. Estas adaptações geral
'mente prej udicam o trabalho e nos levam a esquecer muitos prin.
oCípios importantes.
No planejamento de uma UTI temos que considerar o tipo de
hospital a que ela vai servir, de acôrdo COm êste tipo a percenta
gem de leitos será de 5 a 20% . Outros fatôres muit o importantes a
·considerar são . as dificuldades do meio hospitalar, as dificuldades
com pessoal, equipamento, planta fíSica, as neceSsidades de outros
·doentes, as emergências que surgirão. Assim não adianta termos
uma unidade com aparelhagem para atender 20 pacientes e pes
.soal insuficiente até para 10. Claro que podemos ser otimistas e
ter uma grande unidad�, bem aparelhada, mas que os leitos se
j am ocupadOS na medida das possibilidades do pessoal disponível.

'TIPO DE PA()IENTE
Pelo exposto já vimos o que é uma unidade de terapia inten
.siva : uma. organização que pode oferecer permanente e boa quali
dade de assistência médica e de enfermagem, usa técnicas . modernas
-e dispõe de aparelhamento especial.
A espécie de paciente a ser internada neste tipo de unidade
·deve ser · bem · definida. Como regra geral é um local para atendi
'lll ento de pacientes graves. Claro que os casos considerados irrecupe
'ráveis, não serão aí atendidos, sua finalidade principal é recuperar
'os pacientes, não aj udá-los a morrer.
São atendidos na UTI os casos de choque, grandes queimados,
politraumatizados, ' hemorragias g.r aves, neurológicos graves, proble
' mas pulmonares que necessitam dos aparelhos de prótese respira.
· tória, cirurgia grave e complicada, distúrbios eletrolíticos etc . . .
Os serviços prestados por uma UTI são os mais caros, visto que
"o equipamento e as instalações são modernas, o tratamento é es
pecializado e o pessoal altamente qualificado. Daí então novamente
'. salientarmos a importância da sele.ção dos pacientes para que esta
-<>tganização seja devidamente aproveitada, como também todos os
esforços recompensados.
.

: PLANTA FíSICA
A planta física de uma UTI tem que proporcionar :

fac1l1dade de observação individual e de conj unto dos pacientes ;
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espaço. suficiente para mobilização. do.s pacientes e lo.co.mo.ção.
do. pesso.al ;
tranquilidade, ambiente agradável ;
meio.s para que sej am atendido.s ambo.s o.s sexo.s sem discrimi
nação. de grupos etário.s ;
espaço. suficiente para que sej am acrescido.s mais ' leito.s em ca
so.s de grande necessi�ade ;
meio.s de interco.municação perfeita ;
equidistância de todo.s o.s leito.s co.m a sala de serviço. e o. Po.sto.
de enfermagem ;
fácil acesso..
A sua lo.calização n, ã o. é preco.nizada por ser uma unidade in

dependente, embo.ra o. lo.cal para a sua co.nstrução. deva ser livre de
ruído.s, ter bo.a iluminação., boa aeração., apesar de que ar co.ndi
cio.nado., paredes à pro.va de so.m e iluminação. artificial são. geral
mente o.brigatório.s neste tipo. de unidade.

A planta física po.de ser de três tipo.s : unidade retangular tipo. 1
-

só o.ferece saída po.r um do.s lado.s . É a mais enco.ntrada entre

nós po.r ser fàcilmente adaptada ao.s no.sso.s hospitais, mas tem as
desvantagens de não. o.ferecer equidistância entre o.s leito.s e a sala
de serviço. e o. Po.sto. de enfermagem e não. ser facultada a vísua
lização. de to.do.s o.s leitos. O tipo. retangular n .o 2 é mais prático.

po.r o.ferecer saída . po.r ambo.s o.s lado.s e a equidistância entre os
leito.s e o.s elemento.s mais impo. rtantes da unidade ser mais equili

brada. O tipo. n.o 3 é o. circular, oferece equidistância entre o.s leito.s
e melho.r visualização. . de to.do.s os po.nto.s da unidade, havendo. en
tretanto. grande dificuldade na sua adaptação..

PESSOAL
O pesso.al d a · · UTI deve ser to.do. especializado., bem

treinado.,

apto. a atender o.s pacientes e m tempo. útil e manej ar o. equipa
mento. co.m segurança e presteza. Dentre o.s pro.fissio.nais o.s esco.
lhidos para trabalhar n a UTI são. aquêles de melho.r preparo. e ex
periência, que apresentam real interêsse pelas finalidades e o.bj e
,
tivo.s da unidade ; além disto. têm que ter discernimento., grande ca
p acidade de trabalho ,iniciativa e respo.nsabilidade. Um sistema de
treinamento., educação em serviço. e atualização. to.rna-se indispensá
vel para, a manutenção. da e ficiência e mo.tivação.. Há indicação. de
ro.dízio. entre o. pesso.al da UTI e o. das demais unidades po.r causa do.
grande desgaste emo.cio.nal que êste tipo de unidade pro.vo.ca ; na prá

tica entretanto temo.s enco.ntrado. dificuldades de adaptação. ao. tra
balho. e falha na seqüência do. tratamento..
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DINAMiCA

Todos sabem a importância da aplicação dos princípios de ad
ministração para o sucesso de qualquer emprendimento. Esta apli
cação associada a relações humanas bem orientadas, facilitará so
bremaneira o trabalho neste tipo de unidade. Normas, rotinas

e

atribuições devem ser estabelecidas e adotadas de modo bem claro
e definido . Todos os que trabalham na UTI devem estar bem côns

cios de seus deveres e direitos. A admissão, transferência, alta e

óbito são sempre encaminhados seguindo uma rotina fácil e lógica,
tôdas as comunicações feitas de maneira eficiente e rápida. A vi
sita médica deve ter um horário rígido admitindo-se raras exce

ções. Outro ponto muito importante é a visita do paciente . Há ' os

que proibem sistemàticamente visitas na UTI . Para nós que acre
ditamos no processo r ãpido de humaniZação que vêm sofrendo os
hospitais, achamos mais lógico a permissão de visitas, com contrô
le rigoroso e em número reduzido.

As relações interdepartamentais são também muito import antes

para o bom funcionamento da UTI, é de um perfeito entrosamento

com os serviços de Nutrição, Fann á cia, Serviço Social, Lavanderia,
conservação e Reparos etc. que depende a boa evolução do trabalho.

EQUIPAMENTO E MATERIAL
O equipamento e material da UTI é todo especializado, moder�

no e simples d e manej ar. O equipamento de OXigênio e vacuo centra
lizados facilitam sobremodo o trabalho e eliminam os incômodos
cilindros

e

os pesados aparelhos de aspiração traqueo-brônquica.

Um carrinho de emergência contendo os aparelhos, medicamentos

e

material esterilizado para os atendimentos de urgência é indispen
s ável para um atendimento útil aos casos em que o fator tempo
é decisivo.

É grande o número de facilidades que podem ser adotadas pela
UTI : ar condicionado, local para isolamento de um ou dois paci
entes, contrôle eletrônico dos sinais vitais dos pacientes por meio
de monitores centralizados, depósito de sangue, câmara escura pa'ra
revelação de
lespeak".

radiografias, sistema de intercomunicação

tipo "te

A UTI é o local de eleição para a localização . !ie todo material

mais moderno e atualizado de que o hospital disP USer. Tudo neces

sário para o atendimento adequado do paciente será aí centra

lizado. Uma condição importante , que não pode ser esquecida, é a

adequação do material e equipamento ao pessoal para que o tl'a

balho tenha maior rendimento e o funcionário maior confôrto; as""
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sim os balcões e armários não poderão ser altos ou baixos de mais,
os aparelhos não poderão ser complicados de manej ar, tomadas elé
tricas de 110 e

220 volts serão colocadas j unto de cada leito, um sis

tema elétrico independente do geral será providênciado para os

casos de falta de energia, serão colocados armários e prateleiras
j unto aos leitos contendo o que fôr necessário para l'iatisfazer as
necessidades urgentes dos

pacientes. As camas deverão ser apro

priadas, com grades, suportes para sôros e sangue, alças para cor
tinas, suporte para braços, pernas e ombros, manivelas para mo
dificar as posições e a altura, �tc .
AVALIAÇAO
Para se poder calcular a eficiência da UTI, necessano se torna
a coleçã o de dados para depois de algum tempo, por meio de grá
ficOs estatísticos podermos fazer comparações . A avaliação deve se
estender ao pessoal da unidade ; de preferên cia uma - avaliação de
três meses será feita com opiniões da chefe da unidade e também
do servidor.
CONCLUSAO
Depois de um determinado período de tempo, um ano por exem

plo, com os dados estatísticos resultantes do trabalho realizado na

UTI nós poderemos ver quão útil e necessária é esta unidade, como
o nosso pessoal é bem aproveitado ; em nenhuma outra unidade se
consegue semelhante segurança, presteza e eficiência técnica. Há
grande economia de tempo e movimento com a tendência à cen

tralização. O trabalho nas demais unidades tuma-se

mais estável

e fácil de supervisionar. Por outro lado a economia hospitalar tam

bém é beneficiada, pois centralizando os graves ha diminuição da
média de permanência e consequentemente maior número de in
ternações ; o equipamento -e-material especializados, sempre os mais
caros, sendo manipulados por pessoal treinado durarão m ais e darão
menos despesas. Estas são apenas algumas da vantagens de uma
UTI, a m aior, a mais evidente, a mais importante é a recuperação
de pacientes que em outras unidades e em outras condições talvez
não sobrevivessem.
RESUMO
Uma das.,·maneiras de melhor distribuir os recursos do hospi

tal para a assistência médica aos pacientes é classificá"los de acôr
do com a gravidade de cada caso e concentrá-los bem como

ao
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equipamento e pessoal segundo a necessidade de cada grupo de pa
cientes. Os mais graves serão cuidados n a Unidade de Terapia In
tensiva onde haverá possibilidade de melhor atendimento : observa
ção constante e
ção.

O

pessoal

e ficiente,

cuidado integral e início de

será preparado

especialmente para êste

atendimento. O número de leitos da UTI será entre

r e cupera
tipo

de

5 a 20 % do to

tal de leitos do hospital. O critério de admissão na UTI deverá res

peitar o aspecto da recuperação do paciente, quanto maior a pos

sibilidade de recuperação maior a prioridade. A planta física deverá
ser planej ada de forma a proporcionar : espaço suficiente para mo
ser planej ada de forma a proporcionar : espaço suficiente para mo
vimentação de pessoal, leitos e macas, possibilidade de isolamento
de leitos, tranquilidade, comunicação fáciL O tipo mais recomendável
é

o

circular. Pessoal bem treinado é indispensável. Quando organi

zada a UTI no

hospital, deverá ser avaliada constantemente na

sua eficiência, e para isso é necessário planej amento dos meios de

compar áção :

gráficos, dados estatísticos, boletins para pessoal, re

latórios de ocorrências, coleta de opiniões. A UTI é uma unidade cara
no hospital e deve ser aproveitada ao g r au máximo.
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TEMA 3 : P ESQU ISA E E N F ERMAG EM
ESTU DO SO B R E O MAN UAL I LU ST RA DO D E
ROTI NAS H OSP I TALARES
Gessy Rodrigues
Sendo a finaliq,ade

Corrêa

*

dêste trabalho . a exposição e j ustificativa

de um sistema de elaboração e apresentação de rotinas hospitala
r es através do método audiovisual, tentaremos, em primeiro lugar,
dar uma visão panorâmica sôbre a impoi'tância dêsse tão difundido
método no ensino e aprendizagem no mundo moderno.
O método audiovisual

começou a ser amplamente empregado

depois da última guerra mundial. Durante a guerra, o exército qos
Estados Unidos

teve que fazer frente a

uma urgente

e descon

certante tarefa, que era de tirar milhões de homens e mulheres j o
vens, com todos os níveis de preparação, mentalidade e habilidade,
de suas ocupações de tempo de paz e educá-los, rápida e eficiente
mente, para a guerra. Teria que ser dado um máximo de prepara

ção em um mínino de tempo. O pessoal encarregado dêsse traba

lho, professôres de universidades e escolas, organizou programas de
instrução com a ajuda de recursos audiovisuais.

'
solução do problema de
treinamento rápido, a instrução audiovisual ficou muito conhecida,
Devido ao brilhante êxito obtido na

Iilpesar de ser um sistema bem antigo. As expressões "audiovisual",
"instrução visual", etc., é que são de origem recente . Na realidade,
ctevido sua naturalidade
transmitir idéias.

de expressão é o sistema mais velho de
'

Já o homem primitivo transmitia suas idéias através de símbo
los. A prova disso são os desenhos e hieroglifos deixados nas ca ...
,vernas.
O homem de hoj e é prOduto de um mundo dominado pela co
municação enriquecida por meio de figuras e quadros.
, Quando se para diante de qualquer banca de j ornais, o trata-

•

Enfermeira Chefe do Serviço de Enfermagem do Departamento de Ci
rurgia da Faculdade de Medicma da Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul.
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.mento

artístico

das

capas

de revistas exige irrecuperàvelmente a

atenção . Folheando ao acaso as revistas de grande tiragem, têm-se
a

agradável experiência

de ver fatos relatados gràficamente em

linhas , formas e côres.
Sabe -se muito bem que através de gravuras pode-se aumentar
mais do dôbro a capacidade de adquirir informações de . natureza
-concreta.
Existe tôda a probabilidade de que, assim que forem introdu
z idas no hospital estas novas técnicas, que com tanto êxito atraem
a · atenção em situações fora de serviço, a comunicação será mais

eficiente, .aum entando o poder de retenção das normas e rotinas,
por exemplo.
A maior fôrça dos recursos audiovisuais repousa no fato de pro
porcionar experiências imediatas, úteis e interessantes . O resulta
do é o maior interêsse e melhor compreensdo, fatôres essenciais para
-a integração do pessoal e bom funcionamento de um serviço, no
caso, do hospital.
Em todo serviço de enfermagem, grande ou pequeno, o pessoal
-desempenha melhor suas funções se lhe dão a conhecer rotinas es
critas com redação clara que possam seguir .
B àsicamente as rotinas servem para proporcionar um melhor e
m ais rápidO andamento de qualquer serviço. São guias para execu
tar uma tarefa, com base na ordem e na estabilidade.
Rotinas bem .organizadas

aclaram as distintas

obrigações de

uma organização
A confecção de uma manual de rotinas depende de muitos fa
tõres, tais como : tipo de hospital, de organização, etc, por êsse mo

tivo nunca deverão ser copiadas de um serviço para outro, entretanto podem servir de guia.

Todos nós sabemos das dificuldades que encontramos para dar
conhecimento rápido das rotinas aos funcionários novos e aos es
tudantes que estagiam nos hospitais. Muito embora sej am dadas a
êles rotinas por escrito, verifica-se que não há uma associação teó
Tico-prática. Até alcançar desembaraç.o na execução do trabalho fi
�am na dependência de funcionários mais antigos ou do enfermeiro
chefe, havendo com isso uma grande perda de tempo e movimento,
que pretendemos sempre evitar. A importância de evitar perda de
tempo e energia, torna-se evidente quando se trata de estudantes
co m tempo limitado de estágio, às vêzes de apenas duas a três se
manas. Quando o estudante está se familiarizando com o funci.o
namento do serviço, o estágio está no fim.

Tendo em vista essas dificuldades pergunta'-sei então, p6'l"Que
-não empregar métodos que pr.opiciem o aprendizado mais rápido,
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Visando alcançar êste obj etivo é que nos voltamos , para o es
tudo de uma forma m ais adequada e acessível.
Entre

os muitos gráficos existentes, nós escolhemos a forma

de caricatura,

na qual os personagens representam uma estória

'numa sequtê ncia de ilustrações ' intimamente ligadas, pois

as

ro

tinas não deixam de ser sequências de fatos relacionados entre si.

Para o estudo seguimos os passos de qualquer pesquisa. Delimi

tamos o problema, fizemos um planej amento e logo

após fizem.os

,o levantamento de .opinião com um questionário simples

sôbre ' o

3 hospitais, aos quais responderam

manual de rotinas usado em

médicos, enfermeiros, funcionários de enfermagem e estudantes .
Dos

120 questionários que foram distribuidos às três entidades
65 % foram respondidos.

:hospitalares,

Percentuais sôbre os questionári.os respondidos :

'1 .

'2 .

a)

médicos

b)

enfermeiros

c)

funcionários de enfermagem

d)

estudantes

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a)

Sim

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Não

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

25,6 %
20,5 %
48,7 %
5,2 %

'

.

44,7 %
55,3 %

Se não leu, como ' tomou conhecimen.to do funciona
mento do serviço? Através de :
médicos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

enfermeiro chefe

,.

. . . . . . . . .. . . .

.

.

. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)

funcionários de enfermagem

d)

supervisores de

escolas

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

É importante um Manual de rotinas no serviço?

a)

b)

�5 .

. . . . . . . . . . . . . . .

b)

b)

,4 .

'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Já leu o manual de rotinas de seu serviço?

a)

'3 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .. .

Sim

. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Não

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

.

É importa nte conhecer as rotinas de serviço?

a)

Sim

. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .

b)

Não

. . . . . . .

. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Qual sua opinião sôbre
em seu serv!f,lo?

o

a)
c)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)

Leitura monótona

100,0 %
0,0 %
97,5 %
2,5 %

manual de rotinas usado

É bom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,0%
40,7 %

É muito difícil guardar todos os ítens de uma

rotina
,d )

18,0%
56,0 %
19,0 %
7,0 %

. . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sem resposta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .

31,3 %
8,0 %
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Como demonstra o quadro, vemos que uma significativa per�
centagem de pessoal não tem conhecimento das rotinas

do ser�

viço através do manual escrtt o , sendo que o conhecimento é adqui
rido por informações verbais do pessoal mais antigo, tendo em vista
que o elemento mais solicitado é o enfermeiro chefe .
As comunicações verbais são auxiliadas ou prej udiciais por di�
versas condições. Enquanto as m ensagens forem

transmitidas sem

obstáculos, provocados por qualquer forma de interferência, a co
municação se p rocessa

eficientemente . Entretanto,

a experiê,ncia

nos revela que as mensagens transmitidas de uma a outra pessoa
sofrem várias alterações. Em consequência, a aprendizagem não é
perfeita, de tal maneira que a eficiência decai.
Como segunda etapa do trabalho colocamos o " Manual I lustra

do de Rotinas", por nós organizado utilizando figuras significativas,
em lugar visível nas unidades do D epartamento de Cirurgia da Fa
culdade de Medicina de Pôrto

Alegre da Universidade Federal do.

Rio Grande do Sul.
D epois de três meses de uso, fizemos levantamento de

dados.

entre o pessoal médico e de enfermagem, através de questionário .
sôbre o nôvo método de apresentação das rotinas .
Foram distribuidos

50

questionários parai os

quais

obtivemos.

65 % de respostas .
Em

cada grupo, foi o seg uinte o percentual de respostas :

a)

médicos

b)

enfermeiros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .

c)

funcionários de enfermagem

d)

estudantes

.

40,0 %

.

1 00,0 %

. . . . . . . . . . . . . . . . .

.

60,0 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

60,2 %

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o percentual sôbre os questionários respondidos foi :

1.

2.

3.

Já leu o Manual Ilustrado de Rotinas?
a)

sim

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)

não

.

c)

sem

.

.

.

.

.

.

.

.

resposta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

90,3 0/0
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .

.

.

.

6 0/0
3,7 %

Qual prefere?
a)

Manual I lustrado de Rotinas . . . . . . . . . . . . . . . .

.

b)

Manual anteriormente usado . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

0,0 %

c)

Sem resposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

10,0 %

a)

Por maior facilidade de gravar as rotinas de
vida a o sistema 'audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82,0 %

b)

Sem

18,0 % .

90,0 %

O por quê de sua preferência ?

resposta

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.

Qual sua opinião sôbre
a)

o

"Manual Ilustrado de Rotinas"?

Altamente positiva, inclusive sugerindo divul
gação para outros hospitais

que possam

para

. . . . . .

87,8 %

muito bom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,2 %

adotar o nôvo método . . .
b)

329

.

. . . . . . . . . . . .

.

.

.

Convém salientar que as respostas da última pergunta de cada
questionário foram aglutinadas, não deixando de levar em conta a
opinião expressa.

CONCLUSAO
A falta de elemento humano no trabalho hospitalar é um pro
blema comum e · constante. Tendo a enfermagem moderna a preo
cupação, entre outras, do maior rendimento no trabalho com eco
nomia de tempo e de energia, sem prej uízo do paciente, é que bus
camos meios para mais rápida adaptação do funcionário ao servi
ço com maior rendimento no trabalho.
Com introdução do método audiovisual sob a forma de "Manual
Ilustrado de Rotinas", verificou-se que não só a adaptação, mas
também o rendimento no trabalho aumentou consideràvelmente .
O manual impressionou a memória visual do pessoal e consequen
temente despertou seu interêsse ao entrar em contato com as ro
tinas escritas.
"

Em síntese podemos afirmar que

a:

organização

de

um ma-

nual ilustrado de rotinas, embora de difícil elaboração, é um tra
balho cujos resultados finais são satisfatórios .
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RESUMO
o

êxito

americamo
Guerra,

do
,no

emprêgo

dos recursos

treinamento

levou .a

sua

rápido

introdução

de

em

audio-visuais, pelo

exército

pessoal para

Grande

larga

escala

a

II

processo

no

de

educação . Embora a utilização dos recursos audio-visuais remonte
aos séculos é recente o fato do seu melhor aproveitamento . Reco 
nhecido que se pode elevar ao dôbro a capacidade de adquirir in 
formações
e

novas

através

de

gravuras e

quadros. A

deve ser introduzida nos hospitais para

comunicação.
fermagem

O

no

método

sistema

pode

de

ser

rotina,

introduzido no
com

técnica

pode

melhorar o sistema de

gravuras

Serviço de

em

En

sequência

de

ilustrações dos passos, o que levará a abreviar o tempo de orientação
e adaptação do pessoal nôvo em serviço . Um estudo prévio do Ma
nual de

rotinas mostrou que

100 %

do pessoal hospitalar

consul- ·

tado reconheceu a importância do mesmo ,entretanto uma porcen
tagem significativa não havia tomado conhecimento do Manual exis
tente através de leitura, mas

sim através de informações verbais,

principalmente

chefe.

do enfermeiro

Elaborado

um nôvo

manual,

ilustrado, foi colocado em uso por 3 meses. Uma pesquisa de opi
niões revela que 90 % do pessoal consultado prefere o manual ilus
trad o . Após a sua introdução no serviço verificou-se que a adapta
ção do pessoal no trabalho e seu rendimento aumentara conside 
ràvelmente .

ESTU DO DAS AT IVI DAD ES D E E N F E RMAG EM EM
QUATRO U N I DADES DE UM HOSPITAL
GOVERNAM E NTA L
Célia Ferrára Santos
Maria Aparecida Minzoni

**

COMUNICAÇAO

Os
cola

autores do presente trabalho têm suas funções em uma Es

de

Enfermagem

que

usa

como

campo

de ensino para

suas

alunas um Hospital Escola, com 300 leitos ("também campo de en
sino para médicos ) , distribuidos em 1 3 unidades de enfermagem que
*

Célia Ferreira Santos - Professôra a Ca deira de Psicologia e Socio 
logia

..

*

da

Escola

de

Enfermagem

Maria Ap arec Id a Mínzoni

magem

Psiquiátrica

da

-

de

Ribeirão

P rêto .

Instrutora junto a Cadeira de Enfer

mesma

Escola

de Enfermagem.
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se localizam em quatro andares

( de um edifício de sete andare s )

dos quais a s enfermarias se localizam entre o

1.0

e

4.° inclusives.

:e:sses 300 leitos maís o ambulatório são atendidos em suas ne
cessidades de enfermagem por enfermeiras, auxiliares de enferma
gem e atendentes. De nosso convívio diário com os problemas hos
pitalares sabemos de queixas constantes da escassez de pessoal que
seria responsável por um serviço de enfermagem deficiente. A essa
escassez é também atribuída a necessidade de enfermeiras delegarem
a pessoas de formação profíssional ínferior muitas das tarefas que
lhe competiam. Sabemos que êste problema não

é característico dêste

hospital e nem da realidade brasileira apenas e países muito m ais
avançados que o Brasil têm se defrontado com situações semelhantes .
O estudo realizado pela Divisão de Recursos
a direção de M.

G. Arnstein

de Enfermagem sob

( 1 ) despertou nosso interêsse para

realizar trabalho semelhante e verificar as reais necessidades
enfermagem

m nosso hospital.

de

Assim nossa finalidade é verificar como está sendo distribuido

o "trabalho de enfermagem" no hospital, afim de : a)
diferentes categorias de pessoal

estão

saber se as

executando as tarefas que

de acôrdo com sua formação, "deveriam" estar fazendo ; b )
saber
como as enfermeiras poderiam distribuir as diferentes tarefas pe
los membros da equipe a fim de poderem despender mais tempo à
cabeceira de seus pacientes ;

c)

avaliar as reais necessidades de

pessoal para o hospital em foco, em cada uma das categorias do
pessoal de enfermagem.
O trabalho foi então planej adO vísando poder responder às per
guntas acima formuladas.

Metodologia
Como método de observação da realidade hospitalar optamos
pela observação intermitente de todos os elementos que trabalham
em enfermagem, numa unidade,

durante cinco dias consecutivos.

Definição de têrmos
Trabalho de enfermagem

são as atividades executadas pelo

pessoal de enfermagem que estão classificadas em áreas .
Deveriam estar fazendo - são aquelas atividades que correspon
dem a uma categoria determinada do pessoal como sej a : a enfer
meira ou o auxiliar de enfermagem ou o atendente .

Tabulação dos dados
A tabulação dos dados colhidos j á está sendo realizada mas não
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podemos dar

outras informações porque ainda não é possível fa

zer uma análise dos resultados obtidos.
�ste trabalho é apenas uma comunicação sôbre uma pesquisa
que está sendo realizada e , logo que tenhamos alguns resultados,
novas comunicações serão feitas.
BIBLIOGRAFIA
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E N F E RMAG EM N O P ROCESSO D E
DESE NVO LV I M E NTO SóC I O.
ECO N ôM ICO

A PART I C I PAÇÃO DA E N F E RMAG EM N O
CO NTRôLE DAS DO E NÇAS TRA N SM ISSíV E I S
AdaIg�sa Vieira , Matos

*,

INTRODUÇAO

As doenças transmissíveis estão entre os maiores problemas de
saúde que afligem a comunidade brasileira. �sse fato reflete o está
gio de desenvolvimento do país. Significa que a comunidade não está
sabendo ou podendo utilizar, na escala necessária, os recursos tecno
lógicos de que se dispõem para o contrôle dessas doenças .
Julgamos, por isso, . opQrtuno ' analisar neste trabalho a tarefa
que nos cabe, como enfermeiras, no contrôle dessas doenças e as
implicações, daí resultantes, para o ensino da enfermagem .
ANALISE DA SITUAÇAO DO BRASIL EM RELAÇAO
AS DOENÇAS TRANSMISStVEIS

Para dar uma idéia da extensão do problema nos valemos dI?'
dados do Setor Saúde do Escritório de Pesquisa Econômica Apli
cada, publicados no Diagnóstico Prelimin ar da Situação de Saúde
no Brasil ( 1 ) . Na falta d e dado� de morbidade que refletiriam
•

Fundaçã.o Serviço Especial de Saúde Pública - Setor de Enfermagem
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'com mais precisão o problema, foram utilizadas estimativas de ta
xas de mortalidade.
Em primeiro lugar é interessante c?mparar a taxa' de mortali-,
odade geral do Brasil com a de outros paises. ( Tabela! ) . Vemos ela-'
ramente que o Brasil se encontra em situação desvantaj osa em re
lação a países de mais alto nível de desenvolvimento. A mortali
dade no Brasil está concentrada nos grupos de baixa idade e adul
tos j ovens como bem evidenciam os dados de mortalidade propor
cional apresentados na Tabela U . Como sabemos a mortalidade pro
porcional consiste na porcentagem dos óbitos correspondentes a de
terminados grupos de idade sôbre o total de mortes .
Em condições favoráveis, caso

dos países adiantados, a

fôrça

'da mortalidade se concentra �as idades de 50 anos e mais. Entre
nós penas 28 por cento dos óbitos ocorrem nesse grupo etário .

Outro indicador que evidencia a alta incidência de doenças trans
missíveis e m nosso

meio é

o

coeficiente de mortalidade infantil,

que é estimado, em média, para todo o p aís em 112 por mn nasci

dos vivos, sendo cêrca de\ 4 vêzes maior que o dos U. S. A. e cêrca

de 5 vêzes maior que o da Dinamarca. Como se sabe , as diarréias
infecciosas pesam

muito nesse

obi�rio. No Estado da Guana.

bara, que é um dos que dispõe de maiores recursos sanitários, as
diarréias

infecciosas foram responsáveis por 29,6 %

dos óbitos de

'infantes em 1960.
Analisaremos a seguir alguns dados de mortalidade e morbi
'dade por doenças transmissíveis em geral e por algumas dessas
,doenças em particular. Tabela lU.

O Brasil apresenta uma taxa

-elevadíssima de óbitos por doenças transmissiveis em relação aos
'
países em fase avançada de desenvolvimento. Vej amos as doe nças
que mais contribuiram para êsse obituário.
A estimativa mínima da taxa de mortalidade por diarréias in-

1ecciosas entre mepores de 5 anos d e idade foi de 1 245 por 100 000
no ano de 1964.
No que se refere à tuberculose, com b ase nos dados do Estado
da Guanabara, teriam ocorrido 53 335 óbitos no Brasil em 1964, o
-que daria uma taxa de 67 por 100 000 habitantes. Para citar apenas
alguns países, êsse mesmo coeficiente é de 2 . 1 , 3.5, 3.7 e 5.0 para
:a Holanda, Dinamarca, Canadá e Estados Unidos, respectivamente .
Segundo estimativa do Serviço Nacional de Tuberculose, a preva
lência da tuberculose em nosso meio é de 0,5 % a 0,7 % o que sig
nifica que devem existir cêrca de 400000 casos no Pais .
Mesmo doença como o sarampo, que n o s países desenvolvidos
'não oferece maior risco, assume no Brasil caráter grave, principal
mente em crianças abaixo de 3 anos. Assim é que; com base nos
'
dados do Estado da Guanabara, teriam ocorrido no Brasil, em 1964,
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1 1 294 óbi os por sarampo o que daria

uma taxa de mortalidade

de 14 . por 100 000 habitntes . Essa mesma taxa foi 70 vêzes menor
nos Estados Unidos, no referido ano ( 2 ) .
Outras doenças que pesam em nosso obituário são a malária, a'.
gripe e suas complicações, o tétano e as parasitoses intestinais de
um modo geral. ' Convém salientar que os óbitos por tétano são na
sua maioria devidos ao tétano umbilical, o que indica a qualidade'
da assistência obstétrica que está sendo prestada à população.
A lepra apresenta uma taxa de prevalência de 1 .3 doentes por
1 000 habitantes, colocando o Brasil entre as regiões de mais alta

endemicidade, em todo o mundo.
Em resum(), as doenças transmissíveis são responsáveis por 40 %

do obituário brasileiro (3) .
Com base nos

dados apresentados no Diagnóstico Preliminar

dã- Situação de Saúde no Brasil, o Ministério da Saúde traçou um
Plano de trabalho p ara o quadriênio 1967/70, e definiu uma Polí
tica Nacional de S aúde ( 3 ) , considerando como . prioridade o com
bate às doenças transmissíveis.
Ao elaborar o plano, os técnicos

do Ministério tomaram por'

base a seguinte premissa : "O nível de saúde de u ma sodedade está
na

dependência da qualidade de benS e serviços

de que dispõe .

Resulta, pois, da interação de numerosos fatôres e condições, e sua
elevação não depende apenas da quantidade e qualidade dos ser
viços de saúde à disposição das populações. Entretanto, deve res
saltar-se que a utilização de recursos tecnológicos no campo

da

saúde, determina mOdificações favoráveis nos demais fatõres e con
dições que afetam

o padrão de vida, que melhoram o nível de saúde

dos indivíduos. Daí porque são de alta rentabilidade os investimen
'tos em benefício da saúde do homem" .
Entre os aspectos que mereceram maior atenção na política Na
cional de Saúde, figuram os que se seguem :
- a intensificação do combate às doenças transmissíveis ;
- melhoria da qualificação do pessoal profissional e intensificação da formação de pessoal de nível médio auxiliar, como
um dos meios para o aumento da produção e a ampliação da cober
tura dos serviços de saúde ;
-

ampliação das campanhas de

doenças transmissíveis,

âmbito

nacional

contra

as

cuj o combate se baseia na a plicação de

agentes imunizantes o u inseticidas de ação residual,
prêgo em massa de recursos terapêuticos.

ou no

em
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CONTRIBUIÇAO DA ENFERMAGEM

Antes de especificar as áreas de competência da enfermagem,
convém ter em mente que o contrôle das doenças transmissíveis,
como a solução de qualquer problema de saúde pública, não depende
da ação isolada de nenhum grupo profissional. Saúde Pública é tra
balho de equipe e para que a enfermagem deserapenhe a sua ta
refa, deve estar bem integrada no grupo, perfeitamente consciente
de sua responsabilidade e da contribuição que cabe dos demais pro
fissionais da saúde.
É necessário considerar também, as características de cada do
ença e as medidas que em geral se empregam para seu contrôle . Há
doenças para cuj o combate · a enfermeira e o médico têm contribui
ção secundária. São aquelas que estão intimamente relacionadas às
condições de saneamento do meio, tais como as parasitoses intes
tinais, as salmoneloses, a doença de Chagas , a malária, entre outras.
Há, entretanto, um grupo de doenças cUJ O contrôle se b aseia
essencialmente em programas de imunizações bem conduzidos, e ou
tros ainda, em medidas de assí�tência médica e de enfermagem
associadas à educação sanitária . Entre as p'timeiras estão· a difteria,
a coqueluche, o tétano, a varíola, a poliomielite e, dentro em breve,
o sarampo . No segundo grupo, a 'tuberculose ocupa lugar de destaque .
Também o sarampo, porque até pouco tempo atrás ainda não dispu
nhamos no Brasil da vacina j á · em uso corrente em outros países,
como Estados Unidos e Rússia, além de outros países.
É no contrôle dessas doenças que à medicina e à enfermagem
cabe maior responsabilidade. Julgamos de interêsse portanto, en
trar em maiores detalhes quanto à participação do pessoal de en
fermagem nos programas de imunizações, na educação sanitária e
na assistência aos doentes de tuberculose e sarampo. Faremos men
ção especial também ao tétano, dada a sua relação com a assistên
cia prenata e obstétrica, eí às diarréias infecciosas, pela sua impor
tância no obituário infantil.
Para que o pessoal de enfermagem possa contribuir efetiva
mente para o desenvolvimento de programas de imunizações é pre
ciso que estej a imbuído de um conceito real de saúde pública, e
conheça os princípios básicos que devem nortear o programa .
Gostaríamos de salientar o s seguintes princípioà, de cuj a ob
servância depende o sucesso de qualquer programa de imunizações :
- proteção dos grupos etários mais suscetíveis ;
- cobertura da população su�cetível em níveis capazes de impedir o aparecimento de casos novos. �ste princípio é da maio.r im
portância e está baseado no próprio conceito de atividade de saúde
pública. O paciente da saúce pública é a comunidade ( 4 ) , n o caso,
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a PO'PulaçãO' suscetível. De nada adianta vacinar indivíduO's isO'lada
mente ; O' cO'ntrôle só será efE:tivO' se protegermO's O' paciente (a CO'
munidade ) cO'mo um tO'dO' ;
- usO' de imunizantes PO't entes. Aqui é impO'rtante cO'nsiderar
3 aspectO's : a prO'cedência dO' prO'dutO' ; O' prazO' de validade ; as me
didas de cO'nser-vaçãO'. Falhas nessa á�ea PO'dem obviamente inva
lidar tO'dO' um prO'grama .
É necessário ainda que O' pessO'al de enfermagem cO'nh�ça bem
os esquemas de imunizações, as dO'sagens a utilizar, as cO'ntra-indi
cações e a técnica de aplicaçãO' de vacinas. De PO'sse dêsses cO'nhe
cimentO's, a enfermagem deve participar desde O' planej amentO' dO'
dO' prO'grama, à educação sanitária dO' públicO', aO' preparO' dO' pes
'
.'lO'al, à aplicaçãO' dO'S imunizantes e à avaliaçãO' des resultadO's.
O planej amentO' envO'lve :
- a estimativa da PO'PulaçãO' a imunizar ;
- a s atividades educativas a serem desenvolvidas cem a cemunidade, em funçãO' dO' prO'grama ;
- previsãO' dO' material e da quantidade de imunizantes neces
sáriO's à execuçãO' dO' programa.
CO'mO' grande parte dO' trabalhO' será realizadO' per pessoal au
xiliar, cabe às enfermeiras a sun orientação e preparO', para que
participe eficientemente nO' prO'grama.

A éducação sanit ãria dO' públicO', tantO' PO'de ser feita através
(le gruPO'S O'rganizadO's da cO'munidade, cemO' através dO' trabalhe

educativO' individUal PO'r ocasiãO' dO' cO'mparecimentO' aes serviçes de
saúde.

QuantO' à aplicaçãO' das vacinas, geralmente cabe à enferma
gem cO'ntrO'lar O' prazO' de validade e censervar O'S imuniza ptes em
cO'ndições adequadas de refrigeraçãO'. OutrO' aspectO' impertante de
trabalhO' da enfermagem, é o cO'ntrôle dO' cO'mparecimentO' para as
.
imunizações de mais de uma dese. Sem êsse cO'ntrôle, grande parte
dO' esfôrçO' se perderá . ·
A avaliaçãO' se faz cemparandO' a PO'Pulaçãe imunizada cO'm O'S
O'bj etivO's previamente estabelecidO's nO' planej amentO' e em têrmes
da diminuiçãO' da incidência da deença. ( ExemplO' de tedO's O'S es
colares de SãO' Paulo vacinadO's cO'ntra O' tétane) .
NO' que se refere aO' cO'ntrôle da tuberculese, tedO' O' esfôrçO' da
saúde pública hO'j e em dia se cO'ncentra nO' tratamentO' adequadO'
dO' maiO'r númerO' PO'ssível de doentes. A enfermagem desempenha
papél impO'rtante aqui, centribuindO' para a desceberta de cases e
sobretudO' para assegurar a regularidade dO' tratamentO', através de
cuidadO'sO' trabalhe educativO' j unto aO' deente e ··sua família. NãO'
é ot!nlals . frisar que êsse é O' aspecto.,- mais impertante -de trabalhe
da enfermagem na luta cO'ntra a tuberculese . É ceisa dO' passadO' a
..
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preocupação principal com o isolamento do doente, motivo de tan
ta� frustrações, dada a sua impraticabilidade na m aioria dos ca
sos. Essa mudança de orientação se deve à ação bactericida das dro
gas de que se dispõe atualmente, tornando abacilíferos a maioria
dos doentes, após o primeiro mês de tratamento .
Para a . descoberta de casos a enfermagem contribui, aplicando
a prova tuberculínica nos grupos indicados e fazendo rastreamen
to de focos à partir dos reatores ; encaminhando as pessoas qe mais
de 14 anos para o exame radiológico, onde existe o recurso ; enca
minhando indivíduos com sintomas respiratórios para exame de es
carro ; controlando os exames de comunlcantes.
A enfermagem é responsável, ainda, pela

à tuberculina.

em recém-nascidos e não reatores
Com referência ao sarampo,

aplicação do BCG

o problema é. na realidade mui

to malS sério do que revelam as estatísticas.

A maioria dos óbi

tos decorre de complicações, às vêzes tardias, e que em nosso meio
assume caráter grave dadas as más condições de nutrição das crian
ças e a concomitância de

parasitoses intestinais. O problema

sarampo só será realmente , resolvido quando dispusermos de

do

uma

vacina que sej a aplicada em mass a nas crianças de baixa idade.
Contudo, uma bOa assistência médica e uma enfermagem vigilan
te podem poupar muitas vidas .
É necessário que a enfermagem estej a atenta para a ocorrência
de surtos da doença. Alertar, então, a população, sôbre a neces
sidade de levar as crianças aos serviços de saúde para assistência
médica ; desenvolver trabalho educ ativo j unto às mães visando prin 
'
cipalmente corrigir os erros de nutrição decorrentes de tabús ali
mentares que tendem a restringir ao máximo os alimentos mais ne
cessários à criança j á desnutrida.
Teceremos agora algumas

considerações sôbre o problema do

tétano e das diarréeias infecciosas .
. Como vimos, a grande maioria dos casos de tétano ocorre em re 
cém-nascidos e o problema está diretamente relacionado às condi
ções de assistência ao parto. Há duas medidas que se impõem nas
condições atuais dos recursos de que se disp õe no País : imuniza
ção das gestantes e educação 'das curiosas.
A imunização pela anatoxina tetânica de tôdas as
principalmente daquelas que não poderão

gestantes,

contar com assistência

ao parto em condições adequadas . Esta é a situação da grande maio
ria das nossas gestantes. Está cientificamente provado que a medida
é .de grande alcance, porque a mãe transmite os 'antioo r pos ao fi-
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lho através da placenta, em níveis capazes de evitar o tétano neo
natorum ( 5 ) .
O trabalho educativo j unto às "parteiras curiosas" visando a
melhoria das condições de higiene em que dão assistência ao parto
e a utilização de material adequado para o curativo umbilical. Am
bas são tarefas em que a enfermagem pode atuar decisivamente.
O problema das diarréias infecciosas só seria resolvido n a rea
lidade, com a melhoria das condições econômicas e das condições

de saneamento do meio ambiente, principalmente no que se

re

fere à disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequa
das ao uso da população. Entretanto, como no caso do sarampo,
a assistência médica e de enfermagem prestados logo que se ma
nifeste a doença, podem contribuir decid idamente para diminuir
a mortalidade. A função primordial da enfermagem, nesse caso, é
o trabalho educativo j unto às mães para que levem as crianças para
a assistência médica e de enfermagem prestadas logo que se ma
sentido de melhorar, sempre que possível, as condições de higiene
em que é preparada e administrada a alimentação da criança. Cabe
lhe papel importante ainda no tratamento e na orientação das mães
sôbre os cuidados

a

serem dispensados à criança doente .

Por último, resta-nos mencionar a contribuição que a enfer
mag�m pode dar para a investigação epidemiológica em tôrno de
casos e ainda na melhoria da colet a de dados estatísticos sôbre a
ocorrência de doenças transmissíveis, aspecto tão falho em nosso
meio, que nos leva a utilizar sempre, dados estimados, e nunca da
dos reais coletados diretamente através das notificações e dos ates
tados de óbitos.

IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DA ENFERMAGEM
Do exposto, concluimos que é da maior importância que as es
colas de enfermagem atualizem seus programas de ensino, no que
se refere às doenças transmissíveis, aj ustando-os às prioridades es
tabelecidas na Política Nacional de . Saúde e dando ênfase aos as
pectos do trabalho de enfermagem aqui analisados, que mais podem
contribuir para maior efetividade dos programas de contrôle dessas
doenças.
Infelizmente ainda há escolas que concentram todo seu esfôrço
no ensino de técnicas de isolamento, muitas vêzes obsoletas, dando
às alunas uma idéia falsa de que esta é a medida mais importante
na enfermagem de doenças transmissíveis, quando sabemos que se
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trata de uma medida secundária, exequivel apenas no hospital, . as
mais das vêzes impraticável e ineficaz no trabalho de s a'lí de públi
�
ca. O que se consegúe com isso é levar os profissionais à mais com- . '
pletá frustração quando se vêm a braços com a realidade.

TABELA I
TAXA

DE

MORTALIDADE

GERAL

EM

DIVERSOS

PAíSES,

EM

ANOS PRóXIMOS DE 1961
- - - --

ÓBITOS POR 1 000 HABITANTES

PAíSES
Venezuela

7,1

Japão

7 ,4

Holanda

7,6

Canadá

7 ,7

Espanha

8,8

9,3

, Estados Unidos

•

Dinamarca

9 .4

Itália

9,5

Suécia

9,8

México

10.8

França

10,9

Chile

1 1 ,5

Inglaterra

12,0

BRASIL ( * )

13,0

Egito

15,8

Estimativa
Fonte : Diagnóstico Preliminar da Situação de Saúde do Brasil E. P. E. A.
Econômica.

-

Ministério do Planej amento e Coordenação
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TABELO

11

MORTALIDADE PROPORCIONAL EM VARIOS PAíSES,
EM ANOS PRóXIMOS DE 1961

Mortalidade Proporcional

Países

, Venezuela
Japão
Holanda
Canadá
Estados Unidos
Dinamarca
Itália
Suécia
México
França
Inglaterra
Egito
BRASIL ( . )
Colômbia
Ceilão

•

O

1 a 4
anos

anos
32,7
6,5
4,3
9,2
6,3
3,9
8,1
2,2
29,6
3,6
3,2
36,3
37
32,0
23,2

10,6
1,9
1,1
1 ,4
0,9
0,6
1,3
0,5
1 6,7
0,7
0,5
25,2
14
17,3
13,6

I

5 a 19
anos
5,9
3,1
1 ,7
2,2
1,6
1 ,2
1,6
1,1
7,0
1 ,0
0,8
4,0
6
7,0
6,7

20 a 49 1
anos I

i

I
I
I
I
I
I

I
I

I

I
I

I

I
I

I

I

15,9
14,5
7,4
10,0
10,6
7,2
9,1
6,5
16,0
7,9
6,3
8,2
15
14,4
14,0

50 anos
e

mais

35,0
74,0
85,5
77,2
80,6
87,1
79,9
89,7
30,7
86,8
89,2
26,2
28
29,3
42,5

Estimativa
Fonte : Diagnóstico Preliminar da Situação de Saúde no Brasil
Ministério do Planej amento e Coordena- E. P. E. A.
ção Econômica.
-
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TABELA lU

TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMISSíVEIS
(Bl A B17, B30, B31 e B36) EM VARIOS PAíSES, EM ANOS
PRóXIMOS DE 1961

Países

Óbitos por doenças transmissíveis
por 100 000 habitantes
27,2
38,3
44,4
45,4
52,8
61,0
76,8
89,7
96,6
1 1 5,0
151,4
152,4
264:,7
336,0
374,2
473,5
506
755,2

Holanda
Dinamarca
Canadá
Estados Unidos
Suécia
França
Itália
Japão
Inglaterra
Espanha
Ceilão
Venezuela
Portugal
Colômbia
Chile
México
BRA SIL ( * )
Egito

*

Estimativa
Fonte : Diagnóstico Preliminar da Situação de Sande no Brasil'.
E. P . E . A.
Ministério' do Planej amento e Coorde- ·
nação Econômica .
-

-

RESUMO

Analisa o obtuário do Brasil em geral e o devid'o às doenças:
transmissíveis, · comparado com o de outros países de·senvolvidos. Des
taca os aspectos que mereceram maior atenção na POlítica Nacio-,
nal de Saúde. Considerando as doenças transmissfveis do ponto de
vista do saneamento e da assistência, situa a contribuição da enfer-·

magem no contrôle daquelas c:loenças que dependem' de programas:
de . imunização, educação sanitária e assistência mé'dica e de enfer
magem para sua erradicação ou para que baixem seus índices de'
incidência, em especial o tétano e as diarréias infecciosas. Chama a'.
atenção para os princípios de planej amento e execuçãOl de pro;-
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gramas e participação do pessoal auxiliar na saúde pÚ1:>lica ; a1:>orda

.<0 pro1:>lema da necessidade da revisão e atualização dos programas

de ensino das escQlal;! de enfermagem para melhor formação profis
.sional da enfermeira e maior contribuição no contrôle das doenças
transmissíveis.
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INTRODUÇAO

A lepra não constitui exceção às outras enfermidades que inca
p acitam, no diz respeito ao valor do diagnóstico precoce, ao trata
mento de acôrdo com os melhores conhecimentos existentes e à
educação adequada dos doentes durante todo processo até reincor
. porá-los na sociedade.
A investigação científica não conseguiu ainda um meio efetivo
para evitar a lepra. Apenas recentemente conseguiu-se- desenvolver
,'0 micro-organismo em alguns an imais de laboratório . Cqlta-se j á
com drogas efetivas, que j ustificam a organização d e programas de
contrôle, com o fim de deter o curso da enfermidade, diminuir o
risco de infecção nas comunidades e prevenir as deformidades. Daí,
dizer-se que quanto mais precoce o tratamento, maiores as possibi

.

"lidades de cura.
'.

Chefe do Serviço de Enfermagem
Curupaiti � Guanabara.

do Hospital

Colônia

Estadual

de
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Os resultados do tratamento tem modificado a atitude da

80-

:ciedade a respeito dos doentes. Uma crescente proporção dêles pode
hoj e tratar-se em ambulatório e permanecer nos seus lares . O le
proso perdeu o significado obscurantista e, hoj e em dia são cha
mados de Hospitais para Enfermos de Lepra, destacando-se por seu
.caráter aberto, em plena comunicação com o meio social. Do ponto
<le vista técnico, destina-se somente a casos muito avançados, em
"particular àqueles cuj as deformidades não lhes permitem uma vida
normal, a formas agudas de enfermidade, casos abertos ou con
tagiantes e a outros casos especiais.
Essa atitude da sociedade, consequência dos êxitos da terapêu
tica, tem reativado o interêsse pela doença, no mundo inteiro . Nas
Américas, onde a incidência é marcadamente menor do que nos ou
tros continentes, os Governos com a colaboração da OMS e da OPAS
<estão interessados em controlar a enfermidade e reabilitar os doentes.

O conhecimento e a habilidade para melhorar a incapacidade
criada por diversas doenças. pode aplicar-se à lepra. "Os ensinamen
tos permitirão ao doente ser mais independente nos seus cuidados,
levar uma vida mais cômoda, m ais produtiva e mais feliz".
EPIDEMIOLOGIA E PROFILAXIA DA LEPROSE NO BRASIL

A incidência lepró'tica no Brasil atinge, segundo a classi ficação
-da OMS, o grau de alta endemicidade porque acomete a mais de
um habitante em mil, ou precisamente, 1 ,26 % , segundo dados de

�1- 12- 1966.
A distribuição de leprose se

ÚlZ muito diferentemente pelas re

giões fisiográficas que apresentam coeficientes de prevalência va
riando ao máximo de 3,64 % no Norte, o mínimo de 0,43 % no Nor
deste e os calores médios de 1 ,04 %
Leste e Sul e 1 ,78 % no Centro-oeste .

e 1 ,52 %

respectivamente no

Havia, em tratamento, em 31-12- 1966, em todo o território na
cional, 78 969 doentes de lepra, ou sej a 76,27 % dos 103 5 35 existentes
conhecidos. Dos casos controlados, em tratamento portanto, há cêr
ca de 18 000 hospitalizados nos 36 leprocômios existentes nas Uni
dades da Federação, à exceção de Roraima, Amapá e Alagoas, e os
restantes 60 969 em tratamento de ambulatório pela Campanha Na
cional Contra a Lepra ou pelos dispensários estaduais.
}j: da competência legal das Unidades da Federação a execução

das tarefas de profilaxia da leprose e o Serviço Nacional de Lepra
colabora na execução das tarefas de profilaxia em 21 das 24 exis
tentes, não obstante ter, preclpuamente, funções normativas.
A política profilática, em relação ao doente, posta ' em prática
no Brasil, é a do tratamento de ambulatório dos portadores de
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qualquer uma das quatro formas clínicas, fazendo-se a hospitaliza
ção, apenas, para os casos de intercorrências ou casos sociais.
Deveria estar sob cautela a totalidade dos doentes conhecidos:

existentes ( 103 535 ) , contando-se para isso COIri os recursos de pes
soal,

nem sempre com a

qualificação desej ável

entre'tanto, estão

sem cautela 24 566 ou 23,7 3 % daquele total.

As ativid ades de profilaxia e contrôle dos doentes e seus

municantes, se fazem por meio de : a )

co

148 órgãos de execução de

trabalhos de campo da Campanha, chefiados, cada um, por médico
auxiliado por guardas ( êstes quase sempre sem qualificação ) moto
ristas e respectivas viaturas ; b) por 1 1 7 dispensários chefiados cada
um por leprólogo, podendo contar com outros especialistas e pes
soal auxiliar, de variado nível de qualificação, conforme as dife 
rentes Unidades da Federàção onde a'tuam : c) 36 leprocômios loca
lizados em quase tôdas as Unidades da Federação.
O combate à lepra deve ser integrado ao grupo de atividades da
Unidade Sanitária, orientada pelo Serviço Nacional de Lepra. Cabe
à equipe de Saúde Públic a a organização da profilaxia da Lepra, ba
seada no funcionamento de peças específicas, enfeixadas num sis
tema, independente ou não dos demais setôres sanitários, perma
necendo até hoj e sem alcançar sua maturidade orgânica e funcional.
Esta maturidade orgânica e funcional é inatingível em face
das pre cárias condições econômicas da maio ria das nossas Unidades

políticas, da carência de pessoal técnico e de outras condições de

trabalho que se não conciliam com as possibilidades de execução.
Diante do vulto e progressão da endemia, há necessidade de se
adotar métodos de trabalho que reunam o interêsse e o aproveita
mento de tôdas as organizações médico-sanitárias e assistênciais.
capazes de prestar eficaz colaboração à profilaxia.
São reconhecidaos como medidas mínimas para uma campanha
de caráter prático
m ento extensivo ;
e)

e exequível :
c)

a)

educação e

diagnóstico precoce ;

propaganda ;

d)

b)

trata

anti-exposição

e

premunição pelo BCG.
há conveniência

Para o perfeito ' cumprimento destas tarefas

de se adotar a racionalização do trabalho, com base nos modernos
conhecimentos

da

etiopatogenia,

epidemiologia

e

terapêutica

da

lepra.
IMPORTANCIA DA PARTICIPAÇAO DA ENFERMAGEM

A fim de possibilitar a realização do diagnóstico precoce em es

cala útil, deve-se proceder à seleção dos grupos a serem submeti
dos a con'trôle, tanto em relação aos contatos quanto aos núcleos
de população de interêsse epidemiológico, estabelecendo estreita ar-

REVISTA BRASILEIRA DE 'li:NFERMAGEM

345

ticulação do trabalho do leprologista com os serviços médicos de
exame periódico de saúde.
O tratamento extensivo será ministrado por quaisquer entidades
médico- assistenciais, oficiais, autárquicos ou particulares e com o
fornecimento,

pelos serviços especializados, de

medicação adequa

da e de instruções indispensáveis.
A educação e a propaganda visarão, principalmente, a divulga
ção de conhecimentos especializados entre os grupos sociais mais re
ceptíveis e mais úteis ao trabalho de cooperação com os serviços de
lepra.
A anti-exposição

poderá ser efetuada por meio do tratamento

profilático, do isolamento domiciliário com desinfecção concorrente,
consolidados pela educarção sanitária.
Para que a participação da enfermagem sej a significativa ela
deve estar bem informada a respeito do problema. As enfermeiras
deverão manter seus conhecimentos atualizados através de cursos es
pecializados a fim de bem dirigir e orientar o pessoal auxiliar.
o DOENTE HOSPITALIZADO

Os doentes de lepra, isolados em hospitais-colônias, experimen

tam uma mudança radical nas suas condições ha bituais de vida,
vendo-se

separados de seus familiares . Levando-se em conta sua

escassa cultura ,na maioria dos casos,

e

as reações individuais à nova

situação, está plenamente j ustificada a participação da enfermei
ra num hospital-colônia, como necessidade imperiosa para conseguir
a adaptação dos doentes ao nôvo sistema de vida.
Esta adaptação poderá ser conseguida através de : provisão dos
meios necessários à educação dos doentes ; conservação dos estados
psíquico e moral nas melhores condições possíveis ; trabalho para os
internados dando-lhes os recursos para êsse fim ; provisão de ele
mentos de recreação, bibliotecas, etc. e reabilitação dos doentes que
estej am em condições de reincorporar-se à sociedade.
Uma necessidade decorrente da transferência do pacien:te de am
biente hospitalar para o familiar, é a assistência ao egresso, a qual
deve ser integral, para que não sej a sacrificada a parte mais admi
rável da internação, o resultado favorável .
O problema do egresso deve s e r sempre estudado individual
mente e com o máximo interêsse, quer

êle vá para

o lar com

seus familiares, quer vá enfrentar o mundo sozinho. Deve ser dis
pensada a máxima atenção' a êste problema, para o qual as So
ciedades Assistenciais devem voltar suas vistas, procurando reaj us
tar aquêles que, durante tantos anos viveram segregadOS, sem pos
sibilidades de assegurar a sua subsistência nos primeiros tempos do
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seu retôrno à sociedade. A Quase totalidade dos egressos sofre as
consequências da readaptação social, razão porque uns insistem em
ficar, outros relutam em sair e alguns reclamam a reinternação

.

.

Em face d a tragédia da readaptação, urge a criação de serviço
social nos dispensários e hospitais-colônias, com sede central

nos

serviços de profilaxia da lepra .
Para que o trabalho da enfermagem sej a eficiente deve haver
integração na equipe, quer no campo de saúde pÚblica quer no cam
po hospitalar. Isto depende principalmente do preparo e orientação
que lhe é dado, cabendo à enfermeira esta responsabilidade.
Considera-se equipe de enfermagem o grupo constituído de en
fermeira, auxiliar de enfermagem, visitadora sanitária e atendente.
As enfermeiras devem encarar como valiosa a contribuição do pes
soal auxiliar, por ser êste imprescindível aos serviços de saúde.
INFERI!NCIAS PARA O ENSINO DE ENFERMAGEM

o problema da lepra no Brasil vem de exigir das escolas de en

fermagem uma seleção dos Obj etivos com o fim de obter das es
tudantes, futuras enfermeiras, um comportamento positivo acêrca
das necessidades sanitárias e sociais dos diversos grupos de doentes.
A filosofia da escola deverá desenvolver nas suas alunas a ca
pacidade de resolver problemas existentes, exaltando os valôres ma
teriais e espirituais. É óbvio que sendo êstes valôres exaltados por
uma escola

de enfermagem, em particular, o efeito dest a exalta
ção causado à mente das futuras enfermeiras as levarão a agir de
modo positivo diante dos problemas profissionais com os quais ve-

nham defrontar-se.

,

O sentido de uma tarefa educativa é relativo, segundo a pessoa
que o realiza. Não obstante, é possível que o professor aj ude a estu
dante a perceber as relações significativas e conduzir a instrução
de modo que a estudante sej a capaz de organizar suas experiências
em moldes funcionais. Assim, é muito importante a cuidadosa pre
para.ção e a apresentação ordenada . Portanto, uma tarefa educa
tiva na Lepra, terá sentido se a estudante tiver tido alguma ex
periência com o doente e formado alguma associação com êle ; prin
cipalmente., se estiver situada na atual política do doente de lepra .
Um dos obj etivos da enfermagem na lepra é a compreensão dos
fatôres emocionais da enfermidade e

a

capacidade para tratar cor

dial e obj etivamente os doentes.
Outro obj etivo que refutamos de grande hnportância é o con
cernente à reabilitação.
A reabilitação é uma etapa da arte de curar, cuj os princípios e
métodos são aplicáveis a tôdas as enfermidad,es" de acôrdo com suas
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características . Requer ação conj unta de uma verdadeira '''equipe''
de peritos, cuj o último propósito é devolver cada enfêrmo à socie
dade, como membro ativo .
As possibilidades atualmente existentes em fisioterapia e te
rapia ocupacional permitiriam dêste modo desenvolver-se de

ime 

diato um éxcelente programa. As áreas de atividade seriam concre
tamente : a prevenção de deformidades, a restauração cirúrgica fun
cional, a reincorporação do paciente n asociedade, e a mobilização
de interêsse e aj uda privada.
A integração do componente humano técnico e a formação de
uma equipe de trabalho ( leprólogos, cirurgiões, enfermeiros, assis
tentes sociais, fisioterapistas, etc. ) ,com base fundamental para um
programa de reabilitação aparece atualmente como de imperiosa
necessidade.
RESUMO

Como em tôdas as doenças transmissíveis, na lepra também é
importante o diagnóstico precoce,

a educação e a reabilitação do

doente. Quanto mais precoce o tratamento maiores as possibilidades
'
de cura. Os êxitos da terapêutica têm provocado mudanças na ati
tude da sociedade à respeito d a doença. No Brasil há 103 535 casos
conhecidos dos quais 78,969 são tratados e
tais

( 18 000 )

e por dispensários

controlados por hospi

( 60 969> . A pp lítica profilática no

Brasil é do tratamento em ambulatórios dos portadores das quatro
formas clínicas da lepra. Há 148 órgãos 'de execução de campo da
Companhia Nacional, 1 1 7 dispensários estaduais e 36 hospitais. Nas
campanhas de caráter prático para o contrôle d a lepra, são me
didas mínimas :

diagnóstico precoce, tratamento extensivo, educa

ção e propaganda, anti-exposição e premunição pelo B . C . G . Para
que a enfermeira possa atuar nessas campanhas, ela deve . estar
bem informada sôbre o problema, ter conhecimentos

atualizados .

No campo hospttalar o prOblema maior é o de reabilitação do do
ente, onde a enfermeira pode ter atuação decisiva se estiver bem
preparada.
Sendo a lepra um grande problema nacional e necessária

a

formação de boas equipes de trabalho com a participação de en
fermeiras, cabe às escolas de enfermagem, encararem o problema
da formação profissional de enfermeiras para êste setor da assistên
cia à saúde .
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LUTA CO NTRA A TU B E RCU LOS E
Raimunda Becker

*

A tuberculose constitui ainda, em nosso país grave e complexo
problema

de

Saúde Pública. Situada entre

as principais doenças

transmissíveis, é alta sua endemicidade tanto nas capitais como no
interior.
A mudança dessa situação, em prazo e proporções desej adas,
depende essencialmente da correta e adequada aplicação dos ex
traordinários instrument os técnicos de que dispõe a ttsiologia atual .

A enfermagem participa das atividades de combate à doença

em tôdas as

suas fases, entretanto, o valor da contribuição que
pode oferecer, está diretamente vinculado a seu grau de integração
na luta contra a tuberculose . 1:ste trabalho visa a dar uma idéia
da grandeza do problema, informar sôbre a política sanitária em
vigor, analisar a participação da enfermeira e salientar as inferên
cias daí decorrentes para o ensino . de enfermagem.

•

Chefe do Setor de Enfermagem - Serviço Nacional de Tuberculose.
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Com base em dados estatísticos da Seçãó de Epidemiologia d o
.serviço Nacional de Tuberculose e de: trabalhos publicados na Revis
ta do mesmo Serviço, lembraremos alguns aspectos epidemiológicos
do problema, que nos p arecem suficientes para dar idéia de sua

m agnitude.

Morrem no mundo, anualmente, cêrca de
tuberculose ;

2 300 000 pessoas de

constitui fundamentalmente problema dos povos em

'vias de desenvolvimento, figurando .a América do Sul entre os con
tinentes mais seriamente atingidOS.
Estima-se e m

O)

0,5 % a prevalência d a tuberculose e m nosso meio,
400 000 do.-

o que equivale supôr a existênçia de aproximadamente
.

.

.

-entes, se tomada a população brasileira como um todo. Estudo dos
dados disponíveis de 1 940 a

1962, levado a efeito pelo Serviço Na�

-donal de Tuberculose ( SNT) e considerando separadamente as ca
pitais e o interior dos Estados, revela a prevalência de
as capitais e conj unto e
tes

504,4 para

221,5 para o interior, por 100 000 habitan

(2 e 3) .
A mortalidade sofreu grande influência dos modernos agentes

antimicrobianos específicos, daí resultando sua menor significação
'atual do ponto de vista epidemiológico. A · extraordinária quimio
terapia quando mal conduzida, não chega . a curar o doente mas
re'tarda s u.!1 morte, em virtude do desastroso aparecimento da re

286,4 por 100 00 ha
1941, sofreu em 1952 a 1953 ( época em que se .iniciou,

sistência bacteriana. A mortalidade que era de
bitantes em

no Brasil, o emprêgo da Isoniazida ) o forte declínio proporcional de

27,5 e 33,4 % , respectivamente. A partir de então houve pequenas
oscilações tendo a última estatística de mortalidade (962 ) , nas ca
pitais brasileiras, revelado o coeficien'te de 64,2 por 100 000 habi
tantes

( 3 ) . Embora êste último coeficiente revele grande redução na

:mortalidade, é interessante confrontá-los com o de
desenvolvidos, para melhor situar o Brasil. Em
mais adiantados apresentavam os seguintes
talidade, por
.Austrália

-

100 000 habi'tantes : Holanda
5,9 .
4,8 ; e Estados Unidos

-

outros p aises

1960, alguns países

coeficientes de mor

2,9 ; Dinamarca

-

4,1 ;

-

E m relação à s principais causas d e morte nas capitais brasi

6.° lugar e entre as doenças trans
2.° lugar ( Tabela 1) .

leiras, a tuberculose se situa em
missíveis, ocupa o
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TABELA I
Mortalidade por tuberculose, câncer, doenças infecciosas e parasi
tárias e doenças dos aparelhos respiratório, circulatório e digestivo.
no conjunto das capitais, em 1940, 1950 e 1960 ( * )

( Coeficiente por 100 000 habitantes)·

1940

Tuberculose
Câncer

• •

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o -o •

•

•

•

•

•

•

•

• • •

• •

•

•

I

349,7 (3.° )

I

81,8 ( 6 .°)

I,

I

179,7 (4.°) ,
76,4 ( 6.°)

Ap. Respiratório .

o

•

•

•

•

•

•

•

•

...........

Ap . Circulatório . . . . . . . . . . . . .
Ap . Digestivo

( *)

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Revista do SNT - vol. X,

I

I

I

I

I

I

229,3 ( 5 .°) I ' 1 10,7 (5.° ) I

1960

I

696,3 ( 1 .0 ) 1 326,8 ( 1 .0) ,
I

Inf. e Parasitárias

,
,
I

1950

I

69,2 ( 6.°)
88,3 (4.°)
85,4 (5.0)
93,0 (3.0}

290,0 (4.°) , 202,6 ( 3 .°) I 185,0 ( 1 .0)
I
I
470,8 ( 1 .0) I 259,3 (2.°) , 184,5 (2.°)
I
I
1 .0 Trimestre, 1966.

· ·· -�
· · I
'

Para avaliação da extensão do problema, a tisiologia dispõe hoj e

dos índices tuberculínico, bacteriológico e radiológico, elementos bá
sicos da maior significação prática,

( 4) .

lndice TuberCulínico ou de infecção tuberculosa : é o melhor re
curso prático, específico, para medir a extensão do problema na po
pulação, particularmente nos indivíduos abaixo de

15 anos. É le

vantado por meio do teste tuberculínico ( prova alérgica ) , com P . P . D.
( derivadO protéico purificado do bacilo de Koch) Rt

23, em dose úni

ca, fraca com métodos padronizados para aplicação, leitura e inter
pretação.

lndice bacteriológico : é o único meio capaz de medir, direta
mente, a prevalência das fontes de infecção, isto é, a existência de
casos de tuberculose

( doentes bacilíferos)

os reservatórios principais pelo achaào

na população.

Localiza

do bacilo da tuberculose-
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nos escarros examinados ao microscópio, em exame direto (bacilos
copia ) .

tndice radiológico : é determinado através da abreugrafia e re
vela apenas a prevalência de sombras pulmonares na população, e
para completar o diagnóstico depende do concurso de outros exames
mais específicos.
POLíTICA DE AÇAO

Acêrca de programas específicos da luta contra a tuberculose, a.
Comissão de Peritos da OMS, no Oitavo Informe ( 5 ) , estabeleceu
as seguintes diretrizes fundamentais para a formação de um pro-o
grama nacional :
interpretação correta da situação epidemiOlógica ;
existência d e meios seguros d e diagnóstico ;
adoção

de medidas preventivas e curativas que sej am si-o

multâneamente eficazes e pouco dispendiosas .
O Programa de Trabalho do Serviço Nacional de Tuberculose
( SNT ) , formulado pela atual administração

(6) , fixou as seguintes

diretrizes básicas :
-

aumentar progressivamente o rendimento das Unidades Mé

dico-sanitárias especializadas do País, pela melhor qualidade e quan
tidade do trabalho .
-

expandir, quantitativamente, a baixo custo, a ação da Cam

panha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT)

através de aj ustes,..

acôrdos e convênios com as outras entidades que operam no campo
da Saúde Pública ;
-

preparar, treinar e aperfeiçoar pessoal técnico e adminis

trativo ;
-

adotar métodos padronizados de diagnóstico e tratamento·

de modo a permitir sua aplicação em escala variável com os recur
sos técnicos
-

e financeiros disponíveis

( Gráfico 1 ) :

fundamentar o plano anual de execução do trabalho pro

filático, na avaliação periódica de seus resultados.

�ste programa vem se desenvolvendo pela ação dispensaria!.
hospitalar, pelas atividades
cação e coordenação.

e
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PROGRAMA PROFILATICO
Do ponto de vista sanitário, a linha de orientação técnica da
luta contra a tuberculose, visa a três obj etivos principais ( 7 ) :
1 . descobrir as fontes de infecção o mais preocemente pos
sível, para evitar maior disseminação da doença em redor do foco,
e o aparecimento de lesões extensas que acarretam mutilação fun
donal grave no doente.
2 . Suprimir as fontes de contágio (reservatório principal) com
() correto emprêgo da quimioterapia standard ou de 1 .a linha, nos
doentes "virgens de tratamento" (V. T.) .
3 . vacinar os susceptíveis, isto é, os mais expostos ao risco de
adoecer, a fim de torná-los mais resistentes ao contágio.
No segundo obj etivo está colocada a maior ênfase na luta con
tra a tuberculose, constituindo mesmo seu ponto essencial. A me
dida terapêutica é também do maior alcance profilático, com a
quebra da cadeia de transmissão. Sabe-se que o correto emprêgo
dos agentes antiInicrobianos específicos nos doentes novos n.ão tra
tados, torna negativo o escarro dos bacilíferos ( desde que sej am
portadores de bacilos sensíveis às drogas empregadas) em regra de
4 a 12 semanas de tra:tamento, conforme foi demonstrado por ex
periências nacionais e internacionaIs.
Os ''virgens de tratamento" representam o grupo de doentes
ainda não submetidos a terapêutica específica e, portanto, não su
j eitos a erros ou irregularidades causadores da resistência bacte
riana. Incide j ustamente nesse grupo, em sua quase totalidade ( aCi
ma de 95 % ) , a cura completa, desde que rigorosamente o b edeci
dos os esquemas, doses e duração do tratamento recomendado.

RECURSOS TÉCNICOS
Para combater a doença, a tisiologia utiliza os seguintes recur
sos técnicos :
a) bacteriologia, prova tuberclínica e radiologia - para descoberta de casos.
b ) quimioterapia - no tratamento dos doentes.
c) vacinação B O G - na proteção dos sadios.
A bacteriologia ocupa hoj e um lugar de proeminência na luta
contra a tuberculose, não só pelo seu diagnóstico como também pelo
papel que desempenha no contrôle do tratamento. É hoj e perfei
tamente exequível e provado que se pode tratar casos de tubercu
lose com a orientação terapêutica fundamentada, estritamente, na
contribuição ba cteriológica.
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A prova tubercuIínica, apoiada nos conhecimentos modernos, é
largamente utilizada na rotina de saúde pÚblica e tem suas princi
pais indicações nos ítens abaixo citados :
a.1 - levantamento dos índices de infecção tuberculosa na po
pulação ou em grupos selecionados, como dos escolares ;
a.2 - seleção dos não infectados pelo bacilo da tuberclose (não
reatores) , para vacinação pelo BCG ;
a.3 - seleção dos mais expostos ao risco de adoecer (reatores
fortes) para descoberta de casos e contrôle dos infectados ;
a.4:
auxílio no diagnóstico diferencial entre a tuberculose e
outras pneumopatias.
A radiologia tem seu papel definido na recente Instrução da
Comissão Técnica do CNCT (8) .
No que diz respeito à quimioterapia, convém esclarecer alguns
pontos, a seguir resumidos.
A partir dos estudos realizados sôbre resistência microbiana pri
mária e adquirida, cuj os resultados abriram para a terapia especí
fica os caminhos hoj e trilhados, o emprêgo da quimioterapia standard
no tratamento da doença, baseia-se na classificação do doente em
relação ao prognóstico de recuperação ; essa classificação, na ausên
cia do teste de sensibilidade bacilar, é orientada exclusivamente pela
investigação em tôrno do tratamento anterior com. drogas antimi
crobianas específicas. Com os dados obtidos, procede-se à classifi
cação dos doentes num dos seguintes grupos de prognóstico ( 9) :
- virgens de tratamento (V. T.) - não tratados ou se o forem,
por prazo não superior a 30 dias.
- possivelmente sensíveis ( P. S . ) - tratados por mais de 30
dias, porém com emprêgo adequado e regular das drogas.
- crônicos do tipo 1 ( Cl) - tratados irregularmente, porém,
ainda com possibilidade de recuperação cirúrgica, imediata ou po
-

tencial.
- crônicos do tipo 2 (C2) - igualmente tratados com irregu
laridade, sem qualquer possibilidade de recuperação cirúrgica.
A conduta terapêutica a seguir e os resultados esperados ficam
assim, na estri'ta dependência da fixação do prognóstico num dos
mencionados grupos ; pode-se esperar com absoluta segurança a cura
dos pacientes classificados no grupo dos virgens de tratamento, in
dependente . da extensão das lesões, excluindo-se apenas o pequeno
percentual de portadores de germes inicialmente resistentes às dro
gas standard, apesar de nunca tratados ( resistência primária ou
abinicial) .
Os esquemas e recomendações oficiais do SNT sôbre quimiote
rapia se encontram em instrução da Comissão Técnica do C.N.C.T. 10.
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Quanto à vacinação BCG, esta é feita, rotineiramente, pelas uni
dades dispensariais com a vacina fresca, fabricada pelo Laboratório
da Fundação Ataulfo de Paiva, por via oral.
PAPEL DA ENFERMAGEM NA A:ÇAO , DISPENSARIAL
E HOSPITALAR
o serviço de enfermagem contribuiu na luta contra a tuber
culose desenvolvendo atividades que abrangem todo o programa. O
maior volume de trabalho nos dispensários e hospitais está sob sua
responsabilidade. A educação sanitária, que constitui a atividade
mais diferenciada da enfermagem, exige da enfermeira preparo atua .
lizado e atinge o indivíduo, a família e grupos da comunidade. Em
bora com o mesmo obj etivo, as atribuições do serviço de enferma
gem variam em função do órgão em que atua, devendo, pois, serem
consideradas separadamen'te em relação a dispensáriO e hospital.
Dispensário é um órgão que desemper.ha papel fundamental na
campanha sanitária ; dá lugar ao atendimento de massa e torna
mais econômico o tratamento. Suas funções ultrapassam o campo
restritivo do tratamento, estendendo-se à descoberta de casos no
vos, proteção da população sadia ( especialmente "comunicantes") e
triagem dos casos para hospitalização.
Vej amos como se insere a enfermagem em cada uma dessas
funções ( 1 1 ) .

DESCOBERTA DE CASOS

O serviço de enfermagem mobiliza a população para a descoberta
de casos de tuberculose através das seguintes atividades :
desenvolvimento de programas de prova tuberculínica que
inclui :
a) seleção recrutamento e preparo dos grupos a examinar ;
b) aplicação e leitura dos testes ;
c) rastreamento dos focos existentes em tôrno dos "infectados"
(reatores) ;
d) exame de escarro dos clinicamente suspeitos.
- recrutamento dos casos destinados a exame radiológico ;
- contrôle tuberculinico e radiológico, periódico, dos "comunicantes" ;
- triagem dos casos examinados.
Para desenvolver programas de prova tuberculínica é necessá
rio escolher o grupo etário a examinar, onde recrutá-lo e como pre
pará-lo.

3·56
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Na realização do teste tuberculínico o cuidado começa pela es
colha e preparo do material a ser empreg.ado, depois, o rigor na téc
nica para aplicação, leitura e interpretação do resultado. Tratando
se de recurso específico utilizado para indicar a existência de in
fecção tuberculosa, seu valor depende da estrita observância das.
recomentações estabelecidas na padronização da OMS e entre nós
adotada na prática de Saúde Pública. A aquisição da destreza neces
sária para a leitura padronizada requer, naturalmente, cuidadoso
treinamento.
Partindo dos "reatores", procede-se à investigação em tôrno dês
tes, isto é, dos "infectados" , a fim de descobrir os focos de dissemi
nàção da doença e tomar as medidas cabíveis.
A colheita de escarro dos sintomáticos encontrados no rastrea
mento, é a principal medida tomada pelo serviço de enfermagem
para diagnosticar a doença ( diagnóstico de certeza da tuberculose
pulmonar) .
O recrutamento e seleção dos candidatos para prévio exame aos.
R. X. permite melhor utilizar os recursos disponíveis, visto ser maior
a incidência da doença entre os "reatores fortes".
Os "comunicantes" merecem atenção preferencial do serviço de
enfermagem, sobretudo nos seis primeiros meses que se seguem à
descoberta do foco, por constituirem o grupo mais exposto ao risco
de adoecer . . A proximidade com o reservatório principal (o doente
bacilífero) favorece o contágio. Assim, devem ser mantidos sob con
trôle tuberculínico e radiOlógico, periódicos, de acôrdo com as ins
truções espeCíficas, na atividade dispensarial. O trabalho educa
tivo é feito por meio de , entrevistas no dispensário e nas visitas do
miciliares. Através dos registros efetuados sôbre comparecimento e
resultados de exames, pode-se avaliar o trabalho desenvolvido.
Com a triagem e encaminhamento dos casos examinados, o . ser4
viço de enfermagem completa a assistência à clientela do dispensário;
TRATAMENTO E C O NTRÕLE

As prinCipais ações do serviço de enfermagem para tratamer.
to e contrôle dos . doentes são :
- educação sanitária ;
- contrôle do comparecimento e da realização de exames bacteriológicos e radiológicos ;
- reserva da medicação ' específica necessária ao tratamento
instituído;
- solicitação de visitas domiciliares a doentes novos ou fal
tosos, com supervisão de campo ;
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- estudo das circunstâncias que põe em risco . a continuidade
da quimioterapia, pj:ocurando soluções práticas para reduzir ao má
ximo as causas do abandono do tratamento ;
- participação nas reuniões para seleção de casos para hos
pitalização ;
- entrosamento com hospital e centro de saúde.
Na ação educativa é posta a maior ênfase ao serviço de enferma
gem ; a educação sanitária do paciente constitui atividade prioritária
na rotina diária de trabalho da enfermeira. É feita por meio de
entrevistas e se dirige particularmente aos doentes recém-diagnos
ticados e àqueles em tratamento com as drogas standard. Seu ob
j etivo é persuadir os doentes a manter a quimioterapia correta du
rante os doze meses do tratamento.
A segunda medida consiste em aprazar e controlar o compa
recimento regular do doente à unidade dispensarial, nas datas es
tabelecidas para consulta, entrevista, realização de exames bacte
riológicos e radiológicos e fornecimento da medicação prescrita. Não
ocorrendo o comparecimento espontâneo, cumpre visitá-lo e induzí
loa a voltar o mais cêdo possível para evitar que a intermitência do
tratamento acarrete o aparecimento da resistência e a consequen
te cronicidade da doença. Entrevista mais cuidadosa deve ser reali
zada com os faltosos, candidatos em potencial ao abandono de tra
tamento.
O cuidado de reservar a quantidade de medicamentos para cada
tratamento/ano iniciado, prende-se à necessidade de levar a têrmo
a quimioterapia. Sempre que possível, os remédios devem ser ad
ministrados no dispensário para maior segurança ( medi càção intei
ramente supervisionada) .
A tendência. geral da enfermagem, em saúde pública, em função
do rendimento de .t rabalho, tem sido no sentido de estabelecer cri
térios prioritários na visitação domiciliária. A ordem de preferên
cia recai nos recém-diagnosticados antes de iniciar a quimioterapia
standard e nos que, durante o tratamento, deixam de compare
cer na data aprazada. A seguir, estão os hospitalizados em fase de
alta, cujo preparo familiar para recebê-los demanda orientação ; por
fim os "comunicantes" faltosos e outros serão atendidos conforme as
possibilidades de serviço.
A supervisão de campo dá margem a que a enfermeira avalie
as dificuldades encontradas pelas visitadoras e possa auxiliá-las na
remoção dos obstáculos.
O regime para tratar a tuberculose pcc!e ser apenas dispensarial
ou incluir também o hospital. As reuniões para escôlha do trata
mento mais adequado a cada paciente contam cdm a participação
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·da enfermeira que, a partir dessa decisão, desenvolve o trabalho edu
cativo adequado. Se o pacien'te é hospitalizado, essa atividade pre
'Cede, acompanha e sucede a internação, a fim de garantir a manu
tenção do tratamento no dispensário, após a alta hospitalar. O
-entrosamento dispensário-hospital representa, portanto, importante
elo nos programas atuais de tratamento.
A interdependência administrativa e funcional do dispel'lsário
'Com o centro de saúde pressupõe a necessidade da participação
da enfermeira nas reuniões de serviço e nos programas de atuali
:zação do pessoal da Unidade sanitária.
PROTEÇAO DOS SADIOS

O serviço de enfermagem procede à vacinação pelo BCG dos
<Inço reatores" ao teste tuberculínico, os recém-nascidos, sobretudo
"comunicantes", nos quais a vacina deve ser administrada. No em
prêgo da medida protetora, é mister atenção para a conservação e
prazo de validade do produto.
Nos hospitais de tuberculose a organização do trabalho técnico
deve proporcionar o aproveitamento racional dos leitos disponíveis
e colocar o hospital na perspectiva de órgão de saúde pública. Es
tender a assistência hospitalar ao maior número possível de pa
cientes é um imperativo da política sanitária que reclama a inter'-'D'Ilção a c urto prazo, única maneira de multiplicar e valorizar a ação
do hospital, aumentando seu rendimento e tornando menos one
rosa a assistência prestada nesse regime de tratamento.
A instrução da Comissão Técnica do SNT ( 12 ) estabelece cri
tério para i:n:ternação, define a posição do hospital com órgão de
luta contra a tuberculose e encarece a necessidade de boa arti
culação entre o h ospital e o dispensário.
Em têrmos de rendimento, a contribuição do hospital está con
dicionada à observância das prioridades estabelecidas para inter
nação e à garantia de continuidade do tratamento após a alta hos
pitalar. Como essas duas medidas são da esfera de ação do dispen
sário, o bom estrosmento entre os dois órgãos assegurará o êxito
desej ado.
Convém assinalar, também, que a internação a curto prazo,
com critério seletivo, oferece vantagens de ordem epidemiGlógica
( só interna bacilíferos) , social ( reduz o tempo de afastamento do
convívio social) e psicológico ( evita os problemas decorrentes das
internações prolongadas) .
A integração do .hospital ' na saúde pública alterou , profunda
mente os métodos antétlores de trabalho n à rotina assistencial. Como
decorrência dêsse fa�, o serviço de enfermagem sofreu paralelas
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:modificações. Técnicas consideradas da maior importância tornaram
, se obsoletas ; registros assistenciais que orientavam a evolução do
tratamento perderam sentido ; tratamentos coadj uvantes desapare
"ceram em função dos resultados obtidos no correto emprêgo da qui.
mioterapia standard.
Em consonância com a finalidade da assistência hospitalar em
"vigor, o serviço de enfermagem mudou seus critérios de prioridade
,e se concentra nas atividades de fato significativas para obtenção
da cura dos pacientes, que são a seguir resumidas ( 1 1 ) :
"
"Em relação ao doente hospitalizado :
.

desenvolver intenso trabalho de educação sanitária do pa
- ciente, dirigido no sentido do correto uso dos medicamentos espe�
cíficos durante a internação e na fase subsequente, do trátamen
"to dispensarial ;
administrar, sob direta vigilância, os medicamentos específicos ;
cuidar especialmente da adaptação do doente ao hospital
com o obfetivo de evitar as altas irregulares (a pedido, abandono
,e indisciplina) ;
- aprazar ou coordenar a realização dos exames de rotina (bac
"teriológicolS e radiológicos) ;
"Em relação à administração do serviço

- simplificar e padronizar as rotinas do serviço, visando ao
rendimento do pessoal de enfermagem, a fim de permitir melhor as
sistência ao doente e economia para o hospital ;
Em relação aos demais serviços do hospital :

- estabelecer satisfatório relacionamento com os serviços téc
nicos e administrativos, de modo a propiciar a contribuição dos ou
tros profissionais nas áreas comuns ;
Em relação

ao

dispensário :

- participar do entrosamento do hospital com o dispensário
A recomendação de desenvolver trabalho educativo com inten·
; sidade c;lurante a hOllpitalização, Significa aproveitar a proximida
de com Q doente, condição especial de que dispõe o serviço de en
"fermagem hospitalar ; em outras palavras, podemos dizer que a re
·c uperação de cada doente está diretamente vinculada à nossa capa
,cidade de persuadir, aj udando a levar a têrmo o tratamento com
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absoluta regularidade. O abandono de tratamento é o ponto nevrál,.
gico em tôdas as partes do mundo onde a tuberculose ainda cons
titui problema, portanto, o empenho pôsto para evitá-lo é a maior
contribuição da enfermagem na luta contra a tuberculose. Convém
ter sempre presente que cada doente tratado irregularmente sig 
nifica aumentar o estoque de crônicos, para o s quais ainda n ã o há
solução em larga escala, nos. países chamados em desenvolvimento.
Os programas de educação sanitária devem ser baseados nos en
sinamentos práticos que levem o doente a compreender as noções
fundamentais sôbre a doença ' e a necessidade do tratamento re
gular e completo. Embora o trabalho educativo individualizado sej a�
como sabemos, mais eficiente, o programa pode ser também de
senvolvido para pequenos grupos selecionados pelo prognóstico de
recuperação, oferecendo economia no tempo de sua aplic.a ção. O
trabalho de grupo, quando bem orientado, desperta a capacidade
de aj uda mútua.
Merecem atenção especial da enfermeira, para assistência edu
cativa individual, os doentes recém admitidos, os que a;guardam:
alta ( de ,todos os tipos) e os que no decurso do tratamento apre
sentam problemas.
A integração dos profissionais da equiqe de saúde nos programas
gerais de educação sanitária em hospitais de tuberculose propicia
oportunidade de melhor relacionamento. Sendo assunto de tuber
culose propicia oportunidade de melhor relacionamento. Sendo as
sunto de interêsse coletivo, há necessidade de estendê-los aos que
frequentam o hospital · e aos servidores.
A segunda prioridade do serviço de enfermagem em hospital con
siste em rigorosa vigilância na administração diária dos medicamen
tos específicos.

Nada poderia j ustificar a omissão nesse terreno, que compro
mete as possibilidades de cura ; constitui fato gravíssimo a falên
cia da quimoterapia em consequência de irregularidade na admi
nistração dos medicamentos. Ê da responsabilidade da enfermeira,
a garantia de aplicação da quimioterapia ' prescrita (medicação su
pervisionada) .
No que diz respeito ao contrôle de tratamento é imprescindível
que a enfermeira apraze ou coordene (na dependência das normas ,
instituídas em cada hospital) a realização dos exames bacterioló
gicos e radiológicos de rotinas : orientar o doente sôbre cada um dêles
e observar as datas aprazadas. A evolução do tratamento prescri
to é avaliada em função ,dêsses exames, sobretudo os bacteriológicos.
Assim, exames atualizados significam a possibilidade de reaj ustar

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

361

a terapêutica mais precocemente quando necessário, e conceder alta
no tempo previsto, tendo em vista o rendimento para o hospital.
Julgamos oportuno analisar ainda a simplificação e padroni
zação das rotinas no serviço de enfermagem hospitalar, por suas
implicações de ordem prática.
A avaliação final da Qualidade da assistência de enfermagem é
medida pela obtenção dos Obj etivos pretendidos. No caso da enfer
magem hospitalar em tuberculose, pelo percentual de pacientes que
após a alta do hospital continuam e completam o tratamento na
segunda fase, isto é, no dispensário ou no ambulatório.
É, sem dúvida, o trabalho educativo da equipe de saúde e par
ticularmente do serviço de enfermagem, que mais conta na con
quista do objetivo proposto. Valer-se da oportunidade que oferece
a internação para desenvolver êsse trabalho, cria _para o serviço de
enfermagem a inadiável eXigência de rever suas atividades diárias
e colocar em primeiro plano as verdadeiramente indispensáveis. Não
esqueçamos que o hábito de dedicar muito tempo a atividades bu
rocráticas e a detalhes técnicos sem rendimento prático, às vêzes
até aceitos como índices de bom padrão, constituem conhecidos obs
táulos p ara a mudança.
Por mais bem cuidado que tenha sido o paciente, se ao dei
xar o hospital não tiver adqUirido convicção da importância do tra
tamento bem conduzido, poderemos dizer sem exagêro, que todo o
esfôrço pôsto em assistí-Io resultou inútil.
A redução de .grande parte do trabalho pode ser conseguida atra
vés de rotinas simplificadas e padronizadas, com melhor aprovei
tamento do tempo em benefício da educação sanitária. Outras van
tagens resultarão da simplificação : redução da necessidade de pes
soal ; desembaraço do pessoal auxiliar para executar as tarefas de
rotina ; observância das instruções de serviço ( tarefas simples são
mais fàcilmente assimiláveis e mais bem aceitas) ; tempo disponí
vel para desenvolver' continuamente programas de treinamento em
serviço ; facilidade para a supervisão dos trabalhos executados.
Por fim, serão enunciadas as atividades comuns aos serviços
de enfermagem, dispensarial e hospitalar ( 1 1 ) :
- contribuição obj etiva para classificar os pacientes segundo
o prognóstico de recuperação, através de cuidadOSO trabalho de in
vestigação em relação a possível tratamento específico anterior ;
- realização de correto trabalho educativo que leve à cura o
maior número possível de pacientes ;
- participação na elaboração do programa de trabalho da Uni
dad'e e elaboração do programa de enfermagem, incluindo a parte
financeira e previsão dos Obj etivos quantitativos ;
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- prática da supervisão para avaliação qualitativa das ativi
dades de enfermagem, promovendo os reaj ustamentos necessários ao
melhor rendimento do pessoal nas medidas consideradas essenciais ;
- desenvolvimen'to contínuo de programas de treinamento em
serviço e revisão periódica de conhecimentos sôbre os meios de pro
teção e defesa contra a tuberculose, para os servidores ;
- valorização da contribuição do pessoal auxiliar de enfer
magem na luta contra a tuberculose, como medida capaz de per
mitir sua ampliação em larga escala ;
- recrutamento, seleção e preparo de pessoal para admissão,
quando fôr o caso.
INFEMNCIAS PARA O ENSINO DE ENFERMAGEM

Em face da magnitude do problema da tuberculose no panorama
sanitário nacional e com base na progressiva evolução dos métodos
empregados para combater a doença, é mis'ter que as Escolas de En
fermagem propiciem à� estudantes conhecimento atualizado e su 
ficiente, com base no programa oficial, em serviços bem orienta
dos e capazes de oferecer contribuição efetiva ao preparo profis
sional. Cremos que o exposto no presente trabalho permite concluir
que a enfermeira tem papel altamente significativo na luta contra a
tuberculose e quanto seu preparo adequado valoriza essa contri
buição. O intercâmbio entre escola e serviço estabelece verdadeiro
sistema de vasos comunicantes. Com a utilização de bons serviços
para o aprendizado dos alunos, a escola prepara melhores profis
sionais ; por sua vez, serviços que admitem melhores profissionais
prestam melhor assistência ; - tornando-se, assim, credores da con
fiança da escola para campo de ensino.
RESUMO

A autora analisa a tuberculose como um dos principais proble
mas de Saúde Pública do País, entre as doenças transmissíveis ; in
forma sôbre o programa oficial vigente para combater a doença
e os métodos empregados para sua execução.
Estuda o papel da enfermagem na política de ação do Dispensá
rio e do Hospital, assinalando o valor dessa contribuição e os as
pectos prioritários do trabalho da enfermeira. Considera a impor
tância prátiva da atividade bem desenvolvida e o Papel da escola
de enfermagem no preparo atualizados dos profissionais.
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AT U A L l ZACÃO DO P ESSOAL D E E N F E RMAG EM
NA P R EV I Dí N C I A SOC IAL
Edla Dalva Moreira

*

INTRODUÇAO

A Previdência Social no Brasil está atravessando uma fase de
renovação que, segundo esperamos, virá trazer no futuro, novos ru
mos e novos padrões para a assistência médica às classes assalariadas.
HISTÓRICO

"Previdência Social ou Seguro Social consiste em um mHodo
de economia, coletivo e obrigatório, cuj as contribuições dos parti
cipantes, formam um fundo gigantesco e nacional que garante o
amparo a todos os con'tribuintes, quando impedidos de trabalhar,
ou por su91 morte, um pecúlio aos seus dependentes".
O Seguro Social foi instituído pela primeira vez no mundo em
1883 na Alemanha. Somente quarenta ,anos depois, em 1923, surge
no Brasil a primeira caixa de Aposentadoria e Pensões, seguida
lo depois de outras, tôdas ligadas às grandes emprêsas ferroviárias,
marítimas, de exploração de portos, etc . . .
Em 1933, o Seguro Social tomou nôvo rumo com a criação dos
Institutos de Aposen'tadorias e Pensões visando o amparo dos compo
'
nentes de determinadas profissões ou conj unto de profissões cor
relatas.
Tivemos assim : IAP dos Marítimos, em 1933 ; IAP dos Comerciá
rios, em 1934 ; IAP dos Bancários, em 1 934 ; IAP dos Industriários,
em 1936 ; IAP dos Empregados de Transportes e Cargas, em 1 938 ;
IAP dos Ferroviários , e Empregados em Serviços Públicos, em 1953
o qual unificou tôdas as caixas existentes.
�sses Institutos foram criados sem padronização e eram regi
dos por regulamentos diferentes, até que, em 1960, a Lei Orgânica
da Previdência Social e o seu Regulamento Geral vieram unifor
mizar o sistema previdenciário brasileiro, estabelecendo normas bá
sicas idênticas para todos os Institutos.

-

•
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A Lei Orgânica baixou normas básicas de coIiduta, referentes a
uniformidade dos benefícios, dos direitos e deveres dos segurados,
'entretanto não levou os Institutos a uma padronização de rotinas
administrativas ou de métodos de trabalho. Continuam êles com as
.suas antigas estruturas e com a mesma organização e, consequen
temente, com a diversidade de padrões de serviço.
Reconhecendo-se há muito a necessidade de uma reformula
ção da Previdência, somente em 24 de agõsto de 1966 pela Porta
ria n.o 583, o então Ministro Nascimento Silva aprovou o Plano de
.Ação para a Previdência Social (PAPS ) , que visava criar condições
para a unificação dos Institutos. Unificação essa oficializada em
21 de novembro de 1966 pelo Decreto Lei n.o 72.
Visa essa unificação fundir e integrar os serviços para reduzir
-os custos operacionais e melhorar cada vez mais o atendimento das
partes. Significará uma unidade de comando e de orientação téc
nica administrativa, pela aglutinação dos órgãos de direção .
O planej amento da implantação dêsse sistema unificado, por
ter sido feito às pressas, sem um estudo mais acurado, tem levado
'ao descrédito as suas vantagens, pelo tumulto que gerou em al
gumas áreas.
Entertanto, a idéia é válida, se bem aplicada, pois a centrali
zação dos recursos dará uma maior rentabilidade aos serviços, e a
]ladronização das técnicas e rotinas de trabalho, dará aos benefi
ciários uma uniformidade de atendimento.
Para se aquilatar uma das vantagens financeiras dessa unifi
'cação, apresentamos os dados referentes às despesas com a as
.sistência médica, onde aquelas atribuídas à Administração, corres
pondem à maior parcela :
DESPESA DO SERVIÇO DE ASSIST:l:NCIA MÉDICA
PREVID:l:NCIA SOCIAL (em mil cruzeiros novos)

Especificações

Administração
Ambulatório
Hospitais
Sanatórios
Farmácias
Conto p/SAMDU
Outras despesas
'TOTAL

1961

1962

1963

1964

5 670
2 971
3 633
617
129
2 547
658

10 152
5 167
5 868
1 133
194
3 662
1 283

18 359
10 670
12 557
3 060
336
8 075
1 705

41 347
23 398
32 693
7 487
641
20 083
3 1 19

1 6 255

27 459

54 762

128 768

3·66

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM:

A unificação dos órgãos administrativos determinará a redução
das despesas com essas atividades, reduzindo o custo da assistência\
médica.

ASSISftNCIA MÉDICA DA PREVIDf:NCIA

Ao sel1 instituído o Sistema Previdenciário Brasileiro, não foi co_o
gitada a prestação de assistência médica. Somente muitos anos ' de-
pois os Institutos passaram a prestar uma assistência incipiente, .
apenas para os segurados e m gooo d e aposentadoria por invalidez,
com o obj etivo de atender os casos mais graves e recuperar os ina-
tivos, reduzindo assim os encargos pecuniários.
Mais tarde ela foi se expandindo e hoj e se estende não só a
todos os segurados como aos seus dependentes. É prestada em am
bulatórios, hospitais e à domicílio, Sendo de natureza clínica, cirúr
gica, farmacêutica, odontológica e de enfermagem.
Embora venha progredindo dia a dia, essa assistência longe,
está de alcançar um padrão qualitativo e quantitativamente ade-·
quado :
Várias são as causas determinantes :
1

.

falta de organização dos serviços ;

3
4.

deficiência dos métodos de seleção de pessoal ;
falta de treinamento do pessoal.

.

1.

insuficiência dos recursos destinados à assistência médica ;

2.

Insuficiência de recursos

A assistência médica é dispendiosa pois requer instalações, ma
terial técnica caríssimo e pessoal especializado, para atender a uma
grande massa de beneficiários.
Os recursos destinados a prestação dêsses serviços em alguns
Institutos são inuficientes para uma assitência ampla a todos os be
neficiários.
Até a unificação, êsses recursos correspondiam a taxas fixas,
para cada Instituto ,taxas essas percentuais sôbre a arrecadação e
que somente em dois dêles, o IAPM e o IAPETEC, atingiam uma
porcentagem considerada razoável, que na prática, não represen
tavam valores capazes de influenciar o paqrão de assistêntia, dado
o maior índice de dependentes atendidos pelos citados Institutos,
e de certas peculiaridades no atendimento.
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No quadro demonstrativo (Anexo I) vemos que foram fixadas
as seguintes taxas para cada Instituto, com os seus respeetivos "per
capita segurado" :
IAPI
IAPC
IAPEFESP
IAPB
IAPETEC
IAPM

22 %
22 %
24%
28%
45 %
57 %

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

24.738,00
3 1 .516,00
49.815,00
90.886,00
86.600,00
77.016,00

Essas taxas determinadas anualmente pelo Ministério do Tra
balho, considerando as despesas do ano anterior e aplicando a cor
reção monetária, sem uma análise prévia das necessidades.
Estudos realizados .por técnicos do ex-IAPI, levaram a conclusão
que para uma assistência ampla aos beneficiários da Previdência
Social, deveria ser fixada a taxa percentual em tõrno de 40 % , com
um "per-capita" de NCr$ 6 1 ,00.
Constatamos acima que o IAPETEC e o IAPM receberam taxas
acima de . 40 % mas nem por isso podiam prestar uma assitência de
bom padrão. São j ustificativas apresentadas :
IAPETEC - a problemática , apresentada pelo grupo de segu
·
rados que atendia, que pela sua motilidade tornava â assistência
médica dispendiosa, pois para atendimentos eventuais ao longo das
estradas, precisava contratar médicos e serviços pagos com altos
salários.
IAPM - além de ter o maior índice de dependentes, está ainda
suj eito a singularidade de atendimento dos marítimos, em portos
extrangeiros, com pagamentos em moeda do país, o que sobrecar
rega o orçamento.
O IAPB apesar de contar apenas com a taxa de 28 % , o volume
da sua arrecadação, em relação ao total de beneficiários, condi
cionava um "per-capita segurado" de NCr$ 90,886 possibilitando
assistência de bom padrão.

2

-

Falta de organização dos Serviços

Todos nós que conhecemos as unidades assistenciais no Brasil,
sabemos que apenas unma pequena minOfta possui serviços organi
zados, onde o trabalho é racionalizado apresentando boa rentabi
lidade e bom padrão. A Previdência Social não foge a essa regra.
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'poucos são os serviços assistenciais que apresentam um padrão e,
:nesse caso, é mais um a decorrência de valores individuais.
Em 1965, sentindo êsse problema conseguimos que fôssem apro
vadas as Normas Regulamentares para o Serviço de Enfermagem,
normas essas que dão as diretrizes para organização dos serviços.
' Observamos entretanto, que poucas enfermeiras puderam implantar
'
aquelas normas, talvez por não estarem aptas administrativamente
para executar tal tarefa. Urgia despertar-lhes o interêsse pelos cur
:sos de pós-graduação, e foi o que procuramos fazer.
3.

-

Deficiência dos métodos de se,leção de pessoal

Durante .muito tempo imperou na Previdência a poLítica do
.-e mpreguismo, ela sempre foi o esteio de que se valiam os políticos
para pagar os seus votos. A enfermagem era o alvo mais visado ;
-quando o candida'to não tinha aptidão específica, era para ela en-{!aminhado.
4.

-

Falta de treinamento

Sabemos que o treinamento é responsável pelo bom rendimendo trabalho, pela perfeição e segurança na execução de tarefas.
Na Previdência tem sido descurado êsse fator importante para a
�dap�ação do servidor ao serviço.
Aquêles funcionários admitidos por inj unções políticas, eram re
legados à sua própria sorte e aprendiam com os colegas mais an
tigos as suas 't arefas, passando a desempenhá-las tão mal quanto
� seu orientador .
.A maioria dos profissionais qualificados, por comodismo ou por
falta de estímulo, não procuravam se espeCializar ou atualizar . os
seus conhecimetntos, consequentemente não estavam em condições
de treinar o pessoal subordinado e não o faziam.
Os nossos comentários são genéricos, porém não podemos negar
que um ou outro serviço, fazia esporàdicamente um curso de treina
mento, e que alguns enfermeiros, por iniciativa própria,. se dispunham a fazer curso de pós-graduação.
Não havia, is'to sim, uma sistemática de treinamento para o pes
soal de enfermagem e é j ustamente essa sistemática que estava
�endo implantada no ex-IAPI e que se espera sej a estendida a todo
o Instituto Nacional da Previdência Social.

1;0

ATIVIDAD!'.� DE TREINAMENTO DESENVOLVIDAS NO EX-IAPI

P ara que se compifenda melhor o assunto, precisamos dar uma
idéia da organização administrativa do ex-IAPI. Antes da unifi-
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cação, possuía o IAPI uma Administração Central, e Delegacias Re
gionais nos estados. A Administração Central contava com um órgão
de Treinamento, subordinado ao Departamento de Pessoal, e com
Coordenadores de Treinamento lotados nas Del€gacias Regionais.
Ao órgão de Treinamento competia :
preparar os Coordenadores de Treinamento ;
orientar os programas de treinamento ;
elaborar material didático ;
estudar os processos referentes a concessão de bolsas de estudos, comparecimentos a congressos, etc ;
- coordenar a s atividades dos Coordenadores ;
- controlar a verba destinadá ao treinamento .
Aos Coordenadores competia :
- elaborar e coordenar os programas de treinamento do pes
soal administrativo ;
- coordenar os programas de treinamento do pessoal técnico ;
- executar os programas de treinamento para os funcionários
recém-admitidos · ( treinamento vestibular ou · de iniciação) .
Apesar de ter sido sistematizad0 o treinamento no IAPI há vá
rios anos, somente em 1963 a enfermagem se integrou no esquema.
Conseguiu-se todo o apôio da Chefia do Centro de Treinamento,
não só para QS cursos de pós-graduação, como para os cursos de
treinamento em serviço.
Os Coordenadores estaduais orientados pela sua Chefia e em co
laboração com os Enfermeiros-Chefes passaram a se interessar pelos
programas de treinamento para o pessoal de enfermagem, e assim
foram desenvolvidas as seguintes atividades :
1.

Treinamento vestibular ou de ilÚciação

Pará . . . . . . . . . . . . .
Minas Gerais
Rio Grande do Sul . . . .
São Paulo . . . . .
.. ...
Guanabara . . . . . . . . .
Piauí
Estado do Rio
Ceará
. ... . .
Pernambuco
.. ... .
Alagoas
Santa Cata:'ina
Bahia . . . . . . . . . . . . .
.

.

.

.

•

.

•

•

.

.

.

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

.

•

.

.

.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

,

.

.

.

.

.

.

.

.

•

0 . 0

.

.

.

.

.

.

.

•

•

•

•

•

•

0 . 0

•

•

• • • •

.

•

.

1963
1963

1964

.

.

.

1964

•

.

.

.

•

0 . 0

•

.

.

•

.

.

•

.

•

.

.

.

.

•

.

1965
1965
1965

1966
1966
1966
1965
1966
1966
1966

1963
1966
1963
1963

1 964
1964
1964

1966
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2.

Atualização em Previdência e Relações públicas ...

Bahia . . . . . . . . . . . . .
Goiás (Anápolis) . .
Maranhão
Brasília
Minas Gerais . . . . . .
Santos (S. Paulo) .
Rio Grande do Sul
3.

1966

.....
......
.

1965
1965

......
......

1965
1963

Atualização para o pessoal auxiliar de Enfermagem *

Minas Gerais . . . . . . .
Belo Horizonte . . . . . . . . . .
Juiz de Fora . . . . . . . . . . . .
Bahia
Ceará
Pernambuco
o

4.

•

•

•

1966
1966
1966
1966

•

1964
1963
1965

1966

Relações Humanas

1965

Bahia
6.

o

•

•

o

•

•

•

.

o

•

• o

•

•

•

O

"

• • 0

.

o

'

o

Cursos de Pós-graduação

- Administração Aplicada à Enfermagem
1965 - 1 enfermeira da Bahia
1966 - 1 enfermeira da Bahia
1 enfermeira de Brasília
...

1966

•

Introdução à Administração Hospitalar

Brasília
8.

1966

Organização Racional do Trabalho ...

Pernambuco . . . . .
7.

1966

Atualização para profissionais de nível universitário ...

Bahia
5.

1966
1966
1966

Cursos a gr,upos de profissionais afins.

1965
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1967 - 1 enfermeira da Bahia
1 enfermeiro da Guanabara
- Administração Hospitalar

1965 - 1
1967 - 1
1
1967 � 1
2
9.

enfermeiro da Guanabara
enfermeiro de Minas Gerais
enfermeira da Bahia
enfermeira de São Paulo
enfermeiras da Guanabara

Outrosj Cursos
- Administração ( Curso da USAID )

1967 - 1 enfermeira do Ceará
- Curso de Coordenações de Treinamento

1966 - 1 enfermeira da Guanabara
- Curso de Planej amento (PERT)

1967 - 2 enfermeiras da Guanabara

RECOMENDAÇOES
Caberá aos enfermeiros um papel importante na integração dos
serviços de enfermagem do Instituto Nacional de PrevidênCia Social.
Para isto deverão se preparar, procurando os cursos de aperfeiçoa
mento,

a

fim de que possam colaborar na organização dos seus ser

viços e no treinamento do pessoal subordinado.

RESUMO
o trabalho tece considerações sôbre a Previdência Social, espe

cialmente o ex-IAPI e apresenta como causa das suas deficiências :
a ) insuficiência de recursos financeiros atribuídos à Assistência Mé
dica ; b ) falta de organização dos serviços ;
todos de seleção do pessoal ; d )

c ) deficiência dos mé

falta de treinamento de pessoal.

Apresenta ainda o que tem sido realizado pelo ex-IAPI no campo
de treinamento do pessoal de enfermagem .
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ANEXO I

ARRECADAÇAO E CUSTO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HO'SPITALARES NO EXERCíCIO

SA Ú D E OCU PAC I O N A L : U M CAM PO
A B E RTO AO T RABA L H O DA E N F E RM E I RA

Maria Myrtes Magalhães
Errnengarda de Faria Alvirn

* *"'

INTRODUÇAO
Numa época em que se registra uma sensível aceleração do de- o
senvolvimento industrial do · país, é natural que se voltem as aten- 
çóes para o gr.upo populacional que representa a fôrça do trabalho _ .
'
Diagnóstico Prelimina r de Educação, de Escritório
Segundo
de Pesquisa Econômica Aplicada ( 1 ) , a fôrça do trabalho, represen-·
tada pel os indivíduos de 15 a 59 anos, em 1960 abrangia 36 863'000,

�'

.

52,6 % da população global . Entretanto, apenas pouco mais '
20 037 000 estavam em atividade.
Da fôrça de 'trabalho, apenas 15,1% estavam ocupados no se-o
tor industrial, contando com um contingente de 2 526 400 traba

ou sej a,

da metade dêstes, ou sej a

lhadores.

1950, apenas 27% dêste grupo tinham edu-o
3% educação média e menos de 1% educação su

Segundo os dados de
cação elementar,

perior. O grande contingente era formado por indivíduos que não
tinham completado nem o nível primário. Embora não estej am dis-
poníveis ainda todos os dados para o censo de 1960, deve esta si
tuação ter melhorado sensivelmente porque a taxa de alfabetiza
ção dos indivíduos maiores de

15 anos passou de 50 para 6,0 % .

As próprias emprêsas estão demonstrando

maior interêsse na

formação de operáriOS qualificados para atender às exigências das
técnicas modernas . Aproximadamente 1 0 % dos trabalhadores nas
indústrias são menores, representando
aproximadamente 1 1 0 000 dêstes ou sej a

250 000 indivíduos. Em 1965
45 % , estavam recebendo ins

trução formal para um ofício qualquer, através do Serviço Nacional'
de Aprendizagem Industrial ( SENAI ) .
•
•

•

Professôra de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enferma- ·
gem da Universidade Federal da Bahia.
Enfermeira, Conselho Técnico da Fundação SESP. AtuJU como pro-o
fessõra convidada.
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No que diz respeito à saúde, não dispomos de dados especí
iicos sôbre o grupo em questãO. O Diagnóstico Preliminar da Saúde
( 2 ) nos diz que a população brasileira em geral é desnutrida sendo

:as p arasitoses e suas consequências ocorrências generalizadas. Pre
dominam as mortes precoces, sendo as crianças de O a 4 anos as
maiores vítimas, seguido do grupo populacional em idade produti
-va. Uma população. j ovem é vitimada principalmente pelas doenças
transmissíveis e pelos acidentes, constituindo as primeiras o prin
cipal problema de saúde do pais. O grupo populacional de 15 a 59

.

anos é acometido de doenças tais como a tuberculose, malária, fe
bre tifóide e em . áreas específicas ainda de esquistossomose, do
'ença de Chagas, tracoma e outras.

Quanto à assistência prestada a êsse grupo populacional, é' fato
· conhecido que esta é multissimo pr-ecária. Duas são as principais
· causas apontadas tanto pelo Diagnóstico da Saúde como pelo Diag
n óstico Preliminar da Previdência Social ( 3 ) : a ausência de uma
política quanto ao t ipo de assistência a ser prestada e os limitados
-recursos disponíveis.
Os gastos da Previdência Social por perda de saúde compreen
·dem a assistência médica, despesas devido a acidentes de trabalho
·e com reabilitação profissionaL . .

Os dados relativos a

1964 indicam que apenas em assistência mé 
22% da importância arrecadada.

dic.a gastou a Previdência Social

'Entretanto, adicionando as despesas com Auxílio Doença, Aposen

tadoria do Invalidez, Acidentes de Trabalho e Reabilitação Profis

. sional, importavam êsses serviços em mais de

63 % do total dos gas:..

tos da Previdência. Chama atenção o fato que as despesas com apo�
sentadoria por invalidez ultrapassam de muito as decorrentes de ida
de avançada e do tempo de serviço.
'
Um dos aspectos mais negativos da

assistência é o fato dela

;'Ser essencialmente curativa, sendo muito limitadas as atividades qu�
visam a prevenção das (loenças e dos acidentes, assim como a . pro
moção da saúde e a reabilitação, embora a Lei Orgânica da Pl'e- .
vidência Social recomende a inclusão desta última nos serviços a
. serem prestados .

UMA EXPERI�NCIA NO CAMPO DA SAÚDE OCUPACIONAL
Em 1966, estando a direção da Escola de Enfermagem da Uni
' versidade Federal d a Bahia convencida d a importância que assumirá
no desenvolvimento econômico a fôrça de trabalho ocupada no se
tor industrialí de suas necessidades de saúde e do papel da enfé r
:meira nesse setor, resolveu incluir no programa do Curso de Gra;
.(iuação em Enfermagem de Saúde Pública uma unidade sôbre saúde
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-Ocupacional com a finalidade específica de estudar as condições de
trabalho, de saúde e de assistência ao trabalhador nas indústrias
locais.
Através de simpósios, palestras e estudo dirigido, as alunas to
maram

conhecimento da situação geral

do trabalhador,

das

leis

trabalhistas em vigor, da assistência que lhe vem sendo prestada
-e da política de unificação da Previdência.

Como atividade prática desta unidade foi levado a efeito um
levantamento em determinado número de estabelecimentos indus
triais e um inquérito entre trabalhadores, que constitu no seguinte :

1.

Levantamento levado a efeito em

18 emprêsas localizadas na

:área urbana e suburbana de Salvador.

2.

Entrevistas levadas a efeito com segurados da Previdnêcia

Social.
Passaremos a analisar cada aspecto, separadamente :
1.

A

,

Levantamento das empresas
A seleção foi feita por amostragem de um total de

:sas dentre

85 emprê

aquelas trabalhadas pelo Serviço Social da Indústria

-( SESI ) .
Inicialmente, foram grupadas as emprêsas com mais de 250 e
menos de 250 empregados. Do primeiro grupo foram selecionadas 8,
-do segundo

10.

Os dados foram coletados através de um questionário ( Anexo I)
-que foi preenchido com informações prestadas pelo chefe da secção
de pessoal ou em alguns casos por outro elemento categorizado . :msse
questionário visava obter informações sôbre a modalidade e as con
dições de assistência médico-social e preventiva oferecida ao 'tra
balhador pela emprêsa, incluindo aspectos tais como : riscos em po
tencial, atuação do serviço médico no programa de prevenção de aci
dentes, condições de saneamento, recursos higiênicos, salários e ho
Tas de trabalho.
:2 .

Entrevistas com segurados
As entrevistas foram conduzidas seguindo o roteiro de um ques

tionário que visava obter informações relativas

à estória ocupacio

nal e ao estado de saúde, com especial atenção a acidentes, doen
ças e extensão da utilização dos serviços assistenciais dos Institu
tos de Previdência Social, pelos previdenciárioc e demais membros
:familiares, assim como informações sôbre alimentação.

376

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
Foram entrevistados 169 segurados ( 7 segurados desempregados

foram posteriormente excluídos da amostra ) através dos ambulató
rios dos seguintes Institutos de Previdência Social :
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas

.

.

.

42

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários . . . . . . . . . .

28

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos . . . . . . . . . .

18

Serviço Social da Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL
...

81

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Os questionários foram aplicados por 8

.

.

.

.

.

.

.

.

( oito )

.

.

.

.

.

.

. 169

estudantes d o

Curso de Graduação em Enfermagem d e Saúde Pública, no pró
prio local de trabalho e nos ambulatórios da Previdência Social.

ANALISE E INTERPRETAÇAO DOS DADOS
1.

DADOS REFERENTES AS EMP�SAS ESTUDADAS

Informações gerais :
A Tabela I dá indicação da atividade ou produto manufaturado
tendo predominado : alimento, transporte e comunicação e material
de construção.

Tabela

I

-

Emprêsas selecionadas, segundo a atividade e produtos
manufaturados.

Produtos manufaturados e atividades
da emprêsa

Alimentos
Transporte e comunicação
Material de construção
Vidros
Brocas
Calç ados
Tecidos
Latas
Cigarros
TOTAL

Emprêsas

N.o

%

6
3
3
1
1
1
1
1
1

33,0
17,0
17,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

18

100,0

'I

Das emprêsas estudadas 8 tinham menos de 250 empregados, com
um número mínimo de 32 ; 10 emprêsas tinham mais de 250 empre-
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gados com um máximo de 8 235. O total de emprêsas contava com
13 14 1 empregados.
1 8 % dos empregados eram mulheres e 2,7 % menores .
2 2 % das emprêsas funcionavam em um turno e 39 % , respecti 
vamente, em 2 e 3 turnos.
O percentual de renovação de mão de obra variou de um mínimo
de 2% e um máximo de 62,3 % .
44,5 % das emprêsas pagavam salário inicial d e NCr$ 66,00 ( salá
rio mínimo da região ) , 33,3 % 80,00 e 22,2 % NCr$ 1 00,00.

Assistência médico-social

e

preventiva

A Tabela II mostra que 72,2 % das emprêsas apresentam riscos

em potencial quanto a ruído, 55,5 % quanto a calor excessivo, 5 0 %

quanto a poeiras, além de outros menos frequentemente observados,
o que evidencia a necessidade

da

adoção de medidas preventivas,

indispensáveis à saúde do trabalhador.

Tabela n:

-

Riscos em potencial observados nas emprêsas

RiscoS

E mprêsas
N.O

Ruído
Calor excessivo
Poeiras
Falta de ordem e limpeza
Vapores
Gases
Umidade
Outros

13
10
9
6

3

3
2
3

%
72,2
55,5
50,0
33,3
16,6
1 6,6
1 1 ,1
1 6,6

No Que se refere a recursos assistencia is, 10 empresas ( 55,5 % )
mantinham ambulatórios próprios ou sob contato . E m 7 dêstes, os ·
serviços eram extensivos às famílias . Em 80 % dêss es ambulatóri os
era a assistência médica prestada em regime de tempo parcial, fi
cando o serviço sob a responsabi lidade do pessoal auxiliar, por não
haver enfermeira atuando nos serviços de saúde das emprêsas es

tudadas. Alé mde primeiros socorros, era prestada assistência mé
dica na quase totalidade dos serviços.
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3 empresas, sendo uma de mais de 100 empregados, credencia
'
vam um médico, para atender às necessidades de saúde dos tra
balhadores.
Quanto a recursos
80 %

sob contrato ;

auxiliares,

16,7 %

20%

mantinham RX próprio e

mantinham laboratório próprio e 83,3 %

sob contrato . Apenas 6 0 % das empresas possuiam aparelho de pres
são arterial, 8%

material para pequena cirurgia e 20 % , material

para exame visual e ressucitador.
Quanto à modalidade da assistência prestada, apenas, 1 6,7 % das
empresas realizavam exames gerais periódicos de saúde, 66,7 % , exa
mes para licença e 6 1 , 1 % , para tratamento de saúde .
A medicina preventiva é pouco aplicada nos serviços assisten
ciais das indústria, pois 66, 1 % prestam assistência exclusivamente
assistencial enquanto 27,8 % prestam assistência combinada ( cura
tiva e preventiva ;

l l , l % pretam assistência particularmente

apli

cada à indústria e 44,4 % assistência cirúrgica em caso de acidente .
8 ambulatórios prestavam, também, assistência odontológica.
Como requisitos pré-admissionais e

de acôrdo com as exigên

cias legais, tôdas as emprêsas exigiam exame abreugráfico e vaci
nação antivariólica e anti-tifóidica, o mesmo não acõntecendo com
relação a outros exames,

igualmente

importantes mas não exigi

dos por lei.
Era b astante precário o registro de dados estatísticos pelas em
presas. Apenas 27,7 % possuiam dados sôbre acidentes e ausentismo.
Em 1 6,7 % das empresas, o serviço médico desenvolvia ativida
des de educação sanitária e em 5 0 % realizava visitas domiciliárias.
Em resumo, 10 empresas prestam assistência curativa ao traba
lhador, através de ambulatórios próprios ou sob contrato ; em 3 em

presas o médico atende a chamado ; os demais trabalhadores são
atendidos nos ambulatórios da Previdência Social. A assitência hos
pitalar é dada pelOS Institutos de Previdência Social .

Recursos e atividades preventivas
38 % , apenas, das emprêsas possuiam Comissão Interna de Pre
venção de Acidentes ( CIPA ) exigidas por lei ; 44% mantinham pro 
gramas de segurança, 72 % mantinham material de primeiros so
corros exigido por lei, mas apenas 2 2 % possuiam manual de proce
dimento padrão em caso de acidentes .
Em 3 3 % das emprêsas, tinha o médico responsabilidade no pro
grama de prevenção de acidentes e participa das atividades da CIPA
mas, em apenas 22 % participava do treinamento em primeiros so
corros.
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33 % das emprêsas mantinham ispetor de segurança em tempo
integral.

Oútros recursos assistenciais :
22 % das emprêsas forneciam refeição gratuita aos trabalhado 
res e 5,5 % forneciam refeições pelo custo e abaixo do custo . Em
7 7 % das emprêsas, eram as refeições feitas em refeitórios ou salas
reservadas a êste fim . 11 % das emprêsas ofereciam habitação gra 

tuita e 16,6 % abaixo do custo. 1 1 % d a s emprêsas mantinham cre

che, 39 % escolas, 22 % armazém, 28% farmácia e 50% recursos de

recreação.

Saneamento básico
83 % das emprêsas eram abastecidas com água da rêde pública
e tinham esgõto ligado

à rêde pública. Em 55 % das emprêsas, eram

os resíduos líquidos lançados ao mar ou rio, sem tratamento. Em
72% das emprêsas foi encontrado bebedouro mas em uma ainda
faz-se uso do copo coletivo. Tõdas as emprêsas mantinham chuvei
ros exigidos por lei, mas apenas 38 % forneciam sabão, 27 % toalha
individual e 77 % possuiam armários individuais.

2.

ENTREVISTAS COM SEGURADOS

Informações gerais :
65 % dos entrevistados estavam compreendidos no grupo etário
de 18 a 35 anos.
Do total de entrevistados 5 6 % eram casados ou tinham famí
lia constituída ;

65 % tinham mais de 4 filhos.

Chamou atenção o elevado percentual de indivíduos proceden
tes do interior (43 % ) , evidenciando a falta de mercado de traba
lho naquelas áreas e consequente êxodo rural.
51 % dos entrevistados residiam mais de 6 anos no bairro onde
se encontravam, evidenciando uma certa estabilidade. Os entre
vi$tados desenvolviam grande variedade de atividades, destacando
se as de serventes e pedreiros.
3% do total trabalhavam menos de 8 ( oito ) horas e 46 % mais
de 8

( oito ) horas diárias.

Salário e qualificação
6 % recebiam menos do salário mínimo e 50 % ,

acima do sa

lário mínimo.
Dos entrevistas que recebiam salário mínimo, 50 % eram casados
ou tinham família constituída, com uma média de 4 filhos. Os em
pregados que recebiam salário acima do núnimo eram os m ais qua 
lificados .

a.so
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Condições de trabalho
Tabela lU

-

Mostra

o

tempo de permanência

emprêsa atual

Emprêsas

Permanência na emprêsa

1 anos
1 a 5 anos
6 a 10 anos
+ de 10 anos
Ignorada
TOTAL

Dos entrevistados, apenas

na

N.O

%

65
51
17
22
7

40,1
31,5
10,5
13,6
4,3

162

100,0

6% declararam ter tido oportunidade

de progredir dentro da profissão.

137 empregados trabalharam em 292 emprêsas diferentes com
2 meses por emprêsa.

um tempo médio de permanência de 2anos e

Foram referidas como j ustificativa para mudança de emprêgo,
na seguinte ordem : rescisão ou término de contrato, deficiência de
salãrio, insatisfação no serviço, alteração na estrutura ou transfe
rência de propriedade das emprêsas.

Problema de saúde
43 % dos entrevistados não faltaram ao serviço nos últimos 6
meses.
Maior número de entrevistados faltou por doença do que por
acidente, respectivamente,

68 % e 26% ; entretanto, maior número
158 dias, em média por aci

de dias foram perdidos por acidentes,

56 dias por trabalhador acometido de doençá.
37 (22,8 % ) possuiam aparelho de proteção
como botas e macacão, en'tre outros. Dêstes, 34 ( 91,9 ) fazem uso

dentado e

Dos entrevistados,

dos mesmos.

à causa da procura do ambulatório no dia da entre 
40% referiram doença, 36% seguimento de tratamento e 12%
assistência odontológica. 84 % dêsses referiram que procuram o ser
viço porque têm direito e 16 % por considerar o serviço eficiente. 14%
Quanto

vista,
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dos entrevistados n ÍÍt,o se tratam nos serviços da Previdência, sendo
que uma parte procura médico particular e o restante outros serviços.

33 % dos entrevistados informaram que suas famílias não têm
26% que embora tenham direito ao ser
viço, não o utilizam. 36 %' dos entrevistados informaram fazer uso do
álcool, sendo . que 1 9 % no almôço, 5% após o trab alho e o restante
no fim de semana. 50% dos entrevistados acidentados faziam uso
direito a tratamento e

do álcool.

Alimentação
50% dos entrevistados traziam refeições de casa, 20% comiam
10% em restaurante do estabelecimento ; 19 % comiam

em casa e

fora, sendo êste o grupo que informou receber alimentação mais de
ficiente.
CONCLUSÕES

Os

2 estudos levados a efeito permitiram alcançar os obj e 

tivos previamente fixados, particularmente no que se refere à s con
dições de trabalho e à assiStência prestada. Ademais, permitiu às
alunas uma visão de uma área de trabalho onde a enfermeira po
deria dar colaboração valiosa, se utilizada adequadamente na sua
qualidade prOfissional, particularmente no que se refere à integra:"
ção dos aspectos preventivos e educativos na assistência prestada
ao trabalhador.
Através da análise dos dadOS dos dois estudos chegou-se às se
guintes conclusões :

1.

De um modo

geral as emprêsas incluídas no estudo não

têm noção da importância de uma assistência de saúde global ao
trabalhador.

2.

Considerando que algumas emprêsas já associam atividades

preventivas às curativas, não deveria ser difícil dar maior amplitude
aos programas assistenciais de modo a incluir atividades básicas
de saúde pública.

3.

Consid e rando que os serviços de ambulatório em várias em

prêsas são extensivos às famílias, poderiam estas beneficiarem-se com
programas de imunização e atividades de educação sanitária.

4.

Considerando que grande número de trabalhadores desco

nhece os recursos assistenciais a seu dispor, assim como as exigên
cias a cumprir, pOderia êle mesmo ser grandemente beneficiado com
um programa educativo.
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5.

Considerando os

benefícios

resultantes

das

atividades

da

CIPA, seria vantaj oso que tôdas as emprêsas pudessem beneficiar-se
das mesmas e que os serviços médicos tivessem maior participaçã()
nos programas de prevenção.

6.

Considerando que na quase totalidade das emprêsas estu

dadas os serviços de ambulatório são mantidos em tempo integral
com pessoal auxiliar, seria vantaj oso que o mesmo fôsse submeti
do a treinamento especial e que fôsse supervisionado por enfermeira.
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I
1
1

Cod indo
N .o
Nome :
Município :
Enderêço :
N.o de empregados :
Produtos manufaturados ou serviços :
Riscos em potencial. ruído, calor, exc. humidade, falta de ordem e
limpeza, poeiras, radiações, gases, vapores, fumos, outros probleTotal Homens Mulheres
mas
Números de turnos :
Total -Renovação de mão de obra ( % )
Escritório --Por
Salário médio
Data
Fábrica --

INFORMAÇõES GERAIS :

LEVANTAMENTO SOBRE PROBLEMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL NA BAmA

CURSO DE ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

Menores

Médicos
Enferm .
Aux. de
Enf.
Aten
d�p.tell

1
1
1
I

1

1--1 --1--1 -- 1
) - 1 - 1. -I � j

1 -- 1--1--1 --

1 T.P. 1 Ch. 1 Total
1 -- 1--1 -- 1 -1-- 1 -- 1--1-1 -- 1--1--1--

! T.I.

Extensivo à família

AMBULATÓRIO :

N .o de leitos

-------,-�

N.o de Pessoas Ocupadas no 1 HOSPITAL : Próprio
Sob contrato
Serviço Médico da Emprêsa 1
De instituto
1

II - ASSISnNCIA MÉDICA

RAIO X :
Próprio ----- Sob contrato ----Facilidades de Laboratório Clínico
Próprio
Sol;> COl!trat9 --....,-.,....,-

Serviço Dentário : Próprio -----N .o de dentistas --- N .o Equipes -Sob . contrato ---

------- ------- ----

I· '�

I

I

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - ESCOLA DE ENFERMAGEM

A N E X O

--

Ii

--

--

--o

-

-

-

----

----'-----�

--

-

Com peso aux.
Com enfermeira
Com médico
Com enfermeira
Com pes. aux.
Extensivo à família
Atividade especializada
São suficientes as instalações

Com médico

--

--

--

Funciona T. I.
Funciona T. P.
Assistência Médica
N.o de leitos

DO

--

TRABALHO ....,...
Sim Não
-- -C . I . P. A.
Programa de segurança --

III - SEGURANÇA

------

----

--

---

-------

Sôbre acidentes
Sõbra .ausentismo

------

-------

-----

------

------

--

--

--

Nenhum
T. P.
Inspetor de Segurança : T. I.
Responsabilidade ServlExiste :
Sim Não
ço Médico
Sim Não Serviços transp . cid
-Caixas 1 .os socorros
Programa prevenção aci-

Existem dados sôbre morbidade em geral
Existem dados sôbre doenças ocupacionais

EXAME PRÉ-ADMISSIONAL

Para licença
Em grupos especiais
Em geral
Para tratamento de saúde
MODALIDADES : Exclusivamente Assistencial
Preventivo
Combinado
Particularmente aplicado à indústria
Inclui assistência cirúrgica
Em geral
Somente e m casos de acid ..
Os locais de trabalho são inspecionados periOdiSão conhecidos os perigos potenciais à saúde advindos
camente pelo Serviço Médico
do trabalho na fábrica
Faz o Serviço Médico inspeção sanitária em :
Faz o Serviço Médico algum programa de ed. sani
tária
Refeitório
Faz o Serviço Médico visitas domiciliárias
Cozinha
Verificação de faltas
Instalações sanitárias
Assistência médica
Outros locais

Material para pequena cirurgia
DISPõE O AMBULATóRIO DE : Aparelho de pressão
Ressuscitar ---Mat. p/exame clínico
Mat. p/exame de cuidado visual
Dutros materiais
Audiometria

Só p/primeiros socorros
SaIa de repouso

AmbulMôrio na Fábrica

--

--

-

---

---

--

-

-

-

-

-

-

--

-- ---

--

--

Sim Não
--.--

-

Creches de companhia
Escolas de companhia
Armazéns da comp.
Recreação da comp.
Farmácia

Destino dos dej etos :
Facilidades para higiene pessoal :
Lavatório -- Torneira
Rêde de esgôto
Aparelhos sanitários
Chuveiro
Sabão
Fossa : Sêca -- Negra -Toalha : Individual
Coletiva -Armário : Individual
Coletivo -Destino dos resíduos industriais :
Líquido : Rio --- Outro --Com --- Sem --- Tratamento
Sólido : Queimado ---Enterrado
Outro ---

Adaptado de questionário utilizado pela Fundação Serviço Especial de Saúde Pública

---

---

Facilidades para beber :
Bebedouro
Torneira
Copo : Individual
C oletivo
Nenhum
Outro

--

V - SANEAMENTO :
Abastecimento d'água :
Público
Da indústria :
Poço -- Outro
Agua tratada :
Sim -- Não

----

Fornecida pela companhia :
Gratuita
Pelo custo
Abaixo do Nenhum
Custo

--

--

--

--

--

' Manual Procedimento
Padrão Acidentes

--

--

a

Pela Companhia
Só para técnicos
Só para operários

dentes
ou representação j unto
êste
Participação reuniões
CIPA
Treinamentos 1 .os
Socorros

IV - ASSIST1!:NCIA SOCIAL
Alimentação : Em refeitório -- Habitação :
em sala
Alugada

Extintores de incêndio
Tresinamento contra
fogo
SegurÇ> de acidentes

I N T E R �SSE G E RAL
RELATÓRIO DA PRESIDENTE ( * )
Período d e

24

de julho d e 1966 a 1 0 d e julho d e 1967

Novamente nos encontramos diante

desta Assembléia para

a

devida prestação de contas da Diretoria às sócias da ABEn, aqui re
presentadas por suas Delegadas .Temos sentido nos

3 anos passados

que a aprovação dos relatórios anuais têm sido feita sem disscussão,
motivada talvez pelo reconhecimento das dificuldades que a Dire 
toria enfrenta ao levar avante os planos de trabalho feitos nos
anml anter (ores, após as Assembléias e o próprio Congresso, ou quiçá
outras razões. Consideramos que a agressividade é necessária e a
análise deve ser pro funda . Estamos prontas para as críticas constru
tivas que nos permitirão elevar ainda mais o nome de nossa As-:
sociação. Teremos ocasião de informar sôbre as realizações da Di
retoria Central e

das Diretorias

nossos problemas. A

análise

Estaduais, daremos os fatos,

caberá a

os

cada presente e ao grupo

como um todo . Das discussões partirão as decisões e a implantação
de tais decisões voltará a ser atribuição das Diretorias.
Os dados serão incompletos pois das

21 Seções recebemos rela

tórios de 13 apenas. Como nos faltam os documentários dos Con
gressos e temos apenas os relatórios anuais publicados na RBEn,
não podemos assegurar que esta falha sej a uma constante, isto,
é, a falta de atendimento ao princípios de administração e ao Es
tatuto da ABEn, mas admitimos que o sej a . De
não temos conseguido uma

informação

1960

a esta data

completa do trabalho da

ABEn, faltando-nos sempre entre cinco e oito relatórios de Seções .
Algumas Seções parecem não tomar conhecimento das atividades de
Congresso e realizações das Diretorias. Esta alienação é · perigosa

para a Associação e para a classe . Notamos que destas Seções que

perdem o contato com a classe, principalmente durante os Con
gressos, não nos chegam sugestões, recomendações, nem mesmo o

relato dos problemas da classe ou das Diretorias das Seções. A au
sência de Presidentes de algumas Seções � Assembléias Gerais,
hoj e de Delegadas, e nos Congresso tem sido verificada, apesar de
.ser1 um dever estatutário que tem 0 1leu lado moral também.
( oi< )

Circe d e Melo Ribeiro
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A própria falta nos dados, pela ausência de 8 relatórios, é um
fato que pode ser aqui analisado e esperamos nesse sentido rece
ber larga cooperação.

RECOMENDAÇOES DO XVIll CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENFERMAGEM
Iniciamos o trabalho dêste período com as Recomendações da
Reunião das Presidentes e do XVIII Congresso, as quais divulgamos
às Seções, cabendo a estas a divulgação nos respectivos Estados. En
tre aquelas que cabiam à ABEn Central, não recemos respostas de :
Conferência dos Religiosos do Brasil, perSistindo os problemas ;

do

Conselho Nacional e os problemas persistem. O Conselho Nacional
de Saúde rej eitou a proposta de incluir uma enfermeira como con
selheiro, porém, compromete-se a recorrer à classe tôda vez que se
faça necessário, no regime de assessoria.
As Comissões de Educação e Documentação e Estudos realiza
ram com grande sucesso o I Seminário Regional de Ensino Médio de

Enfermagem - Região Sul, na cidade de Curitiba . Contaram com a
colaboração expressiva do Govêrno do Estado, Escola Técnica de En
fermagem

Catarine

Labouré,

gem Caetanho Munhoz da

Escola

de

AuxUiar

de

Enferma

Rocha, Escola de Enfermagem "Ma

dre Leonie" e ABEn-Seção do Paraná . Os resultados foram conside
rados, na avaliação, como muito bons e o material impresso já está
à disposição dos interessados.

A Comissão de Documentação e Estudos não recebeu as infor
mações para completar 08 dados do Relatório do ano anterior, por
tanto não puderam ser atualizados os dados de 1965.
Quanto à divulgação das pesquisas operacionais das atividades
de enfermagem publicamos na íntegra os trabalhos de Ermengar
da de · Faria Alvim e Lourdes Tôrres Garcia, na RBEn, por motivo
de falta de recursos econômicos para fazer publicação em separata.
Mesmo assim, houve elevação no preço da impressão. Não citamos
êste fato para desestimular, mas para provar que pretendemos aten
der às Recomendações feitas, pois não é praxe encontrarmos nas re
vistas profissionais o relatório

completo de pesquisas feitas. Pro

cederemos assim até que 'tenhamos possibilidade de publicação à
parte .
Quanto às Recomendações à OPAS/OMS, à. CAPES e o DESEc,
recebemos pedido de maiores explicações sôbre a realização de Semi
nário sôbre Instrução Programada. Tratando-se de proj eto de alto
custo e para o qual 'talvez não estej amos amadurecidas e talvez não
haj a possibilidade de aproveitamento em larga escala, resolvemos
esperar por êste encontro e consultar a classe . A propósito, temos
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publicado no BI notícias sôbre artigos de Instrução Programada, co
mo subsídio para a discussão a respeito.
No que diz respeito a Recomendações à DESEc, graças ao tra
balho contínuo de Haydée Guanais Dourado, j á está nomeada uma
enfermeira, em franca atividade na coordenação do ensino de en
fermagem no grau médio, do sistema federal.
O Conselho Federal de Enfermagem tem sido preocupação cons
tante desta Diretoria, constando do Relatório da

2.9. Tesouraria notí

cias a respeito . O Conselho Nacional de Saúde está interessado em
encaminhar m ais ràp idamente o processo, o qual ficou no próprio
Conselho, por mais de um ano, sem conhecimento dos Senhores Con
selheiros.
Foi feito o estudo do Regulamento do Estatuto por Comissão Es
pecial presidida por Terezinha Beatriz Azevedo, com a colaboração
de Maria Lêda Vieira ( ambas da ABEn-Seção do Paraná ) e da Di

retoria da ABEn Central. Cópias várias foram enviadas às Seções
para uso das Diretorias. Poderão ser duplicadas em quantidades maio
res, mediante solicitação à ABEn Central ou pelas Seções que assim
o desej arem.

OUTRAS ATIVIDADES
o histórico da ABEn está na fase final . Deverá ser revisto pela.

Diretoria e publicado logo após . Breve teremos facilidade de divul
gar as realizações da ABEn entre enfermeiras e futuras enfermeiras,
o que é um fato m uito auspicioso . D. Edith de Magalhães FraenkeI
e um grupo de colaboradoras procuraram tirar dos arquiVOS da ABEn.
tôda sua história .
Gostaríamos de encarecer a atenção das . Sras. Delegadas para
os Relatórios financeiros. A Diretoria tem feito todo o esfôrço possível
para preservar os bens econômicos da ABEn. Seria de j ustiça para

com todos os membros de Dire �oria, relatar que o trabalho tem sid o
realizado sem custo algum para

a Associação, sej a

para viagens.

hospedagem ou alimentação. Além disto temos procúrado explorar
a venda de livros,

o que nos permite fazer face a várias despesas:

que aumentam dia a dia, principalmente correio, telégrafo e con

domínio. Embora tenhamos tentado explorar a parte de anúncios
na Revista não conseguimos bons resultados ; as firmas publicitárias
exigem percentagens muito altas e para fazermos pessoalmente êste
trabalho deixaríamos outros de lado. Sugestões serão recebidas e·
estudadas, naturalmente, neste encontro. .
Recebemos colaboração ( solicitada )
mão

-

das Indústrias de Papel Si

250 quilos de papel sulfi'te. Foram-nos doados, para a sede

de Brasília :

uma enceradeira, por Wanda Aguiar Horta ( E . E. S .
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Paulo ) , vendida por NCr$ 200,00 e um relógio de ouro (por um anô
nimo ) e vendido por NCr$ 300,00.
Consegimos do Laboratório Winthrop grande colaboração no pro 
grama de divulgação da enfermagem. Os cartazes "O Brasil Pre
cisa de Enfermeiras - sej a uma delas" foi colocado em tôdas as ci
dades do Brasil onde há hospitais. Os pedidos de informações têm
sido muitos e o próprio Laboratório as fornece. Foi ainda planej ado
um folheto de divulgação que será enviado às Seções, com endereços
das Escolas de Enfermagem e cursos médios, e informações sôbre
os requisitos exigidos . O Laboratório está aj udando a ABEn no le
vantamento das enfermeiras na ativa, todavia

a colaboração das

enfermeiras não 'tem sido satisfatória.
Colaboramos com a Johnson & JOhnson na feitura do

Regi

mento do Prêmio "A enfermeira do ano", prêmio êsse que será ofi
cialmente estabelecido na sessão solene de abertura do XIX Con
gresso Brasileiro de Enfermagem.
Temos prestado inúmeras informações sôbre legislação e sôbre
os ,'vários cursos de enfermagem,. para interessados, enfermeiras
ou não.

REPRESENTAÇÕES DA ABEn .
Participação, até março de

1967,

da Comissão d e Especialistas

do Ensino de Enfermagem. Embora tivessem os membros da Co
missão pedido demissão, através da Presidente, oficiamos ao Senhor
Ministro da Educação e Cultura a nossa recusa em aceitar a reti
rada

da representação

da

Associação,

como

único

órgão

oficial

da classe.
Colaboração, na pessoa de Maria Rosa de Souza Pinheiro e da
Presidente, com a Secretaria de Saúde do Estado de S. Paulo, na
elaboração do Anteproj eto de reestruturação da carreira de enfer
magem.
Representação na II Jornada Catarinense de Hospitais com apre
sentação de dois trabalhos por Circe de Melo Ribeiro e Clarice Della
Tôrre Ferrarini.
Participação no

1 .0 Simpósio de

Estudos

da Planificação da

Família, representadas por Dolores Lins de Andrade e Izabel Dantas.
Participação no

3.° Congresso Católico de Medicina, em S. Paulo.

Participação, na pessoa de Amália Correa de Carvalho, no Con.
selho de Representantes Nacionais do Conselho Internacional de En
fermeiras, em Evian - França.
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.PUBLICAÇÕES
Continua a Diretoria fazendo esforços para divulgar, a'través
-do BI, os assuntos de maior interêsse para a classe . Pelas consul
·,tas que recebemos temos verificado que as é nfermeiras não o leem
' com frequência. Neste sentido gostaríamos de receber críticas e su
:gestões para melrorar êste rápido veículo de informação.
Os livros editados pela ABEn : Manual do Auxiliar de Enferma
:gem, de Ruth Teixeira e colaboradores ; Equipe de Enfermagem, de
Eleanor C.

Lambertsen ; Princípios Básicos sôbre Cuidados de En

-termagem, de Virginia Henderson ; Enfermagem Moderna no Bra
;si! - Obstáculo para sua Expasnão, de Glete de Alcântara, e outros
1ivros adquiridos' continuam a venda na sede do Rio e em São Paulo .
'Com estas pUblicações e com o zêlo da

2.a Tesouraria conseguimos

colocar a ABEn fora da situação crítica e deficitária em que sempre
·esteve

:SEMANA DA ENFERMAGEM
Foi dignamente comemorada pelas Seções Estaduais como cons'ta
·do relatório sumário das Seções. A ABEn Central participou de en
contros nas Seções de S . Paulo, Goiânia e Guanabara, tendo sido a
Presidente homenageada nesta última.

Como parte das comemorações da Semana, desde há

RBEn organiza

um

de

Enfermagem. Lamentàvelmente,

Escolas

de

5 anos a

concurso de trabalhos apresentados por alunas
apesar

da

divul

'gação en'tre as Diretorias das Escolas de Enfermagem e Presiden

3 Escolas enviaram
9. Esta resposta indica a atenção que foi

tes dos Diretórios Acadêmicos, alunas de apenas
trabalhos, num total de

dada ao concurso, o qual teria como obj etivo interessar as futuras
-enfermeiras no movimento associativo. Segundo depoimento de algumas Presidentes

de

Seções,

as

enfermeiras,

principalmente

as

novas, não têm espírito associativo por falha no seu preparo pro
fissional.
Digno de louvor é o fato de que pela
de Enfermagem Wenceslau Braz,

de

2.a vez alunas da Escola

Itaj ubá - MG, levantam o

1 .0 prêmio, além do 2 .° lugar j á obtido anteriormente .
ELEIÇÕES
Embora

a

ABEn Central tivesse seguidO a Recomendação da

.Reunião das Presidentes, algumas Seções não a · seguiram . O Esta

tuto não foi obedecido por algUmaS',' no que diz respeito ao reveza
mento dos cargos eletivos e aos cargos de Coordenadoras das Co-
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missões Permanentes. Alguns resultados não constam do relatório
da Comissão Esp�cial de Apuração de Eleições pois n ão recebemos
informações das Seções em tempo .

SEDE EM BRASíLIA
o plano de construção da sede deverá ser tratado longamente

nesta Assembléia, bem como discutidas as dificuldades para a arreca
dação de fundos. Contaremos com a colaboração das Seções na apre

sentação de sugestões. O terreno foi doado, j á está locado e es
tará pronto para o lançamento da pedra fundamental, talvez du

rante o XIX Congresso. É Presidente da Comissão Irmã Catarina
Colavitte que prestará os esclarecimentos necessários aqui e coor�
denará o planej amento da construção. Para informação das Sras.
Delegadas foi feita uma

3.a planta, agora dentro dos moldes e re

quisitos de Brasília.

TíTULOS
Será entregue o título do "Sócio Honorário à enfermeira Agnes
WadeU Chagas, que, após deixar a Direção da Divisão de Enfer
. magem da Organização Mundial de Saúde, encontra-se no Brasil,
no Estado de Goiás, onde residirá

ASSUNTOS PENDENTES
Temos a Comissão Especial para o Estudo da situação do Aten
dente na Equipe de Enfermagem, que está acéfala por demissão,
a

pedido, de Maria Walderez Borges, 2 .a Secretária da ABEn, e Pre

sidente da referida Comissão. Solicitamos desta Assembléia a indi
cação de lima nova Presidente. O Decreto Federal n .o 299/67 está
a exigir a continuação do estudo talvez não com as mesmas dire 

trizes anteriores, pois o Decreto nos 'trás novos problemas.

A sede da ABEn Central, na Guanabara, ainda tem problemas

a enfrentar, pois o terreno é foreiro da Marinha e Dra. Josefa Jorge
Moreira continua prestando excelente colaboração para um proce
samente mais rápido e para que sej a feita a transmissão de posse
m
ainda e
1967.

O terreno do Galeão não vendidQ porque não represent a van
tagem no mome nto. Será tratada a venda, assim que fôr necessário,
para . a sede de Brasília.
Não houve tempo suficiente para coleção e impressão das leis,

decretos e portarias atualizadas.
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS SEÇÕES
ESTADUAIS DA ABEn, em resumo

MARANHAO
Enfermeiras no Estado. - 62. Quando social da Seção, com 42:
enfermeiras ( 4 1 no relatório anterior) . Realizou eleições a 6 de j u
nho, incluindo os cargos de Coordenadoras das Comissões de Edu
cação, Legislação, RBEn e Assistência. Presidente reeleita - Irmã.
Benícia Maria do Pacoti. A Seção continua colaborando com o go
vêrno do Estado, Superintendência

do Desenvolvimento do Mara

nhão ( SUDEMA) e Secretaria da Saúde ; com o que tem conseguido>
divulgar entre as autoridades o que é enfermagem. Mimeografou
distribuiu entre

e

as enfermeiras, para discussão, as Recomendações.

do XVIII Congresso Brasileiro de Enfermagem. Atendeu as Reco
mendações

da última Reunião de Presidentes fazendo o planej a

mento das atividades, visitando os hospitais, trabalhando pela me

;3 reuniões mensais,.
3 extraordinárias, 5 de Diretoria. Conseguiu bom recrutamento de no

lhoria da aparência das enfermeiras. Realizou

vas sócias . Participou do j antar oferecido às enfermeiras pelo Ro
tary Club ; da homenagem ao Governador do Estado ; do concurso
Miss Universitária ( vencedora - aluna do curso de Enfermagem ) ;
recepção às duas enfermeiras do Ministério

da Saúde. Deu curso.

de Higiene para Mães. Comemorou a Semana da Enfermagem com
palestras pelo rádio e T. V., simpósios, filmes, visitas a indústrias
e educandários, j antar a autoridades e imprensa, e divulgação da.
enfermagem nos colégios da cidade de São Luiz . Conseguiu verba
de NCr$

5 000,00 da SUDEME. Como dificuldade cita, a Presidente

da Seção, a falta de interêsse das enfermeiras em comparecerem às,
reuniões da ABEn, a falta de uma sede própria, e pouca colabo
ração para arrecadar fundos para a sede em Brasília.

PIAut
Enfermeiras no Estado - 136. Quadro social com 5 1 enfermeiras:
sócias quites . Realizou eleições para todos os cargos tradicionais de
Diretoria, sem revezamento e sem incluir a Coordenadora das Co
missões Permanentes . Tem procurado divulgar a enfermagem e
RBEn
Estado,

a.

entre outros profissionais e nas repartições da Capital do.
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CEARA
Enfermeiras no Estado
136. Quadro social com 51 enfermeiras
( 5 0 no relatório anterior) . Realizou eleições para todos os cargos da
Diretoria, por motivo do afastamento dos membros eleitos em 1967,
-

2.9. Vice-Presidente . Incluiu nas eleições os cargos
das Coordenadoras das C omissões de Assistência, Educação, Documen.

com exceção ' da

tação e Estudos, Legislação. Presidente eleita Ester Colares.
organizou e divulgou agenda de reuniões e Boletim

A Seção

Informativo.

Comemorou Natal, Páscoa com boa participação das enfermeiras. A
Semana da Enferma g em
légios, rádios e T.

foi comemorada com palestras

nos

co

V. Colaborou com enfermeiras do Estado nã or

ganização de serviços de enfermagem. Tem encontrado apôio da.!
enfermeiras e da Escola de Enfermagem . S . Vicente de Paulo no re
crutamento de novas sócias. COmo

dificuldades cita

o

atraso da

RBEn e dll correspondência da ABEn Central.

PARAíBA
La Vice-Presidente, 1 .0. Se
1 .9. Tesoureira, 2.0. Tesoureira, não seguindo os Estatutos .
Realizou 4 reuniões mensais ordinárias e 1 Assembléia Geral. Fêz
Realizou eleições para os cargos de

cretária,

recrutamento de candidatos para a Escola de Enfermagem e Cursos
de Auxillar de Enfermavem de João Pessoa. Como dificuldade cita
pequeno número de sócias na Seção.

PERNAMBUCO
50 en
( 61 no relatório anterior) . O relatório não traz referência

Enfermeiras no Estado - 260. Quadro social da Seção com
fermeiras

sôbre as eleições. Conta com as Comissões de : Educação, Assistência
de Enfermagem, Relações Públicas, Recrutamento de Sócias e Ética
no sistema antigo . Presidente eleita Maria Ferreira da Silva. Divul
gou as Recomendações do XVIII CBE entre as chefes de serviço de
enfermagem, sem

resultados práticos . Comprou e inaugurou sede

própria. Comemorou a Semana da Enfermavem com palestras em
colégiOS, conferências, entrevistas à imprensa e lanche . Contou com a
colaboração do Laboratório Winthrop na Semana da Enfermagem .
A Seção partiCipou do V Congresso Nacional de Hospitais como mem
bro da Comissão de Enfermagem, tendo apresentado 'temas livres

e

ministrado aulas nos cursos intensivos sôbre Serviço de Enferma
gem, Centro Cirúrgico e Esterilização. Mantém a Tesouraria emprés

timo às sócias. Realizou várias reuniões sociais para congraçamento
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das enfermeiras. Como dificuldades relaciona : o indiferentismo das
enfermeiras pela ABEn, atraso da RBEn, "per capita" elevado.
GOlAS

Realizou eleições para todos os cargos tradicionais da Diretoria
. sem contudo incluir as Coordenadoras das Comissões Permanentes.
A demissão da Presidente, por motivo de mudança de residência, e
a falta de candidatos motivou a candidatura dos membros de Di·
retoria para novos cargos.
A Seção conseguiu personalidade j urídica e comprou sede pró
pria. Comemorou a Semana da Enferma gem em colaboração com a
UNAE, tendo no programa várias conferências, entre elas uma por
Haydée Guanais Dourado, Coordenadora da Comissão de Legislação
da RBEn, "per-capita" elevado, colaboração dos membros da Se
ção, aceitação de nomeações para cargos de áuxiliar, por enfermeiras.
gem S. Vicente de Paulo no curso de extensão universitária - "For
mação de Enfermeira de Saúde Pública para o DesenVOlvimento da
Região". Está trabalhando pelo reenquadramento definitivo do pes
soal de Enfermagem do Estado. Conseguiu des'tinação de verba de
1 000,00, do MEC, para a Seção. Homenageou a Presidente da ABEn
por ocasião de sua visita em 1966. Como dificuldades cita o atrazo
da RBEn. "per-capita" elevado, colaboração dos membros da Se
ção, aceitação de nomeações para cargos de auxiliar, por enfermeiras.

BAHIA
Enfermeiras no Estado - 314. Quadro social com 52 (90 no re
lat6rio anterior e 152 em dezembro de 1966) . Sócias novas 6. Rea
lizou eleições para os cargos de Vice-Presidente, 2.a Secretária, 2.&
Tesoureira, 1 membro do Conselho Fiscal, não obedecendo ao Esta
tuto. Encaminhou as Recomendações do XVIII CBE. Realizou 2 cur
sos de atualização em : Enfermagem Cirúrgica e Comunicação, 1 cur
so sôbre Noções de Psicologia. Comemorou o Natal e a Semana da
Enfermagem. Organizou o BI da Seção. Instituiu o "Fundo de Bôl
sa" para Curso de Especialização em Enfermagem de Saúde Pública.
Realizou a compra da -sede própÍ"ia Trabalhou j unto a PECUS do
Brasil para que não utilizassem a denominação de "enfermeiros ve
terinários" para os concludentes do curso intensivo de 3 meses da
Escola de Enfermeiros Veterinários, e para que alterassem o nome
da instituição para Escola de Formação de Auxiliares Veterinários.
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MINAS GERAIS
Enfermeiras no Estado
730. Quadro social da Seção com 217
enfermeiras (252 no relatório anterior) . Realizou eleições apenas
para o cargo de 2 .& Secretária, dois membros do Conselho Fiscal e
para os cargos de Coordenadoras das Comissões Permanentes de
Educação, Legislação, Documentação e Estudos, RBEn, Assistência
de Enfermagem. Encaminhou a quem de direito as Recomendações
do XVIII CBE tendo recebido respostas acolhedoras das autoridades
a quem foram enviadas. Executou as Recomendações da Reunião
de Presidentes. Realizou 11 reuniões ordinárias e 6 extraordinárias,
6 reuniões de Diretoria. Realizou 2 cursos de Enfermagem do Lar,
em convênio com a ICOMINAS; 2 cursos de Enfermagem do Lar
por correspondência, em convênio com a INFORMAC e INDA ; curso
de atualização em Farmacologia, em convênio com a Reitoria da
Universidade Federal de Minas Gerais. Colaborou a Seção com o Go
vêrno do Estado no planej amento de um Seminário sôbre Imuni
zações e com a Prefeitura de Belo Horizonte, na organização de ser
viço de . Enfermagem do Hospital Municipal ; participou do Simpó,.
sio "Incorporação da Escola de Saúde Pública à Universidade Fe
deral de Minas Gerais ; participou do plano de organização dos Am
bulatórios do INPS ; conseguiu 12 bôlsas de estu do para estudantes
de enfermagem e 12 para auxiliares de enfermagem, da Prefeitura
Municipal ; pleiteia : nomeação de uma enfermeira para o Conselho
Estadual de Educação ; inclusão de uma enfermeira na Faculdade
de Educação a ser criada, e dotação de verba para compra de audi
tório. Trabalho intenso da Seção na defesa da classe j unto aos Go
vernos Estadual e Municipal e j unto à Presidência do INPS no Es
tado. Comemorou a Semana de Enfermagem com várias reuniões
sociais e culturais tendo prestado homenagem à enfermeira Car
melita Pinto Rabelo, atual Diretora da Escola de Enfermagem C arlos
Ohagas, Realizou convênio com o Banco Nacional de Habitação para
construção de 100 casas para enfermeiras, cOm financiamento em
20 anos. Apresentou plano de atividades no qual propõe organizar
a coletânea · de leis, decretos e portarias sôbre enfermagem e ela
boração de anteproj eto de emenda à Constituição para acumulação
de cargos para enfermeira. Editou os livros : "Divirta-se aprenden
do", de Delzuite Cordeiro e colaboradores, e Técnica de Imunizações,
de Maria Tereza Gomes de Mendonça.
-

RIO DE JANEIRO
Conta com 78 enfermeiras no quadro social da Seção, ( 9 9 no re
latório anterior) . Realizou as eleições não tendo feito comunicação

.

396

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

sôbre a nova Diretoria. Realizou 3 reuniões ordinárias e 2 de Di
retoria. Conseguiu a criação da "coordenação de Enfermagem" na
Secretaria de Saúde, com três setores : Saúde Pública ; Hospitalar e
Cursos. Realizou trabalho de defesa da classe j unto ao INPS. Co
memorou a Semana da Enfermagem com mesas redondas, pales
tras, entrevistas, visitas aos hospitais, almôço de confraternização.
Distrito de Campos e Volta Redonda comemoraram igualmente a
Semana de Enfermagem. Iniciou curso de Enfermagem do Lar para
comunidade rural, em colaboração com a LBA. Colabora para a
reorganização de uma Escola de Auxiliar de Enfermagem em Nova
Friburgo. Participou das Comemorações do Dia da Saúde, com con
ferência sôbre "Formação de pessoal para a estrutura de saúde
mental". Colaborou com a Academia Militar das Agulhas Negras
com palestras sôbre assuntos de enfermagem (1 semana ) para 200
pessoas.

GUANABARA
Conta com 287 enfermeiras no quadro social , da Seção .205 no
relatório anterior) . Realizou eleições como preceitua o Estatuto da
ABEn. Realizou 6 reuniões de Diretoria, 2 Assembléias Gerais e 6
reuniões ordinárias. Realizou curso de Recreação Hospitalar, cursos
de Enfermagem do Lar parà colegiais, curso de Primeiros Socorros,
em colaboração com o Departamento Nacional da Criança. Conse 
guiu 5 bôlsas de estudo da Escola Baiana de Expansão Cultural e 1
do Instituto Yazigi para lingua inglês a e francesa, para enfermeira.
A Seção trabalha j unto às chefes de serviços de enfermagem para
designação de um representante j unto à Associação, já com resul
tados positivos. Conseguiu que fôssem as enfermeiras dos serviços,
inscritas na ABEn, com pagamento parcelado, através da própria
direção. A Diretoria realiza visi'tas aos hospitais para manter o con
tato com enfermeiras e conhecer seus problemas. Comemorou a Se
mana da Enfermagem com extenso programa, do qual constaram :
palestras, painéis, divulgação pela imprensa falada e escrita, co
locação de ' cartazes em vários pontos da GB ; aula inaugural em cur
so de Auxiliar de Enfermagem, homenagens póstumas, homenagens
às enfermeiras - Nancyli Virgolino Alencar, Elazir Marques Ca
nário, Zaira Cintra' Vidal, Jury P. Pacheco da Silva, Rosaly Ta
borda, Maria Madalena K . Werneck, Maria José Valença Xime
nes, Flora Mesentier. Sealizou a compra de uma sala de reuniões,
tendo recebido doação de 6 2 cadeiras do Instituto de Tropicologia
Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Elaborou pla-
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nos : e atividades da Seção e divulgação da enfermagem. Atendeu às
Recomendações da reunião de Presidentes e divulgou as Recome n da
ções do XVIII CBEn a quem de direito.

'SAO PAULO
Enfermeiras no Estado - aproximadamente 1 000. Quadro so
ceial com 371 no 2.° semestre de 1966, e 230 no 1 .0 semestre de 1967
( 323 no relatório anterior) . Realizou as eleições dentro do que pre
i:eitua o Estatuto. A Seção conta com 5 Distritos que vêm funcio
nando sem muita regularidade. Um nôvo Distrito está sendo for- ·
mado - em Araraquara. A Diretoria tem visitado os núcleos de
enfermeiras da Capital e dos Distritos, fazendo divulgação da ABEn
·e campanha de recrutamento de sócias novas. A Seção tem tra
balhado pela reestruturação da carreira de enfermagem na Secreta
ria de Saúde e pelo nível universitário, que foi conseguido apenas
para os enfermeiros das demais secretarias. Realizou 10 reuniões
mensais ordinárias, 10 reuniões de Diretoria e 4 Assembléias Gerais.
Organizou a Comissão de Educação com 5 divisões : Atualização de
Conhecimentos, Escolas de Enfermagem, Educação e Saúde, Assistên
cia aos Atendentes e Bôlsa de Estudos, através das quais a Seção rea1izou palestras e conferências em colégios e escolas de enfermagem ;
curso de Enfermagem do Lar ( 3 1 inscrições) ; curso de Atualização
€m Enfermagem para enfermeiras do Distrito de Santos ; curso de
Iniciação à Pesquisa para enfermeiras ( 120 inscrições) ; curso de
.Muallzação de Conhecimentos para auxiliar de enfermagem ( 8 1
inscrições) ; III encontro Educação-Saúde ( 65 inscrições) para nor
malistas ; curso Educação-Saúde pela rádio ABC de Santo André
(20 sessões de 15 minutos cada) . Colaborou com a Santa Casa de
S . José do Rio Pardo num curso de treinamento de atendentes. A Co
missão Pró- Aquisição do Carro Próprio e Utilidades organizou 2
-grupos de interessados, j á tendo entregue 25 carros. A Comissão Pró
Sede Própria da ABEn está realizando duas campanhas : do cruzei
ro nôvo e do chá, tendo já realizado um grande bazar ( 3 .°) com
lanche servido pela Escola de Enfermagem de S. Paulo. Todos os
núcleos da capital prestaram sua colaboração ao bazar de cuj a ren
da líquida 40% será destinado à. sede em Brasília. A Semana da En
fermagem foi comemorada com Seminário sôbre Enf�rmagem Pe
diátrica, palestras, excursões, almôço, exibição de film es, visitas a
Laboratórios. Recebeu a Seção grande colaboração de Johnson &
Johnson que se encarregou de divulgação pelos j ornais . · Rntre as no
vas Comissões Especiais estão incluídas as de : Enfermagem no Do
micílio ; Curso de Instrumentadora, Sindicalismo e Fundo de Em-
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préstimo. Como dificuldades a Seção relaciona : pouco interêsse das
sócias pela ABEn ; falta de interêsse dos diretores de programas de
rádio e TV em facilitar a divulgação da enfermagem ; falta de in
terêsse das autoridades na solução dos problemas que afetam a classe ;
entrosamen'to difícil com os distritos.

PARANA
Conta com 5 1 enfermeiras o quadro social (51 no relatório an
terior) . Realizou as eleições de acôrdo com o Estatuto. A Seção tem
procurado esclarecer aos alunos da Escola de Enfermagem e às en
fermeiras da ativa, sôbre o significado da vida associativa. Reali
zou cursos de Enfermagem no Lar e &>corros de Urgência em co
laboração com a Universidade Federal do Paraná, no programa de
"Cursos de Verão". Colaborou na organização do I Seminário Re
gional do Ensino Médio de Enfermagem, realizado pela ABEn Cen
tral. Comemorou a Semana de Enfermagem com palestras, exposi
ções em vitrines, entrevistas pelo rádio, TV e j ornais.

SANTA CATARINA
Enfermeiras no Estado - 46. Quadro social da Seção com 29 en
fermeiras (30 no relatório anterior) . Realizou eleições apenas para
os cargos tradicionais da Diretoria, não incluído o cargo de Coor
denadora das Comissões Permanentes. Realizou 4 reuniões ordiná
rias, 2 reuniões de Diretoria e 3 Assembléias Gerais. Não houve tra
balho algum feito pelas Comissões Permanentes, constituídas em
1966. Comemorou a Semana da Enfermagem com encontros com De
putados e Vereadores para divulgar a profissão e esclarecer sôbre
os problemas da classe ; palestras e conferências pelo rádio, con
tando com a colaboração da "A. S. Propague", companha de publi
cidade ; notícias nos j ornais ; entrevita com o Reitor para a criação
da Faculdade de Enfermagem ; encontro de enfermeiros do Estado
com a colaboração do Laboratório Winthrop. Quanto à Faculdade de
Enfermagem há uma Portaria do Reitor, n.o 364/66, designando uma
Comissão para estudar o assunto, dela participando a Presidente da
Seção. Realizou cursoS' de Enfermagem do Lar, em colaboração com
o SESC e SESI ; Socorros de UrgênCia para colegiais, supervisoras es
colares, em colaboração com a Secretaria de Educação ; curso para
orientadores escolares em colaboração com o MEC - SEC ; curso
de treinamento de atendentes hospitalares e de saúde pública, em
colaboração com a Secretaria de Saúde. A Seção procura auxiliar a
Escola de Auxiliares de Enfermagem, tendo conseguido convênio com
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a Secretaria de Educação para pagam ehto �e professôres. Partici
pou da 3 .a Jornada Catarinense de Hospitais. Como dificuldades re
laciona o aumento da "pe� capita" e a falta de espírito associativo
das novas enfermeiras, atribuindo a causa desta última às Escolas..
de Enfermagem.

RIO GRANDE DO SUL
Enfermeiras no Estado
250. Quadro social da Seção com 9{)·
enfermeiras ( 124 no relatório anterior) . Realizou eleições de acôrdo
com o Estatuto. Atendeu a tôdas as Recomendagões da Reunião de
Presidentes e encaminhou as Recomendações do XVIII CBE a quem
de direito. Realizou 10 reuniões mensais e 6 Assembléias Gerais. Rea
lizou curso de Técnica de Supervisão ; curso de Atualização para en
fermeiras ; 2 cursos de Socorros de Urgência para universitários ; cur
so para atendentes em colaboração com o SESC ; curso para mães ;
curso de Cuidados de Enfermagem para Pacientes Acamados em Do- '
micílio pela TV. Desenvolveu várias atividades de defesa da classe .
Comemorou a Semana da Enfermagem com palestras na TV ; reu
niões da confraternização ; exibição de filmes ; simpósios e painéis.
A Seção solicitou do Ministro da Educação a participação de uma
enfermeira no Conselho Federal de Educação. Como dificuldades re
laciona falta de sede própria ; transferência de elementos da Diretoria.
-

DISTRITO FEDERAL

Enfermeiras no Estado - 300. Quadro social da Seção com 10�
enfermeiras ( 100 no relatório anterior) . Realizou eleições sem in
cluir os cargos de Coordenadoras das Comissões Permanentes. Pre
sidente eleita - Margarida Maria Pequeno Fernandes. Realizou a
Seção 10 reuniões mensais e 2 Assembléias Gerais. Realizou cursos.
de Enfermagem do Lar em colaboração com a Divisão de Educa
ção Sanitária da Secretaria de Saúde ; curso de Atualização para en
fermeiras candidatas a cargos na Câmara Federal ; conferência sô
bre saúde no Dia Mundial de Saúde. Trabalhou j unto à Prefeitura
do Distrito Federal para equiparação do nível-salarial de enfermei
ras e auxiliares de enfermagem ao nível federal com êxito. Colaborou
com a ABEn Central para liberação do terreno doado pela NOVACAP.
Comemorou a Semana da Enfermagem com entrevistas no rádio, TV
e j ornais, distribuição de cartazes sôbre a profissão, reuniões sociais
de confraternização. Não foram feitas àurante a semana maiores
comemorações porque a Seção estava em fase de preparação para
o Congresso. Planej ou e organizou o XIX Congresso Brasileiro de
Enfermagem.
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�SUGESTõES E RECOMENDAÇÕES DAS PRESIDENTES
DAS SEÇÕES ESTADUAIS DA ABEn
:SAO PAULO
Que as Chefes dos Serviços de Enfermagem tomem maior in
terêsse pelo recrutamento de sócias, exigindo que as enfermeiras per
tençam à ABEn. Que sej a enviado ao Coordenador Geral do INPS,
no Estado de S. Paulo, um memorial sôbre a situação de enfermeiros
subordinados a pessoal menos categorizado e pedindo solução rá
pida e j usta para o problema. Que sej a formada, pela ABEn Cen
tral, uma Comissão Especial para planejar uma campanha de es
'Clarecimento das enfermeiras quanto às realizações da Associação.

PERNAMBUCO
Que sej am realizados, pela ABEn Central, Seminários e Sim
'p ósios para atualização de conhecimentos. Que haj a representação
>dos Estados na Diretoria da ABEn Central.
RIO DE . .JANEIRO

Que trabalho insistente sej a feito j unto às Escolas de Enfer
magem para esclarecer sôbre as atividades da ABEn.

GUANABARA
Que se repitam algumas Recomendações do XVIII CBE ., pois
não são observadas nos rospitais .. Que sej a estabelecido o Salário Mí
nimo Profissional para enfermeiros.

SANTA CATARINA
Que a ABEn, através da Comissão de Legislação, estude a si
tuação do enfermeiro na Legislação Trabalhista, para equipará-lo
aos demais profissionais liberais. Que a ABEn, através da Comissão
de Educação, colabore com a Seção para a criação da Faculdade de
Enfermagem na Universidade Federal de Santa' Catarina. Que sej a
feito apêlo às Escolas de Enfermagem para que estimulem o espí
rito associativo nas futuras enfermeiras.
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RIO GRANDE DO SUL
Que sej a entregue, ao Sr. Presidente da República, memorial com
reivindicações sôbre : salário profissional ; acúmulo de cargos ; obri
gatoriedade dos hospitais e outros órgãos de saúde organizarem ser
viços de enfermagem ; representação da classe no Conselho Federal
de Educação ; reestudo da legislação do exercício profissional de modo
a delimitar funções dos enfermeiros e dos médicos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
A dinamização de algumas Seções assegura melhores dias para
nossa Associação. Chamo a atenção das senhoras delegadas para o
fato de que j á por 2 anos não enviam relatório das atividades, as
Seções do Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Trata-se de um fato que podemos considerar grave. Já apontamos,
anteriormente, diante das dignas representante/! estaduais da ABEn
para a gravidade do caso. Deixamos a questão para ser discutida
por esta Assembléia .... Gostaríamos 'também de fazer algumas consi
derações sôbre os relatórios enviados e que, nos parece, merecem
discussão : 1) apenas algumas Seções acompanharam o roteiro ; 2 )
os dados sôbre enfermeiras e m alguns Estados não foram alterados
do relatório anterior ; 3) as eleições não foram realizadas em algu
mas Seções como preceitua o Estatuto ; 4) as reuniões e Assembléias
ainda não estão devidamente planej adas pelas Diretorias de acôrdo
com o que preceituam o Estatuto e Regulamento da ABEn ; 5) a or
ganização de cursos de Enfermagem do Lar, Primeiros Socorros, Atua
lização para Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem não estão sen
do aproveitados pelas Seções como fonte de renda ; 6 ) a Recomen
dação de que a ABEn realize Seminários só pode ser efetivada se
houver motivação ou solicitação por parte das Seções, o que so
mente houve em 1966, pelo Paraná.

AGRADECIMENTOS
Em nome da Diretoria da ABEn apresentamos sinceros e espe
ciais agradecimentos à Escola de Enfermagem de S. Paulo, da U.S.P.,
por tôdas as facilidades que tem proporcionado ao trabalho não só
da Presidente como de outros membros da Diretoria. Embora não
sej a possível a nossa liberação das atividades docentes D. Maria
Rosa de Souza Pinheiro continua nos dando irrestrita colaporação
eomo sempre.
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Dra. Josefa Moreira que, incansàvelmente, trata dos assuntos
legais da ABEn na Guanabara, à Congregação das Irmãs de Cari
dade que permite a dedicação em tempo integral à ABE�, de nossa
2 .a Tesoureira, Irmã Maria Tereza Notarnicola, que encerra 10 anos:
de' trabalho incansável para a ABEn ; à direção da Escola de En
fermagem Alfredo Pinto que tem colaborado com a ABEn, ofere
cendo facilidades ao trabalho da Presidente ; às enfermeiras do Dis
trito Federal que com muita coragem organizaram o XIX Congresso
Brasileiro de Enfermagem ; à Johnson & Johnson do Brasil que não
mede esforços para prestigiar nossa classe ; ao Laboratório Winthrop
que inicia uma campanha de divulgação da enfermagem, de alto
valor para a ABEn ; à D. Clelia Allevato, atual Secretária da ABEn,
que não tem poupado esforços para colaborar com a Associação desde·
1926 ; à D. Hilda Allevato, que vem nos prestando grande colabora
ção. Agradecemos sensibilizadas a todos pelo alto espírito público
que demonstraram e pela cooperação para o bom funcionamento da
ABEn. Neste grupo gostaríamos de incluir o Editor da RBEn - Anay
de Corrêa de Carvalho, que tem conseguido manter alto o padrão de
nosso órgão oficial e não desanima diante do atrazo causado por
motivos >alheios a nossa vontade.
Enfim, a todos aquêles que nos prestigiam e colaboram para a
promoção da enfermagem, o nosso muito obrigado .
A

R E LATó R I O D A COM I SSÃO D E ASS I ST � N C IA
D E E N F E RMAG EM
J U N H O D E 1 966
*
A J U L H O DE 1 967
I

-

ORGANIZAÇAO

Eleita Coordenadora desta Comissão, assumimos o cargo na 4.a
Assembl.ia de Delegadas, realizada em Belém do Pará, em j ulho
de 1966, após o XVIII Congresso Grasileiro de Enfermagem.
Houve alguma demora no processo de verificação e recebimen
to de material referente a atividades anteriores. Durante êste perío
do, procuramos convidar colegas para integrar a Comissão, que pas
sou a ser assim constrtuída :
Coordenadora : Lourdes Tôrres Garcia
Membros : Maria Helena Nogueira, da Faculdade de Enferma�
gem São José, São Paulo ; Maria Aparecida Matem; Ferreira, da Es>

*

Coordenadora - Lourdes Tôrres Garcia
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cola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasilétre., São Paulo ; Leo
nor Bentes.,� J'.ereira, do Instituto Nacional da Previdência Social.

II - ATIVIDADES :

1 . - A Coordenadora da Comissão participou de tôdas as reu
niões da Diretoria da ABEn, realizadas neste período.
2 . - Colaborou nos estudos realizados para organização do Re
gimento da ABEn. Conforme consta neste Regimento, à Comissão de
Assistência de Enfermagem, além de outras, compete 'tratar dos as
suntos de representação internacional da classe, no que se refere
ao ICN (International Council of Nurses) . Procuramos, durante êste
período :
2 . 1 - atender à correspondência com êsse órgão.
2 . 2 - providenciar fôsse paga a taxa de inscrição "per capita",
correspondente a o ano de 1966 a US$ 0.37 por associado, e tendo
inscritos 1 085 membros efetivos da ABEn, esta importância atin
giu a US$ 401 ,45 ou sej a, ao câmbio do dia NCr$ 1 090,00. Diversas

soluções foram tentadas para o envio dêsse dinheiro a Geneve, Suí
ça, sede do ICN. Finalmente, a melhor solução surgiu com a aqui
escência de D. Amália Corrêa de Carvalho, de representar nossa
Associação na Reunião do Conselho de Representantes Nacionais,
realizado em Evian, França, de 26 de j unho a 1 de j ulho. Gentil
mente, D. Amália concordou em dedicar parte de sua viagem de
férias, para tratar dos assuntos da ABEn com o ICN.
Além de efetuar o pagamento do "per capita", D. Amália pro
curará interceder pessoalmente, reforç�do o pedido �ito ante
riormente pela ABEn, de que lhe fôsse concdida uma licença tem
porária de suas obrigações com o ICN. :É do conhecimento de to
dos, que a ABEn tem encontrado dificuldade em fazer face às des
pesas com o ICN principalmente agora, que temos pela frente a
construção, em tempo relâmpago, da sede em Brasília.
Estamos aguardando o retôrno de D. Amália para notícias fi
nais de nosso pedido .
N ão estamos ainda tratando dos assuntos d a CICIAMS.
2 . 3 - Já estamos recebendo material referente ao 14 Congresso
Quadrienal, a ser realizado em Montreal, Canadá, em 1969. Os temas
principais do Congresso, são 2, como segue :
a) Cooperação Internacional em Enfermagem. Um desafio a to
dos os paises para atender às necessidades de saúde e bem estar das
nações ;
b) As funções da Enfermeira (Profissional) .
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o Boletim Informativo da ABEn traz e continuará trazendo in
formações sôbre o Congresso do ICN. A Comissão atenderá com in
formações mais pormenorizadas a tôdas interessadas que dirij am
seus pedidos à ABEn.
3.
Com a Seção de São Paulo, participamos ativamente na
organização da Comissão Especial de Assistênsia na AqUisição de
C arro Próprio e Utilidade. Esta atividade, completamente nova e
diferente tem exigido dedicação intensa e exaustiva, porém com
pensadora, principalmente pela comprovação de que esta atividade
pode ser realizada pelas Seções que estej am interessadas em dina
mizar ainda mais suas atividades, bem como, em assistir às suas
associadas neste aspecto moderno de necessidade não apenas pes
soal, mas profissional também.
A Comissão de Assistência poderá orientar as Comissões de, As
sistência estaduais que se interessem pelo asunto.
4.
Pudemos prestar colaboração solicitada pela Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo, assessorando -a reorganização do Ser�
viço de Enfermagem que passou à Divisão de Enfermagem, inde
pendente da Divisão de Serviços Técnicos.
5 .A pedido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me
dicina da, Universidade de São Paulo, que recebeu pedido de cola
boração da Seção de Minas Gerais, participamos do curso de Su
pervisão em Enfermagem, oferecido às enfermeiras daquela Seção,
pela ABEn local, em colaboração com a Escola de Saúde Pública.
-

-

-

III

-

PROGRAMAÇAO FUTURA :

Estamos ainda elaborando programas própriOS de atividade da
Comissão, que possam atender os obj etivos regimentais da Associação.
É evidente, que as distâncias e as dificuldades financeiras tor
nam quase impossível um trabalho de âmbito nacional.
O Boletim Informativo da ABEn contará com uma coluna infor
mativa sob responsabilidade desta Comissão.
IV

-

CONCLUSAO

Esta Comissão tem desenvolvido suas atividades principais den
tro das atividades gerais da Diretoria da ABEn.
A preocupação de tôdas pela construção da sede em Brasília tem
sido também motivo de preocupação da Comissão.
Gostaríamos de recomendar a esta ' Assembléia de Delegadas que
autorizassem à Diretoria estudar um plano semelhante ao rea-li
zado pela Seção de São Paulo, ou sej a a organização de uma Co-
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missão de assistência à aquisição de carro próprio, e que a renda
assim auferida fôsse pela Diretoria destinada às necessidades de
construção da sede própria.
Agradecemos a confiança em nós depositada e solicitamos a.
aprovação de nosso relatório.

R E LATÓ R I O DAS AT I V I DA D ES DA COM I SSÃO D E
DOC U M E N TAÇÃO E EST U DOS DA A B E N
*
J U LH O D E 1 966 A J U LH O D E 1 967
Eleita Coordenadora desta Comissão, tomamos posse do cargo
no dia 17/7/ 1966 na Assembléia de Delegadas realizada em Belém.
após o Congresso anual de Enfermagem.
Foram convidados a participar da Comissão os seguintes mem-
bros da ABEn : ZULEIKA KANNEBLEY, GENI GILBERTONl e ES
THER MORAES, tôdas docentes da Escola de Enfermagem da Uni
versidade de São Paulo.

ATIVIDADES
1 . - Estruturação da Comissã(j nas Seções Estaduais. - A fim.
de iniciar a coordenação de trabalho com as diversas Seções Esta
duais, enviamos cartas às Sras. Presidentes solicitando a escolha de
um membro da Seção para integrar conosco a Comissão de Do
cumentação e Estudos. O propósito era poder contar, nos Estados,
com uma representante a quem pudéssemos recorrer no caso de
dificuldades em conseguir os dados ou as informações de que neces
sitássemos.
Algumas poucas Seções tomaram em consideração o nosso apêlo,
respondendo nossa carta :
ABEn - Seção do Rio Grande do Sul - Em ofício de 18 de
novembro de 1966 a Sra. Presidente nos participava que ainda não
havia sido eleita a Coordenadora desta Comissão naquela Seção.
ABEn - Seção do Maranhão - Foi eleita coordenadora a Sra.
Maria José Chaves Costa, de São Luis.
ABEn - Seção de Santa Catarina- Foi eleíta a Srta. Lydia Ignês
Rossi, de Florianópolis.
*

Coordenadora - Amália Corrêa de Carvalho.
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ABEn
Seção da Guanabara - Foi · al!,!ita a Sra. Nalva Pereira
Caldas, dq Rio.
ContilÚlâmos aguardando comunicação das Se Ções e respeito.
Somente após a estruturação da Comissão de Documentação e Es
tudos nos Estados é que p oderemos traçar um plano de ação e am
pliar nossas atividades.
Deixamos de apresentar o balanço financeiro porque, estando
:próxima à Secretária Executiva da ABEn, a correspondência tôda
desta Comissão é feita por seu intermédio e as despesas entram, por
,tanto, no balanço da Secretária Executiva.
2 . I Seminário &gional de Ensino Médio de Enfe·rmagem. Re
:gião Sul. Na realização dêste Seminário a Comissão de Documenta
ção e Estudos participou ativamente, na pessoa de sua Coordena
-dora :
a) no planej amento e organização, colaborando com a Dire
"toria da ABEn e com a Seção do Paraná ;
b ) durante o Seminário, como coordenadora do mesmo ;
c) após o Seminário, elaQ.orando seu relatório final constituí
. ·do pelos trabalhos apresentados e pelos resultados das discussões em
grupo com as respectivas recomendações. :t.5se relatório foi publi
·cado e acha-se à venda na Secretaria da ABEn.
3 . Atualização de dados. Será apresentado no momento ape
'nas um resumo da situação dos cursos de Graduação, Colegial e de
,Auxiliar de Enfermagem ; infelizmente nosso apêlo para que os ques
tionários de atualização de dados, enviados em fins de fevereiro, nos
fôssem devolvidos até fins de abril não foi atendido por algumas
�scolas. Faltam-nos ainda, informações sôbre três ( 3 ) escolas de en
fermagem, um ( 1 ) curso colegial e onze ( 1 1 ) cursos de auxiliar de
enfermagem apesar de havermos enviado uma segunda via do ques
tionário e telegramas solicitando urgência na respcsta.
-

APRECIAÇAO GERAL
o ano de 1966 marcou o início de uma nova fase no ensino da
-enfermagem em nosso país. Com a criação dos primeiros cursos co
legiais estabelece-se definitivamente o ensino da enfermagem nos
3 níveis : médio de 1 .0 ciclo ( auxiliar) , médio de 2 .<1 ciclo ( colegial ou
técnico) e superior ou de graduação.
:8:ste último j á no 5.0 decênio de vida, mas há àpenas 6 anos na
:faixa do ensino supertor, e1lcontra-se ainda em período de adapta
ção às condições criadas pela determinação do seu currículo mínimo.
A exigência de curso geral em 3 í anos, acrescido de um 4.° ano opcio
nal em Enfermagem Obstétrica ou de Sadúe Pública ainda não foi
totalmente aceita. Duas escolas de enfermagem continuam com o
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curso geral em quatro anos, o que poderá constituir uma tendência
no futuro. Da mesma maneira, o atual 4.° ano opcional e d iver
sificado poderá passar a obrigatório como já aconteceu em outras
-duas escolas. Nestas a opção só é permitida na seleção da área : Saúde
Pública ou Obstetrícia. Por isso contamos, no momento, com quatro
f€scolas cuj os cursos têm a duração de 4 anos acadêmicos.
Os 4 cursos colegiais em .1966 matricularam um total de 94 alu
nos nesse ano. De caráter experimental, seu currículo continua em
:fase de estudos ; é possível que esta sej a a causa do grande número
de desistências verificado nas 3 escolas que nos enviaram informa
-oções ; nessas houve 77 matrículas no 1 .0 ano em 1966 ; foram repro
vados 9 alunos, no total ; em 1967 matricularam-se no 2 .° ano ape
nas 41, acusando uma perda de 36 estudantes entre os reprovados e
<lS que desistiram por outras razões, isto é 46,7 % de desistências. O
:início é bastante alto e merece a atenção dos educadores em geral.
Em março do corrente ano teve início o 1 .0 curso cOlegial criado
.em São Paulo. Pertence à mesma entidade que mantém a Escola
de Auxiliar de Enfermagem Maria Pia Matarazzo.
Os cursos de auxiliar de enfermagem continuam demonstrando
,duas tendências distintas ; alguns recebem candidatos j á com a La
.e 2 .a séries ginasiais completadas, enquanto que a maioria aceita ins
crições para o exame de adnússáo ao ginásio ; é possível, portarrto,
.que no futuro alguns dêsses cursos ofereçam, ao lado das disci
plinas profissionais, as obrigatórias das 3 . a e 4 . a séries do 1 .0 ' ciclo,
.enquanto que ' os outros continuarão a preparar o auxiliar de enfer
magem ao nível da La e 2 .a séries ginasiais.
1
A

-

-

CURSOS DE GRADUAÇAO
CURSO GERAL DE ENFERMAGEM

Em 1966 funcionaram regularmente as 33 escolas j á registra
das em relatórios anteriores. Da recém-criada Faculdade de Enfer
magem da Universidade de Itaúna não possuímos informações visto
.encontrar-se ainda em fase de organização aguardando a aprova
'ção do regulamento pelo C. E. E. de Minas Gerais.
Em 1967 interrompeu suas atividades a Escola de Enfermagem
"Frei Eugênio", de Uberaba ; continuam em funcionamento, portan
to, 33 escolas ; o presente relatório não conta com dados completos
sôbre a Faculdade de Enfermagem de Itaúna pelas razi?es já apon
tadas ; sôbre a Escola da Universidade Federal de Pernambuco e a
Faculdade de Enfermagem "São Vicente de Paulo" de Goiânia por
não terem respondido o questionário a elas enviado ; e sôbre a Escola
de Manaus por ter enviado informações incompletas.

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM:

408

Duas escolas sofreram mudança de nome : a E. E. "Ana Moeller"

passou a Faculdade de Enfermagem e de Obstetrícia "Madre Ana:.

Moeller" ;

a E. E. "São Francisco de Assis" passou a Faculdade de

Enfermagem "São Francisco de Assis" ao integrar a . Fundação Uni
versidade do Maranhão.
SUBORDINAÇAO ADMINISTRATIVA

cionamento, dezoito ( 54,5 % )

-

Das 33 escolas em fun

são particulares e quinze (45,5 % ) ofi

ciais. Das particulares, doze ( 36,4 % do total ) pertencem a congre
gações religiosas ; seis

(18,2 % ) são leigas, três das quais pertencem

a Fundação e três ( 3 ) a Hospitais ; dessas, duas são mantidas por

Santas Casas, e a terceira é mantida pela mesma associação que man
tém o hospital.

Das quinze escolas oficiais, dez ( 30,3 % do total ) são federais e

cinco ( 15,1 % ) estaduais ; não há escolas municipais.
I

-

Escolas de Enfermagem. : subordinação administrativa

Escolas de Enfermagem

Total

Particulares ( 54,5 % )

Congregações Religiosas

Fundações
Hospitais

n.O

%

33

100

12

37

3

9

3

9

10

30

5

15

Oficiais (45,5 % )
Federais
Estaduais

SUBORDINAÇAO PEDAGóGICA

-

Houve ligeira modificação no

quadro das escolas em relação à subordinação pedagógica. Existem
atualmente apenas onze ( 1 1 ) estabelecimentos isolados entre as es

colas de . enfermagem, constituindo êsse número 33,3 % do total ; as

vinte e duas escolas restantes ( 66,7 % ) estão ligadas a universidades
na seguin'te proporção :

dez

( 30,3 % )

são escolas autônomas ;

três

(9,1 % ) continuam ainda anexas a Faculdade de Medicina, uma das
quais em processo de desanexação ; nove ( 27,3 % ) são agregadas a uni
versidades.
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Esc.(}las de Enfermag-em : subordinação pedagógica
n.O

%

Total
Estab. Iso1. Ens. Sup.
Escolas ligadas a Univ. ( 66,7 % )

33
11

100

Autônomas
Anexas a Fac. de Med.
Agregadas

10
3
9

30

Escolas de Enfermagem

34

9

27

EXPEDIÇAO DE DIPLOMAS
Em 1966 foram expedidos 225
diplomas pelas 24 escolas que mantiveram o último ano em funcio
namento, e que responderam o questionário. Se acrescentarmos os
19 alunos que cursaram as últimas séries das três escolas que não
enviaram informação em 1967. teremos o número de diplomados àu
mentado para 244. Considerando que em 1966 estavam matriculados
273 estudantes nas últimas séries das escolas em funcionamento, con
clui-se que houve llIll.ai perda de 24 alunos, entre reprovados e desis
tentes, no último ano do curso.
Dentre os diplomados em 1966 havia onze ( 1 1 ) rapazeS'
4,9 %
do total, o que indica melhora nas perspectivas futuras, uma vez
que a proporção no ano anterior foi de apenas 2,9 % ; apesar de re
conhecida a grande necessidade de homens na enfermagem, a pro
cura das escolas por êsse elemento é muito pequena.
-

-

TOTAL DE DIPLOMADOS NO PAíS
Acrescentando ao núm.ero
de enfermeiros formados anteriormente, os 244 de 1966, atingimos um
total de 8 2121 ; estima-se em 6 500 os profissionais em atividade no
momento.
-

DESIST�NCIAS DURANTE O ANO DE 1966
Foi registrado um
total de 134 desistências nas 29 escolas que enviaram informações,
assim distribuídas, por série do curso : 1 .& série, 103 desistências
(76,9 % ) isto é, mais de três quartos dQ total ; 2 .& série, 20 ( 14,9 % );
3.& série, 6 (4,5 % ) e 4 .& série, incluindo os 4.08 anos de Enferma
gem Obstétrica e de Enfermagem de Saúde Pública, 5 ( 3,7% > ' COmo
motivos de desistências foram citados : reprovações, 34 ( 25,4 % ) ; do
ença, 1 0 (7,4 % ) ; casamento, 7 (5,2 % ) ; falta de adapt�o ao curso,
23 ( 17,2 % ) ; questões financeiras, 12 (9,0 % ) ; transferências, t' (4,5 % )
e por outros motivos ou motivos não declarados, 42 (31,3% ) .
-
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MATRíCULAS EM 1967
As 28 escolas que abriram inscrições
para a La. série em 1967 somaram um total de 599 alunos matricula
dos nessa série, 21 em média por escola. Houve, portanto, um aumen
to de 75 novos alunos em relação ao ano passado em que houve 524
matrículas no 1 .0 ano. Precisamos considerar que ainda faltam da
dos de 3 escolas, o que poderá influir positivamente nessa diferença.
---'

Quanto à matrícula geral nessas 28 escolas, temos : La série
362 alunos ; 3 .0. série
289 e 4.0. série
( enf. geral)
20, num total de 1 270 alunos par a as 2 418 vagas
existentes.

-

599 alunos ; 2 .0. série

-

-

-

B

-

CURSO DE OBSTETRíCIA

Oito ( 8 ) escolas de enfermagem abriram inscrições para o 4.°
ano de obstetrícia, oferecendo um total de 151 vagas. Cinco ( 5 ) de
las tiveram candidatos, tendo matriculado um total de 42 enfer
meiras em 1967, 8 em médiá por escola�
DIPLOMAS CONFERIDOS
Em 1966 foram conferidos 47 di
plomas pelas 6 escolas que mantiveram o 4.° ano de Obstetrícia. Até
o presente formaram-se 419 enfermeiras obstétricas (incluídas as
que se formaram antes da criação dos 4.os anos de obstetrícia) .
-

c

-

CURSO DE ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA (4.0 ano )

Cinco ( 5 ) escolas de enfermagem abriram inscrições para o 4.°
ano de enfermagem de saúde pública, num total de 81 vagas. Em
1967 foram matriculados 49 enfermeiros, 10 em média por escola.
Até o presente formaram-se nessa especialidade 49 enfermeiras e 5
enfermeiros, 54 no total (7 em 1965 e 47 em 1966) .
11

-

CURSO COLEGIAL DE ENFERMAGEM

Existem cinco ( 5 ) em funcionamento, sendo que um dêles não
enviou informações a esta Comissão ; os dados aqui apresentados re
ferem-se, portanto, às quatro escolas que responderam o questionário.
Em 1967 apresentaram-se 187 candidatos ao 1 .0 ano, tendo sido
selecionados e matriculados 108 alunos nessa série, somados aos 41
matriculados no 2 .° ano perfazem um total de 149 alunos no curso
Também nos cursos colegiais não houve preenchimento total das
vagas, em número de 280 entre La e 2.0. séries.
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-

CURSO D E AUXILIAR D E ENFERMAGEM

Existem atualmente 72 escolas ou cursos em funcionamento ; 1 1
escolas não responderam o questionário, o que torna êste relatório
bastante incompleto, pois apresenta dados dos 61 curses que envia
ram informações.

EXPEDIÇAO DE CERTIFICADOS
Em 1966 foram expedidos
981 certificados ( 876 moças e 105 rapazes) pelos 50 cursos que man
tiveram o 2 .° ano em funcionamento, 20 certificados em média por
escola se acrescentarmos êsse número os 1 1 140 profissionais já for
mados em anos anteriores teremos um total de 12 1 2 1 auxiliares de
enfermagem, dos quais estima-se que cêrca de 11 000 estej am exer
cendo a profissão.
-

DESi ST1!:NCIAS EM 1966

-

Houve um total de 451 desistências

no decorrer do ano, sendo 345 ( 76,5 % ) no 1 .0 ano e 105 ( 23,5 % ) no
2.°. Com relação aos motivos de desistência 147 ( 33 % ) alegaram ra
zões pessoais ; 144 ( 32 % ) desistiram por causa de reprovação, das
restantes constam :

doença, insatisfações com o curso, dificuldades

financeiras, etc ..

MATRíCULAS EM 1967

-

Segundo informações das escolas em

1967 havia um total de 3 468 vagas, sendo 1 784 no 1 .0 ano e 1 684
no 2 .°. Apresentaram-se para exame de seleção ou para o exame
de admiss ão 2 301 candidatos, dos quais 1 295 foram aprovados. Fo
ram matriculados no 1 .0 ano 1 409 novos alunos ( 1 265 mõças e· 146
rapazes) ; no 2 .° ano, 1 013 entre os quais 80 rapazes, num total de
2 432 alunos nas duas séries.
Dos 1 409 alunos matriculados no 1 .0 ano, 473

( 33 % possuiam

apenas o curso primário ; 160 ( 1 1 % ) haviam terminado já a La sé
rie ginasial ; 271 ( 19 % ) haviam terminado a 2 .a série ginasial ; 180
( 13 % ) haviam terminado a 3 .a série ginasial e 335 ( 24 % ) possuiam o
1 .° ciclo completo.

IV

-

A

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇAO
-

PEDAGOGIA E DIDATICA APLICADA

A

ENFERMAGEM

-

Três escolas mantém êsse curso : E. E. da Universidade de São Paulo,
E. A. Ana Neri· e E. E. "Luiza de Marillac". Em 1966 foram conferidos

49 certificados que, somados aos 1 3 1 de anos anteriores completam
180 enfermeiros preparados para a docência de enfermagem.
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ADMINISTRAÇÃO APLICADA A ENFERMAGEM

-

:F.:sse

curso é mantido pelas mesmas três escolas acima citadas. Em 1966
foram expedidos 40 certificados o q u e e l e v a o número de enfermei
ros com curso de pós graduação em Administração aplicada à En
fermagem a 159 .

C - ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO

-

A Escola de Enferma 

g e m da Universidade de São Paulo reabriu êsse curso em 1967, com
uma matrícula de 5 enfermeiras.

D - ENFERMAGEM DE SAÚDE PÚBLICA

-

A Faculdade de

Higiene da Universidade de São Paulo reabriu em 1967 o seu curso
de

Saúde Pública

para

enfermeiros, tendo

matriculado

8

alunos.

D a Escola Nacional de Saúde Pública do Rio não temos dados .

E - ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA

-

Curso iniciado em 1967

pela E . E . "Alfredo P into ", com uma matrícula de 7 alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

-

A Comissão de Documentação

e

Estudos da ABEn . em vista de não contar com dados completos dos
anos de 1966 e 1967, aguardará algum tempo ainda antes de publicar
êste relatrio ( 1 )

.

Aproveita a presente Assembléia de Delegados para

solicitar mais uma vez a cooperação das Escolas no sentido de envia
rem as informações pedidas através do questionário em tempo útil,
para que p ossa também em tempo útil devolver as informações para
os que delas necessitarem .
Para todos que cooperam conosco, respondendo o questionário ou
nos aj udando

de outra forma, nossos cordiais agradecimentos.

R E LATÓ R I O' DA COM I SSÃO DE E DU CAÇ ÃO
*
J U L H O D E 1 966 A J U N H O D E 1 961

DA ABEn

:F.:ste relatório se refere às atividades desta Comissão durante o
período de j ulho a dezembro de

1966.

No

1 .0

semestre do ano em cur

so estivemos ausente do país, a serviço da OPS/OMS e durante êste
tempo a direção dos trabalhos desta Comissão ficou sob a respon
sabilidade dos demais membros que a compõe .
O único trabalho a que se dedicou esta Comissão consistiu na
cooperação prestada ao I Seminário Regional do Ensino Médio de

1.
*

Não recebemos, posteriormente, os dados.

Coordenadora :

Glete de Alcântara
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Enfermagem, realizado de 27 de novembro a 3 de dezembro de 1966,
46 participantes. Durante
essa semana de estudos e problemas específicos relacionados com
.os cursos técnicos de enfermagem, tais como carga horária e rendi
,mento escolar.
Além de colaboração recebida de professôras enfermeiras que
:apresentaram trabalhos, o Seminário contou também com a coope
ração de membros da Secretaria de Educação do Paraná. Os perío
·dos dedicados aos grupos de discussão proporcionaram às partici
,pantes oportunidades de discutir os problemas sôbre o ensino técnico,
O relatório do Seminário, contendo os trabalhos apresentados,
,as conclusões e recomendações foi publicado recentemente e encon
tra-se à disposição das interessadas no recinto do Congresso.
>em Curitiba, Paraná, com a presença de

'RE LATóRIO DA COM ISSÃO DE LEG I S LAÇÃO
P E R IODO D E J U N H O DE
'DA AB En *
'1 966 A J U LH O D E 1 967
-

A Comissão de Legislação ( C . L , ) funcionou segundo as normas
-de funcionamento e apresentou plano de trabalho (Vide apenso n .o
1) anexo.
As normas de funcionamento da C. L. são quase as mesmas en
-viadas à Diretoria e aprova das no ano anterior.

1 . Trabalhos decorrentes das Recomendações do XVII e XVIII
'Congresso Brasileiro de Enfermagem.

A ABEn não teve a ini
1. 1 . Salário mínimo profissional
ciativa de solicitar elaboração de lei nesse sentido. Agora será opor
-tuno depois da Constituição de 1967 e depois de os Ministros do Tra
balho e da Saúde conhecerem melhor a classe. Será ' obj eto de re
,eomendação.
1. 2. O projeto de Lei da Câmara n.o 157 de 1967, da autoria do
-

Deputado João Alves (BA) fixa em 5 salários minimos o salário mí
'Ilimo dos enfermeiros e outros. Está na Comissão de C . e Justiça,
distribuído ao Relator, Deputado VitaJ do Rêgo.

1 . 3 Diretrizes e recul'l:lOS do Ministério da Educação e Cultura
-para o Ensino Médio de Enfermagem

1 . 3 . 1 . Profissional para a parte técnica do trabalho. Em
maio de 1967 a Diretoria do Ensino Secundário do MEC passou a
ter uma enfermeira educadora cap acitada para êsse trabalho. Obte..

Coordenadora : Haydée Ouanais Dourado.
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ve- a mediante a cooperação da Escola de Enfermagem da Univer
sidade Federal de Pernambuco. É a .Professôra Maria do Rosário,
Nóbrega.
1 . 3 . 2 . Estruturação do órgão. Será obj eto de recomendação,
em reiteração ( Vide a Rec. 10 do XVII CBE de 1965 ) .
1 . 3 . 3 . Recursos do Orçamento da União para 1968 para. o en-·
sino médio de enfermagem. Juntamente com a colega M. R. S. Nó
brega, fizemos um memorial, que submetemos à DESec. ( com uma
cópia para o Dr. Hélio Ribeiro ) . Deverá ser obj eto de recomendação.
Nesse documento argumentamos que o curso de auxiliar de enferma-o
gem deve ser enquadrado como ginásio orientado para o trabalho.
1 . 4.

Situação funcional de pessoal médio de enfermagem, exis 

O Decreto-Lei n .o 299 de 1967 (D. O. de 28/2/67 e de l O ·
de março de 1967 ) , alterando a Lei n.o 3 780 de 1960, fêz exceelnte'
reestruturação de pessoal de enfermagem de nível médio. Foram.
suprimidos os cargos de : Assistente de Enfermagem, enfermeiro au
xiliar e enfermeiro mili'tar. Todos os ocupantes deverão ser enqua
drados na carreira de auxiliar de enfermagem. A carreira de Auxi
liar de Enfermagem passa a ser nos níveis de 13, 14 e 15, . e não mais.
de 8 e 10. Esta lei está çie acôrdo com o memorial, subscrito pela
Presidente da ABEn, e entregue no Palácio do Planalto . Mas fri
samos que foi a UNAE que trabalhou muitíssimo para conseguir essa
vitória. O cargo de atendente, que era de nível 7, passou ao nível
8, devendo ser extinto, à medida que vagar. Isto significa que, daqui.
por diante, os atendentes do serviço pÚblico federal, de administra
ção direta ou aut á}.9,1,1ica, terão que ser admitidos por contra!to,.
pela lei trabalhista.

tente.

-

1 . 4. 1 .

Será feita recomendação no sentido de os atendentes

terem facilitada sua formação em curso de auxiliar de enfermagem ..
1 . 4 . 2 . Deve ser melhorada a situação de grande número de
auxiliares de enfermagem. É necessário assegurar em lei futura, para.
aquêles auxiliares de enfermagem formados segundo a lei 775 de
1 949 que possuam licença ginasial, que apostilem seu título com o
direito de exercício ( não direito de escolaridade colegial) de técnico
de enfermagem. Será feita recomendação em reiteração.
1.

5.

A educação de enfermeiros, técnicos de e D.Íermagem e au

xiliares de enfermagem, segundo as leis em vigor
truturas maiores do País.

e ' s�gundo

as es

A Constituição de 1967 estabelece em seu art� 1 68 : "O ensino será
ministrado nos diferentes graus pelos Podêres Públicos . . . . . . é livrea iniciativa privada.
Até o presente a ABEn tem desej ado ver resolvido o problema
de diretrizes e recursos para a formação do pessoal de enfermagem
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de todos os níveis. Devem os Ministérios da Educação e Cultura, da.
Saúde e da Previdência Social dar as diretrizes e os recursos. Os
recursos poderão em pequena parte ( digamos, sua quinta ou sexta
parte ) provir dos Ministérios da Saúde e Previdência Social sob a.
forma de bôlsas de estudos e em convênio com as escolas de en·
fermagem e os colégios e ginásios de enfermagem. As diretrizes e·
a quase totalidade' dos recursos devem vir do Ministério da Educa
ção e Cultura e das Secretarias de Educação.
1. 5. 1.

Ensino Superior - Graduação

1. 5. 1. 1.

órgão

Há, felizmente, uma Comissão de Especialistas do Ensino de En
fermagem na Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educa
ção e Cultura. A existência dêsse órgãos é de tanta importância
que não é demais enaltecer êsse fato. A C. E. E. Enfermagem não
funcionou satisfatoriamente ainda, principalmente por falta de pes
soal executivo, mas o MEC se esforça para inserir devid�mente essas.
Comissões em sua estrutura. Quer dar-lhes mais adequadamente o
pessoal de que necessita. Faremos recomendação sôbre a criação de
escolas de enfermagem. Terá que haver sempre trabalho da C. L. so-·
licitando medidas a êsse rgão 'do MEC .
1.

5.

1. 2.

Currículo

Não são satisfatórios os currículos mínimos das modalidades de
formação dos enfermeiros. Haverá recomendação neste sentido. O
Proc. MEC n.o 17 389/65, que trata do enfermeiro de unidade não
tramitou.
1. 5. 2.

Ensino Médio de

1. 5. 2. 1.

2.°

ciclo

Cursos

A Comissão de Educação da ABEn deverá dar as diretrizes sôbre

o currículo mÍIlImo do curso de formação de técnico para que esta

Comissão de Legislação o envie a tôdas as Seções da ABEn. Nas.
cidades em que haj a condições econômicas e sociais indispensá
veis a êsse nível de ensino, poderão criar colégios. Primeiramente,.
deverá haver Portaria Ministerial paralela à 106/65. Depois os Con
selhos Estaduais de Educação devidamente esclarecidos pela Seção,
da ABEn poderão elaborar os parec�res respectivos.
1. 5. 2. 2.

Funções

Foram estudadas, segundo recomendação do 18.0 CBEn, oriunda.
desta C. L., as funções de técnico de enfermagem. Após aprovação
pela Assembléia de Delegados, deverão ser encaminhadas pela Pre
sidente antes de dezembro de 19 6 8, a fim de serem convertidas ' em.
Lei.
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1 . 5 . 3 . Ensino Médio de 1.0 ciclo
Propomos o nome de Ginásio de EnfermagÉlm para os cursos
que desej arem dar a formação completa de 4 anos e Ginásio Par
celado de Enfermagem p ara os que desej arem continuar o curso em
dois anos apenas, segundo a Portaria n .o 106/65. Somos de parecer
que a denominação de escola, por ser ampla, tem sido inconveniente
para os cursos médios. Em Brasília por exemplo, o povo tende a
chamar de escola de enfermagem a que é de nível médio.
1.6.

Prerrogativas da denominação de enfermeiro nos sindi

catos.
Na prática, não temos feito uso dêsse direito. O processo MT . . .
183 831/61 não produziu o resultado total de que a ABEn solicitou.
Devemos fazer recomendação.
1 . 7 . O regime de tempo integral, que pela legislação anterior,
de 1964, era restrito a prOfissionais de nível superior é atualmente
aplicável com maior amplitude, observados os requisitos legais.
1 . 8 . Reforma Administrativa Federal
Dec.-Lei n.o 200, de
25/2/1967, D. O. de 27/2/1967 - Os ministérios estão sendo reestru
turados em virtude dessa lei. Faremos recomendação no sentido de
-estruturar-se órgão para contrôle do ensino médio de enfermagem.
-

1 . 9 . Proj eto de Lei do Senado n.o 35/65 e da Câmara n.O 3 5 19
de 1 966, fixa em 6 horas a j ornada normal de trabalho de todo o
pessoal de enfermagem, na C. Legislação SOcial da C . D .
inclui Noções
1 . 1 0 . Proj eto de Lei da Câmara n.o 2 966/65
de Enfermagem como disciplina obrigatória do 2 .° ciclo secundário.
-

1 . 1 1 . Proj eto de Lei do Senado n .o 175 de 1959, da C. D. número
'3 259/67 EEHSP. Não houve trabalho.
1 . 1 2 . COFEn - Nada conseguimos fazer para apressar
tramitação dessa matéria.

a

Com prazer assinalamos a aj uda eficaz de um ex-membro
dessa C. L., Izaura Barbosa Lima que deu colaboração extraordinária,
-contribuindo para que os enfermeiros dá Guanabara tivessem o status
.que hoj e têm.

;SUMARIO
(As recomendações da C. L . constam do conj unto aprovado pela
Assembléia de Delegados) .
Os trabalhos realizados pela C. L. têm mudado enquanto mudam
· certos aspectos de cultura.
Os assuntos de educação, por exemplo, geralmente não são mais
<lbj eto de lei. São agora atribuição do Conselho Federal e Estaduais
de Educação.
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A sociedade brasileira tende a ser cada vez mais urbana e in
nustrial. As regulamentações minuciosas terão que vir e tendem a
ser obedecidas. Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem
deverão ser urgentemente criados.
Por último, mas não em importância, temos que nos preparar
melhor para o planej amento de enfermagem, dos serviços de assis
tência sanitária, hospitalar e médica preventiva bem como o pla
nej amento da educação de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Ora,
planej amento é o conj unto de tôdas as finalidades, implicações, par
tIc ipações, recursos técnicos e consequência de um empreendimento,
e a programação das atividades, em fases definidas, que levem aos

resultados desej ados ou, conforme a síntese precisa de Moltke "a
programação dos meios disponíveis para atingir-se determinado fim".
Somos de parecer que a ABEn cumpriu a primeira etapa, nesse
sentido, ao empreender, de 1956 a 1959, o Levantamento dos Re
cursos e Necessidades da Enfermagem. O Brasil agora está neces
sitando de tôdas as suas fôrças e sem dúvida a ABEn representa
um grupo poderoso. Nosso País tem que ter o seu planej amento em
enfermagem. Tanto mais que "estabelecer planos nacionais de edu
cação e saúde" é dever do Govêrno Federal. ( Constituição de 1967,
artigo 8.°) .

Apenso 1
ABEn - COMISSAO LEGISLAÇAO

I

-

PLANO DE TRABALHO

1.

Objetivos : Aj udar a Presidente nos assuntos definidos do Re

çulamento da ABEn ; procurar, por meio de correspondência, insti
tucionalizar a Comissão de Legislação visando sua boa utilização por
parte das associações das Seções.
2.

Matéria a ser incluída : como nos anos anteriores, está defi

nida · no Regulamento d a ABEn.

11

-

ORÇAMENTO

Os recursos financeiros deverão ser entregues à Coordenadora da
Comissão, quando a Tesoureira da ABEn j ulgar oportuno.
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Discriminação das despesas previstas :
Datilografia e gratificação de serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taxis e ônibus
Avião
Telegramas, selos e portes postais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonemas interurbanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigos de escritório
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

TOTAL :

NCr$
30,0(}
50,00'
30;00
30,00
10,00
150,00

III - COMPOSIÇAO DA COMISSãO - tantos quantos neces
sários, à medida que ocorrer oportunidade de serviço.
Convidadas :

De Brasília :
1.
2.
3.
4.
5.

Maria Alves Amorim - C . Deputados
Mma do Rosário- Souto Nóbrega - MEC
Myriam Graça Generoso Pereira - Seco Saúde
Raimunda da Silva Bandeira � C . Deputados
Haydée Guanais Dourado - Coordenadora

De outros Estados
6 . Ermengarda de Faria Alvim
7 . Raimunda Becker
8 . Maria Blanda de Queiroz (Pará ) Hosp. sto. Antônio
9 . Maria D. P. Lins Andrade
1 0 . Maria Rosa Souza Pinheiro

R E LATó R I O DAS AT IVI DA D ES DO E D ITO R DA
R EV I STA B RAS I L E I RA DE E N F E RMAG EM
DE 1 966 A J U N H O DE l967 *
1.

Preparo de material para a editôra

Foram preparados e enviados à Gerência os números 4, 5 e 6
de 1966 e �números l. e 2, 3 de 1967 . Por medida ecoIlômica os nú
meros 5 e 6 de 1966 foram fundidos em um só exemplar.
. Até o momento foi recebido para revisão e enviado à Editôra
apenas o n .o 4/66.
�

Anayde Corrêa de Carvalro
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o editor faz um apêlo às colegas no sentido de enviarem traba-

:lhos para que a nossa revista não sofra solução de continuidade

e

ao mesmo tempo pede excusas se alguns dos artistas enviados não fo
ram publicados. A direção da Revista e a comissão de seleção pen
sam expressar a opinião das enfermeiras quando procuram mantê
la em nível superior.
:2 .

Concurso "Semana da Enfermeira"

o concurso êste ano versou sôbre o tema "Aparência pessoal na
valorização da profissão" e foi patrocinado por "The Sidney Ross Co

Departamento Winthrop, que colocou à disposição da ABEn a quan
tia

de NCr$ 150,00 correspondente ao

1 .0 prêmio. Foram expedi

das circulares aos Diretórios Acadêmicos e às Diretoras das 33 es
-colas em funcionamento. Concorreram ao concurso apenas as
'
-colas que se seguem :

4 es-

Faculdade de Enfermagem São Francisco de Assis

5 trabalhos

Fundação Escola Job Lane
Escola de Enfermagem Wenceslau Braz

1
1

Faculdade de Enfermagem e de Obstetricia
Ana Moeijer

1

Recebidos os trabalhos foram êles entregues à Comissão Julga
-<Iora que decidiu conferir o 1 .0 prêmio às estudantes Dorotéa Au
gusta Gomes, Maria de Lourdes Silva e Terezinha do Carmo Silva,

alunas da l .a e 2 .a séries . da Escola Wenceslau Braz, que pelo segun
do ano consecutivo apr ês enta trabalho digno de louvor.

Pedim.o s às diretoras das outras escolas que dêm todo apôio a
-essa inicia'tiva estimulando os estudantes a que concorram aos con-cursos.

R E LATÓRIO DA 2.0 T ESOU R E I RA - P ERíODO
D E J U LH O D E 1 966 A J U N HO D E 1 967 *
INTRODUÇAO
1.

Fundo de Impressão

Livros editad.os pela ABEn : Manual do Auxiliar de Enferma·
gem, Equipe de Enfermagem e I Seminário Regional do Ensino de
Enfermage !ll
'*

4,e Nível Médio .

Irmã Maria Notamic ola.
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Quanto à venda dos livros, não

alcançamos o nosso obj etivo .

Era nosso desej o vendê-los todos, o que não foi possível ; consegui
mos, p orém, saldar nossas dívidas com relação ao empréstimo feito ..
A outra parte do lucrd foi empregada para saldar outras dívidas.
Temos um estoque de livros no valor de NCr$ 12 825,50 cuj a ve
rificação poderá ser notada na leitura do Balanço anual da ABEn.
Uma série de imprevistos ocorreu quanto à expedição dos mes
mos pelo reembôlso postal. As exigências do DCT eram tantas que
resolvemos consultar o Diretor sôbre a possibilidade de utilizar a.
assim pudemos emitir os livos, ainda contando com a dificuldade

"Taxa Paga" que nos é concedida para a expedição da RBEn. Só·
de atingir um limite de 1 000 exemplares parl:!- cada expedição.

2.

Construção da sede em Brasília
Apesar dos constantes apelos feitos pela Sra . Presidente atra

vés d o Boletim Informativo e das circulares da

l ,a Tesoureira, as

contribuições foram pequenas. Contudo, esperamos que por ocasião
do Congresso, tenhamos agradáveis surpresas, como j á aconteceu nos.
anos anteriores
Recebemos, de agôsto até a data dêste relatório, as seguintes,
contribuições :
Enfermeiras beneficiadas pelo Decreto n .a 57 180/65 :

Cr$
Estado

da Guanabara

Estado do Maranhão

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

.

Estado do Ceará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado de Sergipe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estado do Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . .
Estado · de Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado de São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estado da B ahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seção de Goiás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seção do Rio Grande do Sul . . . . . . . . . . . . . . .
Seção de Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rifa de 1 anel ( C irce ) São Paulo . . . . . . . . . . .
Seção de Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

Cr$

1 390 370
195 000
290 000
80 000
275 000
87 000
183 000
60 000

2 570 37()

130 000
1 000 000
40 000
45 000
1 200 000

2 415 000<

Total Geral

4 885 370-

REVISTA BRASILEIRA

421

DE ENFERMAGEM

Faremos em seguida, uma demonstração do que foi arrecadado
desde o inicio d a campanha, em relação a receitas, despesas e j uros
bancárioS ; ainda temos algumas Letras de Câmbio, com j uros incluí

dos no total, porém, sua data de vencimento será até 10 de outubro
próximo. A demonstração será realizada na ordem decrescente dos
valores, até sero.
Falaremos em cruzeiros antigos :

Cr$
São Paulo

.

.

. .

.

o •

•

o

.

5 150 500

( cinco milhões, cento e cinquenta
mil e quinhentos cruzeiros ) .

Brasília

o

o o

o

o

0 ' 0

o

o

o

o

.

3 328 000

( três milhões, trezentos e vinte e

oito mil cruzeiros ) .
Guanabara

.

o

•

o

o

• •

o

o

2 405 870

( dois milhões, quatrocentos e cin
quenta

mil,

oitocentos

e

setenta

cruzeiros) .
Rio Grande do Sul . .

1 880 000

( um milhão,

oitocentos

e

oitenta

mil cruzeiros ) .
Minas Gerais

.

o • •

o

o

o

1 437 400

( um milhão, quatrocentos e trinta
e

sete mil e quatrocentos cruzei

ros ) .
Bahia

. o .

O

... .

' o . . . . .

1 060 000

( um milhão e sessenta mil cruzei
ros ) .

Pernambuco

.

o • • • •

o

•

376 500

(trezentos e setenta e
quinhentos cruzeiros) .

Ceará

.

o

•

•

•

Maranhão

o

.

o 0 ' 0

o • •

o

o

.

200 000

( duzentos mil cruzeiros ) .

o .

195 000

( cento e noventa e cinco mil cru

• •

. o

o

seis mil e

o

zeiros ) .
Sergipe
Goiás

.

.

..

o o

.

.

• • • •

o '

•

o

•

Paraná

. .

.

o

.
o

o

o

o

'

•

180 000

.

( cento e oitenta mil cruzeiros ) .
(trinta mil cruzeiros) .

•

•

30 000

o

•

o

•

35 000

(trinta e cinco mil cruzeiros ) .

o • •

•

•

•

1 2 000

( doze mil cruzeiros ) .

o •

. o

o

• o

•

•

Estado do Rio
Paraíba

•

• • • •

o

o • •

o

10 000

( dez mil cruzeiros ) .

Rio Grande do Norte

9 000

( nove mil cruzeiros ) .

Santa Catarina

5 000

( cinco mil cruzeiros) .

.

o

.

o

Não contribuiram : Amazonas, Pará, Piauí, Alagoas, Mato Grosso
e Vitória, que está hibernada. Arrecadamos um total de :

. . . . . . . . ..

Cr$ 16 214 270.
Despesas com impostos, escrituras, materiacl, e uma parcela do
proj eto, no valor de Cr$ 2 780 600 ( dois milhões, setecentos e oitenta
mil e seiscentos cruzeiros) ficando um total de Cr$ 13 633 670 ( treze

-422

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta cruzei
ros ) , mais os j uros bancários de Cr$ 4 29 1 830 ( quatro milhões, du
zentos e noventa e um mil, oitocentos e trinta cruzeiros ) .
Temos em caixa um total de Cr$ 17 925 500, sendo Cr$ 16 051 000
-em letras de câmbio e Cr$ 1 874 !;i00 em dinheiro.
Estivemos presentes ao ato da assinatura do terreno em Brasí
lia, j untamente com a Sra . Presidente Circe de Melo Ribeiro, que
'em seu relatório, dará pormenores sôbre o ass unto .
:3 .

Processo do Conselho Federal de Enfermagem
Depois de permanecer quatorze meses em mãos do Dr. Bandeira

-de Melo, ex-assessor do Ministro da Saúde, não obstante inúmeras
entrevistas com o mesmo, somente em 5 de maio dêste ano consegui
mos o seu prosseguimento, graças a boa vontade que encontramos
�m o nôvo assessor, Dr. Joaquim Gama e Silva.
Informamos que o aludido processo está em diligência no Con
selho Nacional de Saúde .
-4 .

Escritura definitiva - Sede Guanábiua
Apesar de tudo se encontrar pronto, o referido processo caiu em

diligência motivada pela sua construção em terreno

foreiro

-

Aero

náutica e Estado da Guanabara. Segundo informações de nossa ilus
tre colega - Dra. Josefa Jorge Moreira, já se acha em fase final de
conclusão ; é mais uma conquista para a ABEn.
5.

Histórico da ABEn
Igualmente em fase final. Informou-nos D. Edith de Magalhães

Fraenkel, que já foi entregue a uma comissão de revisores para sua
próxima publicação, ainda êste ano.
6.

Revista Brasileira de Enfermavem
Embora considerada por nós "a maior angústia", a Revista fi

cou sendo o último ítem de nossas atividades .
No ano passado, éramos apenas colaboradoras da Diretoria da
RBEn. t:ste ano, após convite da Diretoria da ABEn e a autoriza
ção dos Superiores, passamos a exercer o cargo de Gerente .

As dificuldades de ordem financeira ainda continuarão a existir

se não ultrapassarmos a ma"is de 2 000 sMiaS, mesmo com o aum en
to do "per-capita". Contl:nu�in6s' ainda com atrazo visto no ano
'
p assado o "Deficit" ter ultrapassado a cifra de Cr$ 6 189 200 con-
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forme nOssa previsão . Calculamos o número de assinaturas que foi
,de 2 020 à Cr$ 2 500, perfazendo um total de Cr$ 5 050 000 ; a despesa
foi no valor de Cr$ 12 729 726. Isto sem contar com o trabalho de
'revisão, expedição e pessoal, realizados voluntàriamente .

O atraso da saída em época determinada, êste ano, decorreu
não somente por falta de verba ; devêmo-Io em parte à grande ca
tástrofe que em fevereiro passado atingiu a Guanabara, pelo ra
cionamento de energia desde 10 de fevereiro até 15 de maio . A
-gráfica na qual é editada a revista sofreu o corte de energia, du
'rante o dia, devendo trabalhar das 18 horas às 5 hocas da manhã ;
isto não só encareceu a mão de obra como dificultou o trabalho.
'
avaliar quanto é difícil o serviço noturno, nós que

Bem podemos
estamos

habituadas a fazê-lo. Podemos assegurar-lhes de , que os

nossos esforços estão sendo feitos no sentido de, até dezembro pelo
menos, conseguirmos trsê números de

1967, uma vez que se acha

,em fase de revisão o últimO número de 1966 e n a gráfica o número
1 de 1967.

A expedição do número do Congresso do ano passado já foi
�feita. Não temos balanço a apresentar pois tudo se encontra', in
'cluído no Balanço Geral da ABEn.

\AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Diretoria a confiança em nós depositada, dei
xando-nos entregue a sede da ABEn, ampliando por êste gesto nossa
'liberdade de ação . Nosso reconhecimento se estende às colegas que
nos elegeram ; ao Conselho Provincial da Congregação ao qual tenho
a honra de pertencer, por nos ter liberado tôdas as tardes para o
'serviço exclusivo da ABEn.
Ainda agradecemos a todos que nos auxiliam financeiramente
'e sob qualquer forma.
Nestes 10 anos esperamos não ter decepcionado as caras cole

gas às quais solicitamos a aprovação do presente relatório.

'RE LATÓRIO DA COM I SSÃO D E TEMAS DO
XIX CO NG RESSO B RAS I LE I RO DE E N F E RMAG EM '

*

Tendo aceito o convite da Presidente da ABEn para coordenar
'novamente a Comissão de
aos membros que
...

Coordenadora :

Temas, resolvemos estender o convite

a integraram no ano passado : Ermengarda de

Glete de Alcântara.
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Faria Alvim , Maria Rosa de Souza Pinheiro e Anayde C. Carvalho.
A etapa inicial de nossos trabalhos consistiu na elaboração de
um proj eto de
nham sendo

programa

em

moldes diferentes daqueles que vi

adotados por nossos congressos . Assim, reconhecendo

a importância das contribuições dos trabalhos sôbre "temas livres",.
sugerimos que a êstes devessemos dar maior atenção ; considerando
o custo que representam os 'trabalhos mimeografados

distribuídos:

durante as sessões, apresentamos a sugestão de que somente os re
sumos fôssem distribui dos, e finalmente, coniderando que a rea
lização das assembléias d a ABEn, log o após a sessão de instalação
do congresso, interfere nas atividades dêste último, sugerimos que
estas reuniões se efetuassem antes do dia de inauguração .
O proj eto apresen'tado à Diretoria da ABEn e pela mesma apro
vado, continha as seguintes inovações :

1)

eliminação dos

têrmos :

"temas oficiais" e "temas livres" substituindo-os por "�mas " ;

2),

distribuição d o s resumos d o s trabalhos a o s congressistas, deixando
a cargo da Revita Brasileira de Enfermagem a publicação na ín
tegra dos trabalhos apresentados e 3)

realização das Assembléias'

da ABEn antes da instalação do Congresso.
A segunda etapa de nossas atividades consistiu em enviar a tô
das as escolas e seções da ABEn uma carta- circular solicitando a:

colaboração no sentido de estimular a produção de trabalhos. l!:stes

que deveriam ser acompanhados de um resumo seriam enviados à:
Comissão até 30 de abril dêste ano .

Tendo viaj ado para o estrangeiro em j aneiro dêste ano a fim
de atender solicitação da Repartição Sanitária Panamericana, zona:.
do México, pretendíamos regressar ao Brasil em abril. Todavia a
complexidade do trabalho que estávamos realisando impediu a nossa
vinda na época planej ada e só pudemos voltar ao país em fins de'
j unho . Devido a nossa

ausência, D . Circe de Melo Ribeiro, Presi

dente da ABEn, assumiu a responsabilidade de terminar os traba

lhos da Comissão - a parte mais penosa da mesma - e a ela ês'te.
Congresso

deve a elaboração de seu programa.

R E LATó R I O DA COM I SSÃO ESPEC IAL DE C HAPAS:
PARA AS E LE iÇÕES D E 1 967 *
Após receber o convite da Sra. Presidente da Associação Brasi
leira de Enfermagem para coodenar os trabalhos da Comissão de'
preparo de Chapas para as eleições de j unho, tendo como finali•

C oordenadora :

Irmã Estrer

de Almeida Neves
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consti

tuiram a comissão os seguintes elementos :
Coordenadora : Irmã Esther de Almeida Neves ; ; secretária : Irmã
Maria Notarnicola .
Depois de alguns contactos positivos e outros negativos foram
enviadas trsê circulares :
1.

Fazendo

2.

Comunicando os elementos que integravam as chapas

convite

3.

Confirmando a chapa.

Obtivemos as respostas que vieram acompanhadas do Currícu
lum Vitae dos elementos que integram as chapas, ficando esta assim
constituída :
Para Vice-Presidente : Maria Dolores Lins' de Andrade ; Alides de
Souza Pinto .
Para , 1 .a Secretária': Edla Moreira ; Nair Cruz.
2.a Secretária ( por um ano ) : Irmã Martha TelIes ; Regina Ross .

2.a Tesoureira : Marilda de Figueiredo Borges ; Ruth SalIes.
Conselho Fiscal : Cleonice Casado ; Elvira de Felici.
Consta da Pasta de documentos os seguintes Currículum Vitae :
de Maria Dolores Lins de Andrade, Alides de Sousa Pinto, Nair Cruz,
Regina Ross, Irmã Martha TelIes, Edla Moreira e Marilda de Fi
gueiredo Borges, faltando, apenas os da 2 .a tesoureira ( Ruthe SalIes
e

dos dois membros do Conselho Fiscal ( Cleonice Casado e Elvira

de Felici) .
Não foram duplicados e enviados às Seções pelo grande atrazo
. no recebimento dos mesmos.

Acompanha ainda apasta as circulares nos. 1, 2 e 3.

Obtivemos resposta apenas da Seção da Guanabar� dizendo-nos
aprovar a chapa com a ressalva de que os elementos não deveriam
ser todos da Guanabara. Respondemos que, verificando os transtor
nos de uma Diretoria dispersa há um acÚln ulo de trabalhos cuj os
esforços poderiam ser diminuidos se os mesmos fôssem centralizados .
Não tendo obtido resposta das outras seções consideramos a cha
pa aprovada conforme art. 44
parágrafo 3.0 : "não chegando à
-

Comisão as informações sôbre a chapa apresentada até a data fi
xada, a chapa será considerada aceita e aprovada" .
E m anexo o balancete.

BALANCETE

NCr$
Correspondência aérea

. . . . . . . . .

5,00

... . . . .. . . . . .. ..

15,00

........................

20,00

Telegramas
TOTAL

. .

.

.

Total de Votantes
Votos nulos
Votos em branco

Elvira de Felice
Cleonice Casado

Conselho Fiscal

Marilda de Figueiredo
Borges
Ruth Salles

2 .a Tesoureira

Ir. Martha Telles
(Francisca Aurinivea T. D.)
Regina Ross

2.& Secretária

Edla Dalva Moreira
Nair da Silva Cruz

1.& Secretária

Maria Dolores de
Andrade
Alides de Souza Pinto

Vice Presidente
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I
O I
O I

I
2 I
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I
I
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I

I

I

I

I

I
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I

33
O
O

I

I

I
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I

II

I

I

BA

I
I

I

I
I
I MO I
I
I
I

17
3

I
I

I

I
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!

I
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I

I

\

I
12 I
15 I
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10

I

I

1
I
I

22
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I 21
I
I
I
I
2 I
7 I
3 I
7 I
I
I
I
I
I
5
25
29 I 39 I
15 I
1 I 37 I
9 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
19 I 44
17
19
9 I 37 I
3 I 14 I
I
I
I
I
I
I
I
19
20 I 37
II
9 I 15 I
8 I 39 I
I
I
I
18
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212
38

109
14()
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II
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I

O I
O I

O I
O I

O I
O I

0
O

\

2

2

-

22
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I

I
I

\
I

I

I

I

4
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I
I
I
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15 I
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II

11
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16
8

I

I
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!

I

J
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\
I

I

I

I
I

I

53 I
26 I

I
I

1
I
I
12 I
6 I

I
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I

I
151 I
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I
I

I

I
I
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O
_O I
O
O I

I

I
80 I
O I
O I

I

I
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O I

8
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RESULTADO DA APURAÇAO DAS ELEIÇõES DO BmNIO 1967-1969
BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 28 DE JUNHO DE 1967

I NTERlSS E G E RAL
UMA EXP E R l l N C IA D E E N F E RM E I RAS
N UC LEADAS EM MATO G ROSSO
o HOSPITAL E MATERNIDADE "CESP", é um órgão de Saúde

da Vila Pllôto ( Mato Grosso ) , cidade planificada para funcionários
da Usina de Jupiá, do conj unto hidroelétrico de Urubupungá. Situa
se à margem esquerda do Rio Paraná, estado de Mato Grosso, numa
região classificada como tropical, quente e úmida, com tempera
tura anual em média de 22<>C.
Com a forma radiococêntrica, a Vila Pilôto alberga atualmente
uma população de 15 000 habitantes, distribuídos em
( solteiros)

aloj amentos

e habitações para casados, classificados de acôrdo com

distribuições técnicas.

Convergem para esta l o calidade pessoas oriundas de várias ci

dades do Brasil e de países fronteiriços! formando uma verdadeira
mistura de costumes e tabus, e da própria Medicina Folclórica.
As Unidades de Jupiá e Ilha Solteira formam no conj unto as Cen
trais Elétricas de Urubupungá, que aproveita o potencial hidráuli
co do Rio Paraná, com capacidade geradora de 4 1500 000 KW, cons
tituindo o maior conj unto hidroelétrico do hemisfério Ocidental.
Inicialmente existiu aqui na Vila Pilôto, um pequeno ambula

tório para atender as necessidades crescentes de uma população que

aumentava de mês para mês, conforme a intensificação prevista
dos trabalhos da barragem . Foi uma compreensível inexperiência da
organização responsável, uma vez que no Brasil não há vilas simi
lares, ( a Vila da "ICOMI" tem condições completamentte diferen
tes) , não havia planej amento para os serviços de Saúde porque não
se sabia bem que espécie de problemas iriam surgir.
Nos dois primeiros anos, houve necessidade premente do tra
balho de duas curiosas da região, de b aixíssimo nível, tendo o ser
viço de Saúde feito tudo para orientá-las e fornecer-lhes o material
necessário. Nesse período, embora tenha-se chegado a desafiadoras
improvisações, o aspecto da enfermagem pareceu apresentar inte
rêsse mais destacado. Candidatas não faltavam, na maioria delas
domésticas ou j ovens vindas

do trabalho de agricultura

que se

apresentavam ao serviço .
Foram então realizados, com essas candidatas, cursos intensi
vos com duração de três meses. As aulas dadas tinham ênfase em
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Saúde Pública ; posteriormente foram dadas aulas

de enfermagem

hospitalar à proporção que se iam organizando as enfermarias. O
nível dos cursos teve alcance excepcional, dadas as circunstâncias
e as limitações existentes.
Atualmente o Hospital e Maternidade "CESP" conta com dez
médicos, sete enfermeiras, duas auxiliares de enfermagem, técnicos
de laboratório e Raios X; atendem cinquenta leitos com várias es
pecialidades, destacando-se : Ortopedia e Traumatologia, Obstetrícia
e Ginecologia, Pediatria, Clínica Médica e . Cirúrgica. O serviço de
Saúde Pública conta com doze visita dores e o ambulatório faz cêrca

300 atendimentos nas 24 horas .

de

Enfermeiras e Médicos, em equipe organizada, estão discutindo

e

planej ando os trabalhos de Medicina Integrada para Ilha Solteira,

cidade planej ada artificialmente e que se iniciou com um acampa
mento semelhante ao daqui. Contará com uma população em tôrno
de 60 000 habitantes na fase

S I N OPSES E RESU MOS
1.
2.
3.
4.
4. 1.
4.2.
4.3.

Obj etivo
Campo de Aplicação
Definições
Sinopses
Obj etivo
Localização
Estilo

4.4.

Língua

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Resumos
Obj etivo
Localização
Estilo
Texto
Língua
Exemplos

6.
6. 1.

Exemplos de sinopses

6. 2 .

Exemplo de resumos

*

Preparado pela ABNT.

final.

*
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OBJETIVO
Esta norma tem por obj etivo estabelecer uma técnica para a re

-dação e apresentação de sinopses e resumos, visando

à maior difusão

dos documentos.
2.

CAMPO DE APLICAÇAO
Esta norma aplica-se a sinopses e resumos de artigos periódicos,

livros e outros documentos.
2.1.

A sinopses, redigida de acôrdo com a presente norma, pode

'ser aproveitada, em certos casos, como resumo .
'3 .

DEFINI'ÇÕES
3.1.

Sinopse ( * * ) é a apresentação concisa do texto de um ar 

tigo, obra ou documento que acompanha, devendo ser redigida pelo
cautor ou pelo editor.
3.2.

Resumo

( * * * ) é a apresentação concisa e frequentemente.

seletiva do texto de um artigo,

obra ou outro documento,

pondo

em relêvo os elementos de maior interêsse e importância, sendo fre 
'Quente mente redigido p o r outra pessoa

que não o autor.

O resumo pode ser indicativo ( quando não dispensa a lei
tura do trabalho original ) ; informativo ( quando pode dispensar essa
leitura ) ; crítico ( quando formula j ulgamentos sôbre o trabalho ) . Esta
3.2 . 1 .

norma trata apenas de resumo indicativo e informativo.
-4 .

SINOPSES

�. 1 .

Objetivo
A sinopse visa

à permitir ao leitor decidir sôbre a conveniência

-ou interêsse em consultar o próprio artigo .
·4 . 2 .

Localização
A sinopse acompanha o artigo, devendo ser localizada entre o

titulo e o texto .
4.3.

Estilo
o texto da sinopse deve ser inteligível por si mesmo. Deve ser

constituído de frases elíticas e não da simples enumeração de tí
tulos das seções, capítulos ou partes.

**

.. . .

francês : résum -d'auteur ; em inglês : synopsis or stlmmary.
em francês : analyse, oompte-rendu analytique ; em inglês : abStract.

em
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Língu.a

4.4.

Ainda que o artigo sej a acompanhado de uma tradução completa
ou abreviada, em uma ou muitas línguas de larga difusão interna

Aprese·ntação de Artigos'
de Periódicos, recomenda-se que sej a acrescentada, no fim, uma tra

cional, tal como está previsto no NB- 6 1

-

dução d a sinopse.

5.

RESUMOS

5.1.

Objetivo
o resumo visa à permitir aos leitos decidir a conveniência ou.

interêsse em consultar o original.

Pode acontecer que um resumo tenha por obj etivo s ubs

5.l.l.

tituir a consulta do original, especialmente se êste fôr material oU!
linguisticamente inaccessível.

Localizaãço

5.2.

o resumo apresenta-se

independente do trabalho resumido

e

é precedidO da respectiva referência bibliográfica ( ver 5 . 4 . 4 . ) .
:5 . 3 .

Estilo
o resumo deve ser inteligível por si mesmo . Referências a ca

pítulos ou_ ilustrações devem ser feitas pelos respectivos títulos e nãO'
pela Simples indicação de seus números . O resumo deve constituir-se
de frases elíticas e não da simples enumeração de títulos das se
ções, capítulos ou partes.

Só devem ser usadas abreviaturas e con

trações conhecidas internacionalmente . Serão evitadas locuções co
mo : "o autor descreve . . . u; "neste artigo, o autor expõe . . . ", etc

5.4.

. . •

Texto
O resumo deve respeitar a estrutura da exposição e o equilíbriO'

das partes do trabalho original.

5 . 4 . 1 . Se o resumo é destinado a especialistas, podem ser sele
cionados ou destacados os elementos de seu especial interêsse.
5.4.2.

O resumo deve ser livre de todo comentário pessoal

e

não _deve formular críticas ou j ulgamentos de valor. A extensão do
assunto

e

a m aneira pela qual foi tratado, podem entretanto, ser

caracterizadas por têrmos como "sucinto" ou "pormenorizado", " teó-
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rico" ou "pratico", " original" ou "compilado", "de vulgarização"
especializado",

"exaustivo"

ou

"seletivo",

"profundo"

ou

ou

"super

ficial", etc . . .
5.4.3.

O texto do resumo deve focalizar o assunto tratado, evi

tar a simples repetição das palavras do título e destacar o que hou
ver de nôvo nos fatos, idéias, interpretações ou argumentos apresen
tados pelo ( s ) autor (es) , bem como as conclusões ou resultados que
dêles forem tirados.
5.4.4.

A referência bibliográfica que precede o resumo

( ver

5 . 2 . ) deve ser redigida de acôrdo com a NB-66.
5.4.5.

Para fins de indexação, codificação e seleção mecânica.

o texto do resumo deverá incluir, tanto quanto possível, têrmos re
presentativos e palavras-chave relacionados com o assunto.
5.5.

Língua
O resumo deve ser redigido na língua do pÚblico a que se destina.

5.6.

Apresentaçã.
A fim de facilitar a montagem do resumo em fichas de formato

internacional ( 12,5

x

7,5 cm ) o comprimento da linha impressa deve

ter no máximo 1 0,3 cm.
6.

EXEMPLOS

6. 1 .

Exemplos de sinopses
Ensaio de acumuladores elétricos do tipo ácido - chumbo
João William MEREGE

Errade :
Como introdução ao seu trabalho o autor dá definição dos têr
mos usados de acôrdo com as especificações brasileiras recomenda
das pela ABNT ( Associação Brasileira de Normas Téccnicas ) , enu
mera os aparelhos a serem usados e explica o tratamento prévio
necessário ao êxito nos ensaios.
Explica, com pormenores, as fases dos ensaios parciais e apre
senta vários gráficos e tabelas dos . resultados obtidos. Expõe também
a diferença entre os métodos da S. A. E . ( Society of Automotive En

giners ) e os da ABNT, usados nos ensaios .
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'Certo :
Definição dos têrmos

usados, de acôrdo com as especificações

brasileiras recomendadas pela ABNT. Aparelhos usados e tratamen
to prévio necessário ao êxito dos ensaios. Fases dos ensaios par
ciais : determinação da tensão final de carga, da f . e m., da ca
pacidade em A-h e W-h, dos rendimentos . Gráficos e tabelas dos
resultados obtidos . Diferença entre os métodos 'da S. A . E.

e

da

ABNT.

'SóC IO H O N O RÁRIO - HOM E NAG EM ESP EC IAL
Apresentação da Sra . Agnes W. Chagas, por ocasião
'da outor�a do título de SÓCÍo honorário da ABEn
Apresentar D . Agnes Waddell Chagas às enfermeiras do Bra
sil parece uma tarefa dispensável, porquanto tôdas nós conhece
mos bastante e temos uma grande admiração por esta ilustre en
fermeira que tanto trabalhou

em prol da causa da enfermagem

na América Latina . Orgulhamo-nos sobretudo pelo

fato da Seção

de Enfermagem da Repartição Sanitária Panamericana, escritório
regional da Organização Mundial de Saúde
rante quase dois

ter sido chefiada du

decênios por uma enfermeira brasileira, porque

D. Agnes Chagas nasceu em Salvador, Bahia .

Agora, depois de aposentada, ela voltou ao seu pais, não para

desfrutar do confôrto e dos encantos de uma grande caprtal, como
se poderia esperar após tantos anos de atividade profissional, po
rém para viver ná , zona rural, em sua Fazenda Lavras do Abade,
próximo daqui, no Estado de Goiás, onde continua prestando seus
serviços

à coletividade.

D . Agnes Waddell Chagas iniciou seus estudos primários na ci
dade baiana de Ponte Nova e fêz o curso secundário na Escola
Machenzie , em S. Paulo. Terminado êste seguiu para os Estados Uni
dos, onde cursou oRussel Iage College no estado de Nova York, aí
obtendo o grau de bacharelado.
Regressando ao Brasil decidiu matricular-se na Escola de En
fermeiras Ana Neri onde se diplomou.
Suas a:tividades profissionais foram iniciadas no Serviço Espe
cial de Saúc�e Pública ( SESP ) tendo organizado o setor de enferma

gem nos próg ramas do Vale do Rio Doce e Amazônia. Contempla
da com uma bôlsa de lS3tudos, partiu em 1945 para o Canadá, tendo
seguido um Curso de Educação de Enfermagem na Universidade d e

433

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

Toronto . No ano seguinte continuou seus estudos pós- graduados no
'Teachears College, Universidade da

Columbia,

obtendo o grau de

"Master of Arts".
Convidada pela Repartição Sanitária panamericana para orga
nizar a Seção de Enfermagem desta organização chefiou-o por um
período de 1 9 anos. Dentre . suas inúmeras atividades no setor de
�nfermagem latino-americana, destacamos a organização de uma
larga série de seminários sôbre educação e serviços de enfermagem
e de congressos interamericanos de enfermagem, dos quais muitos
de ns que dêles participaram, são testemunhas do quanto

repre

sentaram êles para o desenvolvimento das enfermeiras dos paises
latino americanos.
Além de suas inestimáveis qualidades pessoais, nossa homena
geada é portadora de um nome

ilustre :

Chagas.

Dona Agnes é

viúva do cientista Evandro Chagas e nora do grande Carlos Chagas.
A valiosa contribuição que Carlos Chagas deu à ciência, devemos
acrescentar uma outra, de alto valor para

nós : a de ter implan

tado a enfermagem moderna no Brasil, no início da década de 1920.
Se

o

grande homem ainda vivesse cremos que teria sido imensa

sua alegria ao ver concretizado em sua nora o ideal da nova pro
fissão que êle introduziu em seu país. E a nossa alegria não é me
nor hoj e, nesta sessão inaugural do XIX Congresso Brasileiro de
Enfermagem, ao conferir a d . Agnes Waddell Chagas o título de
sócio honorário da Associação Brasileira de Enfermagem, pelos re
levantes trabalhos prestados à enfermagem.

P ÁG I NA DO ESTU DANTE
APA R t N C IA P ESSOAL NA VALO R I ZAÇÃO
DA PRO F I SSÃO ( 1 )

A

Dorotéa Augusta Gomes
Maria de Lourdes Silva
Terezinha do Carmo Silva
1.

(2 )
(2 )
(2 )

Aparência pessoal, síntese de condições pessoais várias
A aparência pessoal tem sido considerada como condição

de

,êxito. A grosso modo, nasce a afirmação de que se j ulga um ho
mem pela sua aparência .
(1)
.(2)

1 .0 Prêmio Semana da Enfermagem de 1167 .
Alunas da La e 2.& séries da Escola de Enfermagem Wenceslau Braz,
Minas Gerais.
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J á na es colha de sua veste,

o indivíduo

parece revelar o que

é , o u pelo menos o que desej a ser. Daí a explicação de haver j o 
vens austeramente vestidos e anciãos traj ados
rido.

Muitos

acreditam

que

a

personalidade

com leveza e colo

de

um

homem ma

nifesta -se n o tipo de gravata que usa, o u na maneira de como lhe
faz o nó. A roupa é, sem dúvida, indício de personalidade e muitas
vêzes o indivíduo acaba integrando-se com o traj e que veste :
caso dos militares. O modo de traj ar contribuiu para
primeiras impressões que , embora

a

é o

fixação das

possam ser errôneas, costumam

gravar-se indeléveis n o espírito . Sem razão não é que "manuais de
vendas" recomendam o apuro no vestir, como condição de sucesso .
Outros vão

além :

fazem

do vestir verdadeira arte e condição es

pecial de felicidade na vida.
Não vamos a tal extremo, embora concordando que a indumen
tária

aumenta a

simpatia e constitui, na

maneira de envergá-Ia,

elemento de boa comunicação pessoal.
Por outro lado, não está no traj ar tôda a razão da aparência
pessoal.

A maneira de falar indica aspectos d a personalidde, sej a

pela variação de vóz, ou diversidade de sons. Há modos de falar cla
ros ou obscuros, convincentes o u confusos, suaves o u ásperos, doces
ou brutais, simpáticos

ou não, melodiosos, repugnantes ou monó

tonos. A aparência agradável de quem fala faz convivência amena,
comunicação espontânea, compreensão, pondo -se em comum idéias
próprias, facilitando o

entendimento entre os

homem.

A boa postura reflete o equilíbrio interior e tem efeito enorme·
na aparência pessoal . Nunca será demais salientar a conveniência da
p ermanente e correta postura e do uso adequado da mecânica cor
poral.
A saúde,

uma

das necessidades essenciais

do

homem ,

é algo

de positivo, de dinâmico, capaz de dar à vida alegria e eficiência
física e mental, concorrendo para uma aparência agradável . O in
divíduo que goza de saúde física e mental pode controlar seus im
pulsos e emoções, suas reações diante de outros, 'tirando o melhor
partido das circunstâncias e das dificuldades que a vida apresenta
Torn a - se simpático aquêle que é c apaz de aj ustar-se ao meio, aquê
l e que tem maturidade emocional manifestada pelas qualidades : te
nacidade de propósitos, confiança , cooperação, dedicação ao trab a
lho e sacrifício pelos valores duradouros.
A higiene corporal, além de asseio

ao

corpo, dá à pessoa uma

sensação de bem estar e de aceitação social, aumenta a sua comu
nicabilidade, tornan d o - a a gradável, desej ada.
A simpatia é interação de sentimentos e

emoções .

A

palavra

simpatia significa : "sentir com". Às vêzes vamos mais longe e pas-
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samos a "sentir por". Neste caso, a simpatia leva ao altruismo e

à caridade que constituem sentimentos de inestimável valor para a

coesão social. Simpatia e bondade tornam a pessoa atraente .

O sorriso : eis a divisa que eu gostaria que você adotasse, disse
certo autor. Fica bem numa senhora respeitável, como em menina
despreocupara que mal conhece a vida. Sorrir para os outros, para
si próprio, para as circunstâncias que constituem a trama variada
de nossos dias ; sem dúvida, é mais fácil ser gentil para com aqules
que também o são, mas o melhor é sorrir para todos . No sorriso vai
contida larg a parte da lei da caridade fraterna ; sorriso, apanágio
dos homens, que aos animais não foi dado, vai nele uma possibilidade
imensa de atração pessoal e de comunicação fecunda, pois sorriso
atrai sorriso.
Distinção no porte, elegância e cortesia, discreção e lealdade,
equilíbrio e senso de responsabilidade, cultura e desenvolvimento
intelectual, capacidade de expressão eis uma variedade de fatôres
que constituem a aparência pessoal do homem na valorização de
sua profissão.
2.

Aparência pessoal, condição imprescindível para
os que exercem uma profissão liberal
�se

conj unto haJ:"monioso de atributos torna-se imprescindí

vel para os que exercem uma profissão liberal, pois que são desti
nados à

liderança na

sociedade, envolvendo grande variedade de

situações que exigem capacidade de relacionamento e de comuni
cação, em que a aparência pessoal desempenha papel relevante .
No terreno da conceituação, dizemos que profissões liberais são
aquelas livremente exercidas. Foram confundidas com as profissões
intelectuais não dependentes do trabalho manual próprio do ho
mem subordinado. Hoj e , focalizadas mais, na profissão liberal, a au
tonomia daquele que a exerce e a formação que para isso recebeu.
De fato, as profissões liberais impõem formação especializada du
rante longos anos, caracterizam-se por conhecimentos altamente es
pecializados, por um elevado senso de responsabilidade, fixado num
código de ética, bem como por um profundo prestígio social. O tra
balho dos profissionais liberais constitui serviço prestado à coleti.
vidade, entra na área das atividades terciárias, as mais ca t egorizadas.
Devendo, na prestação dos serviços, estabelecer tipos variados
de comunicação, necesita o profissional liberal desenvolver aquelas
capacidades de simpatia tão ligadas à boa aparência pessoal. A co
municação humana é necessidade que se fêz sentir desde os mais
primitivos estágios da civilização. Com o avanço do progressso, tor
nam-se mais complexas as relações entre os homens, mais exigen-
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tes as condições para o seu entendimento. O homem é um ser social
por natureza e duplica o seu valor por aquilo que consegue comu
nicar ao seu semelhante, na sociedade em que vive . A cooperação e

o entendimento entre os homens ligam'-se indissoluvelmente à ca

pacidade de comunicação tão necessária àqueles que exercem car
reira liberal e tão condicionada à aparência pessoal, à atitude ele

gante e cortês. Se colocarmos lado a lado dois indivíduos de ha
bilitação profissional idêntica, a simpatia e a comunicação mais
efetiva serão o fator d a decisão da escolha entre os dois.
3.

A Enfermagem como profissão liberal
A Enfermagem, é sem dúvida, uma profissão liberal. Tem au

tonomia no seu terreno próprio, exige educação em nível superior,
está bem estruturada como classe, com seu código de ética, enqua
dra-se entre as profissões técnico-científicas e começa a impor-se
no conceito social.
Com acentuado esmêro, as escolas de Enfermagem vêm pro
curando orientar o processo educativo de maneira a dar às estu

dantes tôda a eficiência requerida para o exercício profissional. Não
foram pequenas as lutas da Associação Brasileira de Enfermagem
neste terreno. A exigência de escolaridade básica da Lei 775, para
ingresso no curso de Enfermagem, começou a vigorar em 1962, mas
algumas escolas a da Universidade da Bahia e a da Universidade
de São Paulo, anteciparam-se . Passando
perior,

de

fato,

a

Enfermagem a nível su

sua posição . elevou-se e, como consequência, foi

maior o número de candidatos que se apresentaram para as escolas.
Trabalhando pela classe, a ABEn conseguiu a classificação da
Enfermagem como profissão técnico-científica, o que é de j ustiça
e constituiu uma das grandes vitórias da Associação. Por outro lado,
o Ministério
à ABEn

da E ducação e Cultura tomou por iniciativa delegar

atividades relativas à verificação, fiscalização e levanta 

mento de Escolas de Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem.

A Enfermagem moderna exige longa preparação técnico-cientí

fica, após escolaridade completa- em nível médio e coloca-se entre
as ocupações terciárias qu é correspondem a um estágio mais elevado
de desenvolvimento econômico. É uma profissão essencialmente so
cial. Sua finalidade precípua é servir à humanidade segundo as ne
cessidades do indivíduo e a sociedade.
Chayer. afirma que "urna profissão é moralmente responsável
por salvaguardar o público que serve, seleciemando pessoas inteli
gentes, definindo legalmente suas f u nções, provendo a sua edu
cação , procurando controlar a sua distribui�ão na base das neces
sidades e avaliando continuamente a qualidade dos seus serviÇliS".
Tal é a Enfermagem.
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Após o enquadramento da Enfermagem entre as carreiras téc
nico-cientificas, e elevadas as escolas, de fato, ao nível universitário,.
tôdas as escolas do País fizeram grandes esforços para a melho
ria de suas estruturas e o aprimoramento de seus corpos docentes .

Realizou-se o primeiro conc Urso para preenchimento de cátedra de

Enfermagem, sendo a primeira catedrática a Dra. Glete de Alcântara . .
Também no âmbito internacional a Enfermagem t e m elevado o

seu "status". A Secção de Enfermagem da OMS, o Conselho Inter- ·
nacional de Enfermeiras e a Fundação Florence Nightingale tem dado 

.yaliosas contribuições para a elevação da profissão, especialmente
no terreno da pesquisa,

exigência moderna de todo progresso, a .

partir das atividades escolares .
O que mais importa ' não é ministrar ao aluno conhecimentos .
meramente informativos, mas

aguçar-lhe a curiosidade, desenvol

ver-lhe capacidade de observação e de crítica, de modo que possa
pensar, descobrir, resolver por si mesmo. Essa formaçã9 é dada no,
curso .de graduação onde são ministrados : conhecimentos das ciên-
cias bio-psico-sociais, necesárias como fundamentos da Enferma
gem ; princípios e execução de técnicas da Enfermagem Médico-Ci
rúrgica, Pediátrica e Obs�étrica, Psiquiátrica e, de Saúde Pública, .
bem como princípios de Administração com aplicação à Enfermagem.
De importância irrecusável, é o ensino da Ética Profissional e da
História da Enferm.agem, com o estudo dos pJ:"oblemas morais e doS".
estimulam a realização da nobilissima pro

nobres exemplos que
fissão.

O currículo das escolas de Enfermagem dá inúmel:as oportuni- .
dades para criar um ambiente propício ao desenvolvimento do en-

fermeiro e tôdas as escolas têm compreendido o valor das ativi
dades complementares, de iniciativa da 'Própria instituição, ou de ,
iniciativa dos estudantes, as quais dão descortinio e realizam vin
culação com o meio como sej am : conferências, horas de arte, ex
cursões, etc . . .

Tôdas elas concorrem para desenvolver atitudes de

elegância e de boa convivência social ;

contribuem, outrossim, para

incrementar o espírito universitário, também

naquelas esolas qúe

não integram universidade.

4,

Especial necessidade da aparência pessoa l para

a

enfermeira

Na tríplice responsabilidade da profissão : preservar a vida, ali-·
viar o sofrimento e promover a saúde, a enfermeira relaciona-se ·
com grande número e variedade de pessoas. Além dos contatos com
o paciente e seus familiares, tem conmunicação constante com mé-·
dicos, diretores e funcionários do hospital, com a comunillade lo-
cal através de suas instituições e agências de serviços.

Álém destas:;
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relações que envolvem responsabilidades definidas, a enfermeira as
.sume certos deveres consigo me sm a.
O paciente espera que a enfermeira tenha um preparo que as
segure a qualidade dos seniços que presta, quer confiar que será
1lj udado a restaurar as fôrças, quer segurança e confôrto, compre
ensão e simpatia.
Os familiares dO paciente desej am encontrar na enfermeira o
'alivio de suas tensões, querem para aq uê le que está em sofrimento
um carinho que já não lhe podem dispensar porque, embora ha
'vendo amor, faltam os conhecimentos para as necessidades da cir
· cunstância.
O médico exige que a e nferme ir a estej a à altura, para garantir
·a execução de suas prescrições, espera que 'tenha formação técnico
-cientifico. e atitudes pessoais correspondentes.

Perguntamos : que figura esperam encontrar na enfermeira?
Uma pesquisa realizada em
te s de diversas

cidades

1954 e 1959, entre j ovens estudan

de Minas Gerais sôbre "aceitação da en

. fermagem como pro.fissão", revelou que a enfermagem é profissão

'''m al vista", bem como atitude negativa dos pais quando as filhas
-desej am ingressar em uma escola de enfermagem.

Numa situação tal, como dividar da importância de uma boa
:aparência para enfermeira ?

um uniforme que
um grupo, contribuindo para inspirar
confiança. Deve ser bem aj ustado e impec áv el ; sapatos e gorros ima
-(mI ados, cabelos bem penteados, olhos limpos, pele cuidada e ex
Esta, em tôdas as regiões da terra, faz uso de

:a distingue como membro de

pressão alegre : conj unto harmonioso que saliente o conceito de lim
-peza, de saúde, satisfação pessoal, capacid�de de simpatia e coope
ração, tudo o que o público associa à figura dessa p rofissional .
'

O uniforme evoca os ideais que ela mesma r ep resent a ; não pode,
-assim , associar-lhe o uso de j oias, enfeites ou pintura . É um símbolo
no qual o pÚblico vê o altruismo- e a maneira como é levado vai

"influir no conceito que
Mas não é só

se tem da classe.

quando está uniform iza da , em funções profis

.sionais que a enfermeira

deve zelar por 8ua aparê ncia . Todos os

·códigos de Ética para enfermeiras lhe impõem o dever de uma con
duta e uma atitude, também em sua vida particular, capazes
dignificar a classe e

de

a profissão. Deve ter aparênCia agradável e

vestir -se com puro e gôsto, mas não lhe assentam os exagêros da

mo d a, nem maneiras desenvoltas. Linhas discretas, côres sóbrias,
modelos distintos, eis

o que convém àquelas que deve minspirar

confiança, àquelas que ainda têm de lutar pelo conceito da nobre
profissão que abraçaram :
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Papel da Escola na formação da aluna para alcançar
educação integral, incluindo boa aparência pessoal
Para alcançar tal obj etivo, torna-se essencial que todos os mem

bros do corpo docente e a administração da escola realizem coo
peração ativa e inteligente.
A escola deve criar ambiente favorável para que o aluno ad
quira conhecimentos básicos,

atitudes propícias

para

a

execução

de trabalhos, consciência de seu papel de educador, correção de ma
neiras, cortesia e traquej o social.
° aluno aprenderá também a manter ou melhorar sua saúde,

a valorizar seus dotes naturais, dentro das leis da modéstia, vir
tude tão adequada à profissão e que predispõe à aceitação dos outros.
Um cuidado especial deve ser dado à formação estética, ao cul
tivo da capacidade de admirar e de fruir a beleza. Boa música,
literatura, coleções de gravuras e reproduções artísticas, tudo isto
leva a um enriquecimento interior que, naturalmente, se traduzirá

em atitudes nobres e elegantes, capazes de marcar a aparência tor
nar a personalidade cativante.
A

escola

dará grande importância à escolha

dos candidatos.

Procurará descobrir a existência de um ideal, a capacidade de re
ceber a formação. Diálogos, observações, testes e entrevistas, con
tatos pessoais são fatôres de grande valia para se conhecer bem
o aspirante. A educação pode muito, mas não pode tudo e, sem um
certo lastro de condições naturais, não se poderá

fazer da aspi

rante a enfermeira perfeita, pronta para o serviço à pessoa hu
mana e capaz de promover ainda mais a classe, no conceito público .
Na escolha e formação dos candida:tos à t ã o nobre e b e l a car
reira de Enfermagem, a esc.ola levará em conta, com sabedoria e
esmêro, todos êsses pontos acima abordados, procurando fazer uma
reação eficaz contra o "laissez-aller" que reina em nossa época da
máquina, da massi ficação, do acúmulo de exigências superficiais que

a vida moderna implica, com o desprêzo de cousas essenciais.

Como alunas que somos, j ovens e imbuídas do ideal autêntico
da Enfermagem, queremos, na ternura de nossos parabéns, felici
tar e agradecer a ABEn, pela oportunidade de desenvolvimento
interiortzação que nos proporciona neste trabalho intitulado :
aparência pessoal na

e
nA

valorização da profissão " .
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