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EDITORAL 

A ORDEM É AUMENTAR AS MATRíCULAS 

Encaramos como auspicioso o aumento de matriculas, em 196'7, 
em um bom número de escolas de enfermarem. 

Multiplicar as matriculas, no país, é uma. palavra. de ordem. 
Sem esta providência. não podemos fazer fa.ee às necessida.des atuais 
dos serviços. Que aumento cada. escola poderá alcançar, depois de 
reaparelhada em docentes, campos e condições de prática e biblio

tecas, deverá ser brevemente estudado. '-: necessário zêlo e amor à 
causa - o que a. classe já tem demonstra.dô noutros esforços -
para realizarmos no país, a parte que a.judamos a determinar como 
nossa parcela no avanço geral para sermos uma. na.ção como de
\remos ser. São necessários trabalho árduo e competência, &O nível 
do que o Brasil de hoje está a exigir. 

PLANEJAMENTO 

Planejar o mais corretamente possível é a diretriz consta.nte 

em todos os setôres da Vida nacional. A Constituição do Brasil de 
1967 dá esta diretriz. '-: uma das disposições nov&S - a carta ma.gna 
de 1946 não continha essa previsão. 

PLANEJAMENTO DE AUMENTO DE MATRICULAS E 
CRIAÇAO DE ESCOLAS DE ENFE�GEM 

Em boa hora existiu, durante o ano de 1966, na Diretoria do 
Ensino Superior do Ministério da Educa.ção e Cultura, a Comissão 
de Especialistas do Ensino de Enfermagem. Lutou contra &S mesmas 
dificuldades da.s comissões congêneres, de tal modo que a Diretoria 
do Ensino Superior decidiu fazer uma. reestruturação de rrande por
te. Espera-se que a partir do 2.° semestre de 1967 a. CEEEnferma

gem, em sua nova forma, cumpra su&S atribuições cOm eficiência. 

satisfaltória. ! 
A realização de vulto dessa Comissão, em 1966, foi o planeja.men

to que fêz para o ensino de enfermagem, tendo concluído o tra.

balho e enViado os documentos que elaborou à DESu e esta ao Mi-
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nistério do Planejamento. A ABEn tomou parte oficialmente nesse 
trabalho, representada pela Presiden.te. O estudo incluiu um cál
culo de matrículas de enfermagem no decênio e no quinqüênio. 

SITUAÇAO ATUAL DO ENSINO 

Há escolas de enfermagem que estão sendo reestruturadas jun
tamente com os demais cursos superiores, na recente restrutura
ção das Universidades. 

Quanto às escolas isoladas, nao há dúvida que a maioria passa 
por um período de transição. Somente depois de muitas providên
cias e de grande e continuado esfôrço poderão surgir das escolas 
em transição, faculdades de enfermagem. Há a atmosfera geral de 
ensino técnico não universitário na maioria dessas escolas. A CEEEn
fermagemestá com a responsabilidacle de, juntamente com cada 
est"elecimento contribuir para seu reajustamento, reformulação do 
ensino e aumento do número de alunos. Um levantamento das con
dições encontradas acha-se em andamento no MEC. 

SAíDA DA ATUAL SITUAÇAO CRíTICA 

Por um lado, aumentar as, matriculas nos cursos superiores de 
enfermagem e por outro lado ter bons serviços, feitos por enfermei
ros em todo o país, é a diretriz da ABEn. 

Quanto ao primeiro aspecto. o que deverá trazer em curto prazo 
maior nútn,ero de matrículas, evidentemen.te é o bom ensino nas 
escotas.·' O diplomado satisfeito é a fonte de informação mais se
gura que existe sôbre a profissão. Está claro qU.e as condições do 
exercício terão que ser satislfatórias .. Um problema está ligado ao 
outro. Quanto a êste segundo aspecto, portanto, o dos serviços, jus
tamente a ABEn durante dez anos, de 1950 a 1960, deu prioridade 
à providência que lhe pareceu mais urgente. Todos sabemos que 
esta Associação trabalhou sem desanimar durante dez anos, tendo 
como resultado dêsse esfôrço, obtido a classificação do enfermei
ro no Serviço Téenieo-Científico. Sanou a principal díficuldade nas 
condições de trabalho. Agora é a v� da classe colocar tôda sua 
fôrça. para que os enfermeiros consigam rea.lizar suas atribuições 
no nível que se espera das profissões liberais. Sabemos que há mui
tas providências a serem, tomadas. Confiamos no espírito de ser
viço' deSta profissão, demonstrada no mundo inteiro. 

Quanto 'às escolas, é preciso criar umas tantas unidades univer
sitárias federais. Por que escolas federais? De quem é a Obrigação 
de ter a iniciativa de formar enfermeiros? Em seu artigo 3.° de
fine-a a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: "O di
reito à educação é asseprado: I - Pela obrigação do poder pú-
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blico e pela Uberdade de iniciativa particular de minisVarem o en
sino em todos os graus". Se uma Universidade Federal, por exem
plo, passar d� anos sem ministrar o ensino de enfermagem, e sem 
progredir no plano e execução de criar escola dêsse ramo, é evi
dente que algum órgão do poder público deverá dar-lhe assessoria 
e deverá ter poder de conhecer quais as dificuldades que se antepõe 
ao cumprimento do dever legal de formar enfermei ..... :Isté órgãO é 
menro atual. Além do pleno funcionamento do Conselho Federal de 
o Ministério da Educação e Cultura. É portanto auspicioso o mo
Educação, a Diretoria' do- EnsinCJ, Sâp'erior _ e a CAPES atu�te 
estão passando por· uma reestru�uração, v.isando ao desempenhO 
satisfatório, em futuro próximo, . das atribuições que lhes são ine
rentes. 

Temos, pois, fundadas esperanças de ver a CEEEnfermagem, após 
está reestruturação lançar-se à magna tarefa de colocar O ensino 

de enfermagem no alto nível e nas condições de matricula que o pais 
está hoje a exigir dessa profissão. 

Por outro lado, competirá a outros órgãos a planificação dos 

ajustamentos, que estão sendo clamorosamente necessários, nos Sf\r
viços de enfermagem hospitalares, ambulatoriais e de saúde pú
blica do pais. 

Num e noutro setor, quer na educação quer nos serviços, eom
pete a ABEn o delicado pa.pel de zelar para que a razão· de ser desta 
profissão se mostre com autenticidade (H. G. D.). 



EDUCAÇÃO 

PROGRAMAS DE NUTRiÇÃO E SUA INTEGRAÇÃO 

NOS CURRíCULOS DAS ESCOLAS DE ENFERMAGEM 

. Léc1a Mattos Kobet >I< 

A nutrição é um problema em cuja gênese intervem o cresci
mento demográfico a produção insuficiente de alimentos, o baixo 
poder aquisitivo, e a falta de conhecimentos dos princípios básicos 
de alimentação por parte da população. 

O ensino de nutrição nas escolas de enfermagem se justifica, 
pois a boa alimentação influi, fundamentalmente na conservação 
e melhoria da saúde da própria estudante e da comunidade, na evo
lução das enfermidades e diminuição da mortalidade. Deve ser fei
to gradualmente durante todo o curso, com integração em Bioquí
mica, Fisiologia, Enfermagem Médica, Cirúrgica, Pediátrica, Obsté
trica e em Saúde Pública. 

No 1 .0 ano caberá predominantemente o ensino da nutrição bá
sica, integrada com as cadeiras de Bioquímica e Fisiologia. Tais 
noções deverão fornecer ao aluno base suficiente de conhecimen
tos para a compreensão dos mecanismos responsáveis pela anorma
lidade dos processos nutricionais nas diversas fases da vida. 

Discutiremos a seguir, em linhas gerais, o programa desenvol
vido na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

PROGRAMA DE NUTRIÇAO PARA O 1.° ANO 

Objeüvos: 

1 - Desenvolver nos futuros profissionais de enfermagem a 
consciência da importância e influência da alimentação na sua saúde 
e na saúde da coletividade. 

• Professôra da Cadeira de Nutrição, Di��ética e Arte Culinárb. da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
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2 - Fornecer noções básicas para a compreensão da dietética 
e da patologia da nutrição. 

Orientação 

1 - Sempre que possível os alunos deverão visitar fábricas de 
laticínios, matadouros, refeitórios, cozinhas, creches e usinas de pas
teurização de leite. 

2 - O programa de nutrição foi planejado em 35 horas dil'
tribuídas em 20 horas de aulas práticas e 15 horas de aulas teór1eas. 

AULAS TE()RICAS 

Unidades: 

1 .  HISTóRICO 

1 . 1  Alimentação na antigüidade. 
1 . 2 Alimentação atual. 

1 . 2 . 1  alimentação no mundo atual. 
1 . 2 . 2  alimentação no Brasil. 

1 . 3  Alimentação no futuro. 
1 . 3 . 1 problemas alimentares no futuro com o crescimento 

demográfico. 
1 . 3 . 2  a procura de novos alimentos proteicos 
1 . 3 . 3 Novos métodos de conservação de alimentos. 
1 . 3 . 4 ensino de noções de nutrição nas escolas primárias, 

parques infantis, escolas normais. 

2 .  ALIMENTOS 

2 . 1  Definição. 
2 . 2  Nutrientes ou princípios nutritivos. 
2 . 3  Classificação dos alimentos. 
2 . 4  Funções. 
2 . 5  Contribuição dos alimentos na dieta. 
2 . 6  Valor nutritivo dos alimentos. 

3. METABOLISMO ENERGÉTICO 

3 . 1 Exigência energética total diária para o adulto; 
3 . 1 . 1  metabolismo básico; 
3 . 1 .  2 ação específica dinâmica dos alimentos ; 
3 . 1 .  3 metabolismo de trabalho; 
3 . 1 . 4  calorias desperdiçadas; 
3 . 1 . 5 cálculo do valor calórico total. 
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4. ESTUDOS DOS COMPONENTES D08 ALIMENTOS 

4. 1 proteinas 
4. 1. 1 funções. 
4. 1. 2 composição química das proteinas; 
4. 1. 2. 1 ácidos aminados essenciais; 

4. 1. 2.2 ácidos aminados limitantes; 
4 . 1. 2 . 3 proteínas completas e incompletas. 

4. 1.3 valor biológico das proteínas. 
4 . 1 .4 necessidades diárias. 
4. 1. 5 carências proteicas - Kwoshiokor-distrofia plurica

rencial. 
4.1. 6 alimentos ricos em proteinas 000 grs. de alimentos) . 

4. 2 Llpídeos : 
4. 2. 1 classificação; 
4. 2. 2 funções; 
4. 2 . 3 ácidos graxos essenciais; 
4. 2. 4 ácidos graxos saturados e insaturados; 
4. 2.5 gordura com fonte de energia; 
4. 2 . 6 colesterol; 
4. 2 . 7 necessidades diárias; 
4.2. 8 gorduras em excesso; 
4.2.9 allmentos ricos em gorduras 000 grs. de alitrtentosL 

4.3 GUcldeos: 
4.3.1 funções; 
4. 3 . 2 classificação; 
4. 3 . 3 necessidades diárias; 
4.3.4 alimentos ricoS em glicídeos 000 grs. de alitrtentos). 

4.4 Minerais 
4. 4. 1 funções; 
4. 4.2 minerais principais - cálcio, fósforo, ferro, iodo; 
4.4.3 balanço ácido-básico; 
4. 4. 4 alitrtentos de reação metabólica ácida e básica; 
4. 4. 5 distribuição, nos alimentos; 
4.4 . 6 necessidades diárias 
4.4.7 manifestações cerêncialS. 

4.5 Vitaminas 
4. 5. 1 classificação; 
4. 50'2 funções; 
4. 5 . 3 necessidades diárias; 
4. 5. 4 manifestações carências; 
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4.5 . 5  propriedades - resistência ao calor, armazenamento o 
meio químico ; 

4 . 5 . 6  alimentos ricos em vitaminas. 

4 . 6  Agua 
4 . 6 . 1  papel da água no organismo ; 
4 . 6 . 2  necessidades de água do indivíduo ; 
4 . 6 . 3  composição dos alimentos em água. 

5 .  PLANEJAMENTO DE DIETAS 

5 .  1 Requisitos necessários a dieta diária ; 
5 . 2  Padrão dietético para uma dieta adequada ; 
5 . 3  Dieta-padrão, planej amento de dietas para adolescentes, adul

tos e velhos ; 
5 . 4  Aprendizagem do uso de tabelas de valôres nutritivos dos ali

mentos; 
5 . 5  Cálculo de uma dieta padrão. 

A parte referente à química e metabolismo de proteínas, gli
cídeos, gorduras e vitaminas, deve ser ministrada em bioquímica e 
fisiologia para evitar repetição de matéria. 

AULAS PRATICAS 

As aulas práticas de nutrição devem ser dadas em uma cozi
nha experimental especialmente equipada para êste fim,

' 
e acompa

nhadas por aulas teóricas ou discussão em grupo de assuntos refe
rentes às mesmas e seguem o seguinte programa : 

Unidades: 

1. BEBIDAS 

1 . 1  Leite e seus derivados. 
1 . 1 . 1  composição valor nutritivo, características físicas, ti

pos de leite ( cru, pasteurizado) ,  moléstias transmis
síveis pelo leite, conservação. 

1 . 1 . 2 queijo :  fabrico, composição, tipos de queijo, conser
vação. 

1 . 1 .  3 coalhadas : composição, características, valor alimentar. 
1 . 2  Frutas: estrutura, composição, conservação, valor nutritivo. 
1 . 3  Cacau e chocolate : composição, valor alimentar. 
1 . 4  Preparações a base de leite, chocolate e frutas : 

1 .  4 . 1  técnicas de preparação ; 
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1.4.2 enriquecimento de leite. ( Com leite em pó, condensado, 
produtos protéicos, ÔVO e chocolate ) ;  

1. 4.3 receitas básicas. 

2. CARNE E PEIXES 

2. 1 Carne: estrutura, compOSlçao, características da carne fres
ca, categorias, cocção, higiene da carne, processos de conser
vação ( sal, antibióticos, fumagem, salmora, desidratação) .  

2.2 Peixe : composição, valor nutritivo, características do peixe 
fresco, cocção, processo de conservação. 

2 . 3 Preparações à base de carne e peixes ; 
2 . 3 . 1 técnicas de preparo ; 
2.3.2 receitas básicas. 

3. VERDURAS E LEGUMES Sl!:COS 

3.1 Estrutura : composição, valor nutritivo, conservação, cocção. 
3.2 Preparação à base de legumes sêcos e verduras. 

3. a. 1 Técnicas do preparo para conservação de vitaminas. 
3.2.2 receitas básicas. 

4 .  OVOS E GELATINA 

4 . 1  Ovos : estrutura, composIção, valor nutritivo, características 
do ÔVO fresco, inspeção ( exame dIreto, Imersão em água) , 
conservação, cocção. 

4.2 Gelatina : composIção, valor nutritivo. 
4.3 Preparações à base de ovos e gelatina ;  

4 . 3. 1 técnica de preparo ; 
4 .  3. 2 receitas básicas. 

5. CEREAIS, TRIGO, MILHO, ARROZ, AVEIA 

5 . 1  Cereais : estrutura, composição, cocção. 
5.2 Derivados dos cereais, farinha, pão, massas allmentícias. 
5 . 3 Preparações à base de cereais ; 

5.3. 1 técnicas de preparo ; 
5.3.2 receItas básicas. 

PROGRAMA DE DIETOTERAPIA PARA O 2.° ANO 

Objetivos : 

1 - Criar no profissional uma consciência da interdependên
cia entre nutrição e infecções, arterosclerose, diabetes e outras mo
léstias. 

2 - Dar ao profissional os conhecimentos necessários à com
preensão dos principIos de tratamento dietético a que está sujeito 
o paciente, de maneira a que êle possa orientá-lo. 
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Orientação: 

1 - Durante os estágios os estudantes deverão estudar as die
tas que o paciente vai receber e, se possivel, fazer um estudo de 
caso de um paciente escolhido abrangendo os hábitos alimentares, 
a maneira como êle recebe a atual dieta, e o que é ensinado ao pa
ciente em relação a dieta que recebe. 

2 - Os estudantes devem conhecer o funcionamento do ser
viço de nutrição nos hospitais e ambulatórios, tipos de dietas ge
rais e especiais que o hospital fornece. 

3 - O curso consta de 30 horas de aulas sendo 20 horas de 
aulas práticas e 10 teóricas , integradas com enfermagem médica e 
cirúrgica. 

PROGRAMA DE DlETOTERAPIA INTEGRADO A 

ENFERMAGEM MtDlCA 

As aulas são dadas de acôrdo com as unidades do programa de 
enfermagem médica. 

1. DIETAS TERAP1:UTICAS 

1. 1 Objetivo. 

1.2 Dietas básicas hospitalares: básica ou normal, branda, semi-
liquida, líquida. 

1.3 Merendas aux1l1ares. 
1.4 Modificação. das dietas básicas. 
1. 5 Classificação de frutas e ,vegetais . 

2. RAZOES DAS MODIFICAÇõES DIETÉTICAS COMO PARTE 
ESSENCIAL DO TRATAMENTO DAS DIVERSAS MOLÉTIAS 

2 . 1 Moléstias endócrinas. 

2.1.1 Obesidade. Dieta de emagrecimento . 

2.1. 2 Magreza: dieta para engordar. 

2.1. 3 Gôta: dieta com baixo teor purinico. 
2.1. 4 Diabete Me111tus: dieta para diabetis, pobre em lipides 

saturados e hipocalórica. 

2.2 Moléstias cardio-vasculares. 
2.2.1 Dietas para arteriesclerose, hipertensão, cardiopatias 

compensadas e descoJnpensadas : dieta hiposódica, die
ta de arroz, dieta pobre em ácidos saturados, dieta com 
baixo teor de colesterol . 
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2 . 3  Dietas para insuficiência renal: dieta hiposódica, dieta de 
arroz, dietas hipo-protéicas, dietas ácido e básico formadoras. 

2 . 4  Moléstias do Aparelho Digestivo. 
2 . 4 . 1 Úlceras gastro-duodenais. Gastrite. Dieta branda. 
2 . 4 . 2  Constipação. Dieta de alto teor residual. 
2 . 4 . 3  Dispepsias ou enterocolltes fermentativas ou putrefa

tivas. Dieta pobre em resíduo, dieta com teor residual 
mínimo, dieta pobre em hidratos de carbono, dieta po
bre em proteína. 

2 . 5  Moléstias de fígado e da vesícula. 
2 . 5 . 1 Dietas pobres em gordura. 
2 . 5 . 2  Dieta hipogordurosa, hiperprotéica e hipercalórica para 

hepatite. 

2 . 6 Dietas de prova e testes. 
Prova funcional, prova de tolerância a creatina, regime die
tético para metabolismo basal, regime para colecistograma, 
prova de concentração. 

A parte prática.. consta de 20 horas dentro das quais incluímos: 
estágio na cozinha dietética de um hospital; cálculos de dietas te
rapêuticas; preparo de dietas básicas hospitalares: branda, semi
liquida e líquida; preparo de dieta de arroz. 

PROGRAMA DE DIETOTERAPIA INTEGRADO A 
ENFERMAGEM CIRÚRGICA 

o programa consta de 5 horas de aula: 
1. dietas pré e pós-operatórias; 
2 . dietas por sonda; 
3 .  dietas para colostomia, ileostomia, gas'trectomia total; 
4 .  dieta para operados do estômago. 

PROGRAMA DE DIETÉTICA INFANTIL PARA O 3.° ANO 

Objetivos: Fornecer aos futuros profissionais noções básicas para a 
compreensão da alimentação de lactente normal e da criança doente. 

Dar conhecimentos básicos dos regimes dietéticos da criança 
doente. 

Orientação: O programa está planejado para 16 horas sendo 10 
teóricas e 6 práticas. 

O programa deverá ser iniciado e terminado no estágio de enfer
magem pediátrica. 

Os alunos deverão ter contacto com o serviço dos lactários. 
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PROGRAMA DE AULAS TEÓRICAS 

Unidades: 

1 .  PROBLEMAS DE ALIMENTAÇAO DOS LATENTES 

2. ELEMENTOS DA DIETA 

2 .1 Necessidade calórica. 
2 . 2  Metabolismo dos hidratos de carbono. 
2 . 3  Metabolismo das gorduras. 
2 . 4  Metabolismo das proteínas. 
2.5 Necessidade hídrica. 
2 . 6  Metabolismo dos minerais. 
2 . 7  Metabolismo das vitaminas. 
2 . 8  Necessidades nutritivas do lactente. 

� 
3 .  ALIMENTAÇAO NATURAL 

3.1 Colostro. 
3 . 2  Leite definitivo. 
3 . 3  Obstáculos da amamentação. 

119 

3.4 Prática de amamentação: horário de mamadas, duração das 
mamadas. 

' 

3 . 5 Alimentação complementar. 

4 .  ALIMENTAÇAO ARTIFICIAL 

4 . 1 Condições necessárias para a aUmentação artlflcial. 
4.2 Leite humano e leite de vaca. 
4 .  3 MOdificações a que é submetido o leite de vaca. 
4 . 4  Tipos de leites industrializados. 
4.5 Alimentação mista. 

5. MÉTODOS DE ESTERIALIZAÇAO DA MISTURA LACTEA 

5. 1 Método da técnica asséptica. 
5.2 Método da esterlalização terminal. 

6. ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA DE 1 A 6 ANOS 

7. DIETAS PARA ALGUMAS MO�STIAS DA INFANCIA 

7. 1 Moléstia celiaea. 
7. 2 Mucoviscldose. 
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7 . 3  Kwoshiokor. 
7 .4 Carências vitamínicas. 
7.5 Perturbações nutritivas de lactente alimentado artificial

mente. 
O estágio consta de visita a lactário, preparo de mamadeiras, 
preparo de sopas, papas e sucos. 

NUTRIÇAO E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE NUTRIÇAO E SAÚDE PÚBLICA PARA O 4.° ANO 

Objetivos : 

1 - Dar ao futuro profissional conhecimento dos problemas nu
tricionais da área. 

2 - Dotar as enfermeiras de conhecimentos básicos que a capa
citem a ensinar as mães em que consiste: a .alimentação correta es
pecialmente a das crianças, como melhorar as dietas comuns, orien
tá-las no orçamento familiar e na preparação . dos alimentos. 

Orientação : 

1 - As estudantes deverão fazer visitas domiciliares, consultar 
os preços dos gêneros alimentícios das feiras, mercados, cooperativas 
e estudar os alimentos mais comuns da região que poderão ser apro
veitados. 

2 - O programa é planej ado para ser desenvolvido em grupos 
de discussão ou seminários, devendo cada aluno receber antecIpa
damente uma cópia e a bibliografia. 

1. ASPECTOS SóCIO-ECONÔMICOS DA ALIMENTAÇAO : 

1.1 Problemas alimentares no Brasll. 
1 . 2  Hábitos alimentares : influência na alimentação individual, 

influência nas grandes massas humanas ; modiflcação dos há
bitos alimentares pela melhoria de vida e evolução dos gostos 
e exigências; tabus alimentares. 

2 .  INQUl!:RITOS ALIMENTARES NUTRICIONAIS 

2 . 1  Inquérito sôbre o estado de nutrição de uma população. 
2 . 2  Inquérito sôbre os recursos alimentares da- região. 
2.3 .Educação alimentar. 
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3 .  DEFICI:a:NCIAS ALIMENTARES 

3 .  1 Deficiência protéica das coletividades. 
3 . 2  Avitaminose A, Bl, B2, C e D.  
3 . 3  Bócio endêmico e sua profilaxia. 

4. POLíTICA ALIMENTAR 
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4 . 1  Serviços que cuidam da alimentação das coletividades - As
sistência alimentar. 

4.2 Educação alimentar : criação de animais domésticos, incentivo 
ao aproveitamento da terra. 

4 . 3  Combate às carências. 

5. HIGIENE DOS ALIMENTOS 

5 . 1  Produção do leite, carne, ovos e pescados. Condições higiê
nicas dos mesmos. 

5 . 2  Moléstias transmissíveis pelos mesmos e sua profilaxia. 

6. ALIMENTAÇAO NORMAL 'NAS DIFERENTES 
IDADES E ESTADOS FISIOLóGICOS 

6 . 1  Alimentação da gestante. 
6; 2 Alimentação da mãe que amamenta. 
6 . 3  Alimentação da criança de O a 12 meses. 
6. 4 Alimentação da criança de 1 a 6 meses. 
6 . 5 Alimentação do escolar. 
6 . 6  Alimentação na velhice. 

7. ELABORAÇAO DE DIETAS 

7. 1 Fatôres que devem ser considerados na elaboração de die
tas - produção, hábitos alimentares, valor nutritivo, prepa
ração. 

7. 2 Dietas econômicas. 
7. 3 Orçamento famil1ar. 
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DA ESCOLA DE ENFERMAGEM PARA 
A COMUNIDADE 

Esther Moraes * 

Experiências boas devem ser relatadas, principalmente tratan
do-se de enfermagem. Isto é o que ouvimos logo que entramos em 
escolas de enfermagem e no meio hospitalar. 

Somos instrutores da Cadeira de Fundamentos de Enfermagem 
na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e, como 
tal, nos vimos, de repente, envolvida num trabalho de campo fora 
das áreas habituais de ensino. 1!:ste foi um dos aspectos vantajosos 
de nossa experiência ; sair do meio onde a enfermagem está pràti
camente organizada e viver j unto com estudantes de enfermagem 
uma situação que reflita as características, talvez, da média dos hos
pitais de nosso país. 

Sem prescindir das grandes organizações hospitalares como 
campo de aprendizado de futuras enfermeiras, achamos importan
te mostrar os aspectos de enfermagem em centros menores para 
atender, em parte, o objetivo comum de tôda escola de enfer
magem - preparar enfermeiras para a comunidade. 

Todos sabemos que nos afastando alguns quilômetros dos gran
des centros, uma série de fatôres muda muito as características de 
vida e de trabalho das pequenas comunidades, em vista das dife
denças regionais em recursos. 

Enquanto não existirem condições de trabalho para enfermeiras 
fora das grandes capitais, achamos que as escolas, por dever com 
as comunidades, devem aproveitar as situações que permitam um 
contacto das estudantes com a realidade de enfermagem dos cen
tros menores. Se as escolas não se preocuparem com esta aproxi
mação, as futuras profissionais terão, provàvelmente, uma imagem 
distorcida da realidade brasileira de enfermagem e as escolas não 
estarão favorecendo a difusão dos benefícios de uma assistência 
adequada de enfermagem além das proximidades de nossos hos
pitais-escola. 

* Instrutora da Cadeira de Fundamentos de Enfermagem da Escola de 
Enfeunagem da U. '3. P. 
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Assim, relataremos às colegas e às estudantes nossas experiên
cias realizadas com estudantes da Escola de Enfermagem da Uni
versidade de São Paulo no Hospital das Clínicas de São S�bastião 
mCSS) , cidade do litoral paulista, em 1965. 

Próximo ao término do primeiro ano do curso de graduação 
alguns elementos da classe de 1966 (3.0 ano) manifestaram interêsse 
de fazer um trabalho de comunidade no período de férias. Incen
tivados pelo professor de Parasitologia pensaram, primeiramente, 
em fazer um programa de educação sanitária sôbre profilaxia de 
parasitoses intestinais numa comunidade do litoral paulista. 

Por esta ocasião, nós e os alunos tomamos conhecimento, por 
noticiário da Fôlha de São Paulo, do trabalho desenvolvido no HCSS 
por um grupoi de médicos que vinha beneficiando a população do 
litoral norte do Estado de São Paulo. Com esta notícia, os estu
dantes interessaram-se em conhecer a assistência médica e de en
fermagem prestada àquela população. Foram então feitos os con
tactos com, a equipe hospitalar do HCSS e ficou combinada a data 
do início das a:t1vidades dos estudantes, as quais seriam nos perío
dos de férias, isto é,  de 15 a 27 dá fevereiro e de 4 a 14 de j ulho 
de 1965. 

Participaram, nas férias de fevereiro, 1 1  estudantes que ha
viam terminado o primeiro ano do curso de graduação (em 1964) .  
No período de j ulho, participaram sete estudantes do primeiro ano, 
cinco do segundo e uma do terceiro. 

Facilitou nossa ida· a São Sebastião a boa vontade e compreen
são da equipe médica que, sem dificuldades, abriu as portas do 
Hospital para os estagiários. Possibilitaram ainda estas experiências 
a hospitalidade de fainílias de São Sebastião e a receptiVidade de 
instituições como a Petrobrás, Convento São Francisco e Padaria 
Santo Antônio que forneceram aloj amento e alimentação aos es
tudantes. Casas comerciais de São Paulo e de São Sebastião contri
buiram também, assim como a emprêsa de ônibus que liga São 
Paulo a São Sebastião. 

O obj etivo dos estudantes era conhecer de perto o homem do 
litoral, seu ambiente, seu modo de vida, seus afazeres, quando a 
doença o acomete, como e onde procura e recebe assistência mé
diêa.  Para conseguir êsse fim achamos que a melhor maneira se
ria entrosar os estudantes num trabalho de cooperação com o pes
soal do HCSS. E isto foi feito. 

:É interessante focalizar que São Sebastião se encontra numa 
fase de transição. Apresenta sinais de cidade pacata, fechada ,em 
que ainda é habitual a cesta após o almôço e,  ao mesmo tempo, 
características de cidade dinâmica, aberta, com turmas de homens 
no trabalho em tôdas as horas do dia e da noite. Em seu aspecto 
físico notamos construções antigas de estilo colonial português ao 
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lado de casas de veraneio, trapicl1es e instalações novas de oleoduto 
da Petrobrás, modêlos da arquitetura moderna, ousada e funcional. 
Do ponto de vista de trabalho observamos mudanças. A pesca, prin
cipal ocupação, que era feita somente para a subsistência local, 
recebeu nôvo incentivo com a isntalação do frigorífico CONFRIO. 
Agora, carregamentos de peixe e camarão são exportados de tem
pos em tempos. O trabalho no porto tomou nôvo impulso com a 
construção do oleoduto da Petrobrás. Estas são algumas caracterís
ticas que demonstram o progresso dessa região. 

O Hospital é uma unidade mista com serviço de ambulatório, 
posto de saúde e dependências para internação de cinquenta pa
cientes. Conta o Hospital com centro de material e salas de ope
ração, um pronto-socorro, laboratório de análises, farmácia, cozi
nha, lavanderia, almoxarUado e registro. Cinquenta por cento dos 
casos atendidos são de pacientes da cidade de São Sebastião e ou
tros cinquenta por cento são de pacientes que vêm de Ubatuba, 
Carabuatuba, paraibuna e Ilha Bela. 

Em fevereiro, faziam parte da equipe de enfermagem do Hos
pital duas enfermeiras, uma auxiliar de enfermagem e onze aten
dentes, responsáveis pelos cuidados de cinquenta pacientes hospI

talizados. 

FtRIAS DE FEVEREIRO 

Para atender aos objetivos visados, dividimos os estudantes em 
2 (dois) grupos e fizemos o rodízio para a'tividades fora e dentro 
do Hospital. Após visita às suas dependências combinamos que o 
primeiro grupo faria visitas aos bairros mais pobres de São Sebas
tião e o segundo trabalharia no Hospital j unto aos funcionários. 

O bairro escolhido foi o Topo, sendo visitadas ali treze fami
lias. Dada a necessidade de supervisionar mais de perto o grupo 
que estava no Hospital, demos orientação sôbre as visitas domicilia
res à noite, em reunião diária. Tratando-se de alunos que tinham 
tido sOmente noções sôbre saúde pública, orientamos quanto a ob
servação das condições sanitárias das habitações, incetivamos o en
sino de hábitos higiênicos e encaminhamento de paciente ao Hos
pital quandO houvesse necessidade. 

Nos doze dias de permanência em São Sebas'tião os estudantes 
conseguiram para as treze famílias visitadas : .  
a)  registrar duas crianças e duas mães abandonadas para depois 

poderem ser atendidas no Pôsto ; 
b) uma visita médica no domicílio para uma criança em desidra

tação, internada posteriormente ; 
c) depois de terem contacto com uma, normalista que .estava re

crutando crianças em idade escolar para o grupo, conseguiram 
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encaminhar dez crianças e cinco j ovens para êste grupo. Isto 
porque as crianças não frequentavam a escola por determina
ção dos pais que não queriam · deixá-las irem sozinhas devido 
à falta de iluminação da rua à noite. Levantado o problema 
�falta de companhia - o caso foi resolvido com a aproxima
ção das 'famílias e conhecimento da situação comum ; 

,ti) orientar seis gestantes na improvisação de berços e confecção 
de enxovais para os bebês. Neste particular as mercearias de 
São Sebastião contribuiram com a doação de caixotes e palha 
para os berços e colchõezinhos ; 

e) aplicar injeções no domicílio ; 
f) fazer colheita de sangue para exame ; 
g ) . fazer curativos ; 
h) fazer orientação sôbre tratamento de água para beber. 

Nossa supervisão foi indireta, mas podemos afirmar que os es
tudantes sentiram-se satisfeitos e houve aproveitamento por parte 
dêles, sob o ponto de vista da identificação de alguns problemas 
de saúde destas famílias visitadas. 

No Hospital os  estudantes ficaram distribuídos nas enferma
rias para ajudar os funcionários nos cuidados de enfermagem (en
fermarias de homens e mulheres com quatorze leitos cada uma e 
enfermaria de crianç8.S! com quinze leitos) .  

A .adaptação dos estudantes no Hospital não foi fácil ; a des
confiança por parte dos funcionários nos estudantes f.oi um dos 
motivos que dificultaram nosso trabalho. Apesar disso, observaram 
os estudantes a necessidade dos a:tendentes serem orientados em 
-questão de cuidados de higiene, medicação, alimentação, tratamen
to e plano de trabalho. 

Cabe aqui explicar que a enfermeira encarregada estava com 
acúmulo de trabalho pois sua colega estava em licença : acrescente
se ainda que a educação em serviço no HCSS é um trabalho exaus
tivo pelo baixo nivel de preparo dos atendentes , e desanimador 
pela curta permanência dos mesmos no Hospital, pois que saem à 

procura de salários mais adequados. 
Essa orientação foi feita da seguinte maneira : no período das 

13 às 14 horas, os estudantes, sozinhos ou dois a dois, fizeram pa
lestras e demonstrações sôbre : 

a )  manejo de material esterilizado ; 
b) demonstraçãa de pêso ; 
c) . demonstração da tomada e registro de temperatura e pressão 

arterial (a tomada de pulso e respiração não foi recordada porque 
os atendentes não possuem, na maioria, relógios com ponteiro de se
gundos ; esta tarefa não lhes é atribuída) ;  

d )  banho d o  bebê (esta demonstração coube a nós por tratar
se de matéria nova para os alunos de primeiro ano) . Os estudal1-
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tes abordaram os cuidados sôbre profilaxia de resfriados e o pro
blema de quedas de crianças devido a má localização das bacias 
para o banho. 

Apesar do preparo dos estudantes sempre tínhamos, nestas au
las, que fazer uma observação ao final da expcsição ou mesmo au·· 
xiliar o estudante quandO' os funcionários apresentavam uma situa
ção de dúvida. Estas experiências foram úteis porque deram uma 
noção aos alunos da responsabilidade e dificuldade do ensino de 
pessoal de enfermagem. Mais importante para o Hospi:tal foi que a 
equipe de enfermagem continuou programando aulas sôbre cuida
dos de enfermagem após nossa saída. 

Na lida diária com o pessoal de enfermagm identificamos, j unto 
com os estudantes, a necessidade de implantar certos instrumentos 
de comunicação. Das sugestões feitas foram implantados os seguin
tes melhoramentos. 

a) passagem de plantão com leitura de relatório das ocorrências 
de enfermagem ; 

b )  introdução do cartão de medicação para facilitar o preparo 
e a administração do medicamento ao paciente ; 

c) adaptação de fôlha única para as prescrições médicas e re
latório de enfermagem. 

Estas inovações foram conseguidas após reuniões com os mé
dicos e com a enfermeira. E graças ao espírito aberto dêste pes
soal, em curto prazo, tivemos a satisfação de verificar o funciona
mento dêsses novos meios de comunicação. 

�sses fatos foram acompanhados pelos alunos em 'tôdas as fa
ses, desde a identificação dos problemas até adaptação dos funcio

nários aos novos sistemas de comunicação. Os estudantes auxilia
ram na orientação dos funoionários para introdução do cartão 
de medicação no nôvo sistema de anotações da enfermagem. 

Além desta participação, verificaram os estudantes problemas 
de verminoses e desnutrição entre os pacientes . Expontâneamente 
programaram e deram aulas sôbre aquêles assuntos com auxílio de 
ma'terial audio-visual. 

FÉRIAS DE JULHO 

Como já dissemos anteriormente .0 grupo agora era heterogê
neo com alunos do primeiro, segundo e terceiro anos . Os estu
dantes d.o primeiro ano sómente com 6 meses de curso de graduação. 

De acôrdo com as diferenças de preparo e conforme as neces
sidades do HCSS programamos : com as sete alunas do primeiro 
ano a tarefa da organização e plantio de uma horta e a visita à 

famílias de pacientes hospitalizados. Nesta ocasião o Hospital con
tava com uma assiténte social que estava estudando a possibi-
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lidade dos pacientes realizarem algum pagamento pela hospitali
zação. Com as cinco estudantes do segundo ano planej amos o tra
balho j unto aos funcionários nas enfermarias para melhorar os cui
dados de enfermagem ; com a mesma finalidade o estudante do 
terceiro ano ficaria no berçário. 

Os alunos do primeiro ano estudaram questões de preparo da 
terra, utilização de restos alimentares e de vegetais para a obten
ção de adubo composto ; conseguiram sementes de hortaliças na Se
cretaria da Agricultura, e, em entrevistas com um engenheiro de 
Agua Branca, obtiveram instruções à respeito de hortas. Em São 
Sebastião entraram em contato com o engenheiro-agrônomo da 
Casa da Lavoura e com o prefeito da cidade. Dêstes contatos conse
guiram dois funcionários da prefeitura para o preparo do terreno, 
carroças de terra, implementos e bambu para a cêrca. Fato curio
so foi os estudantes de enfermagem terem conhecido, no clube da 
cidade onde iam dançar à noite, estudantes do Curso Técnico de 
Agronomia de Jaboticabal. Muito proveitoso foi êste encontro. Dois 
dias êstes estudantes ' deram inteira colaboração na horta ,princi
palmente no preparo de canteiros, semear e aguar o terreno. 

Noss.a orientação, nesta parte, foi muito à distância ; deixamos 
de propósito a cargo das estudantes tôda iniciativa. Recebemos co
municação, mais tarde, da chefe da cozinha que ficou encarregada 
da horta, de que estava colhendo tomates, repolhos e pés de al
face. O objetivo da horta no Hospital era interessar os pacientes, 
a título de distração, no cultivo de hortaliças. É sabido como as 
verduras são, de um modo geral, raramente utilizadas pelo brasileiro. 

Quanto ao programa de visitas às famílias dos pacientes hos
pitalizados, conheceram os estudantes um total de quatorze famílias. 
Para estas atividades tiveram orientação da assistente social na 
obtenção de dados sôbre a situação econômica das famílias. Com 
êste objetivo os estudantes fizeram mais de uma visita às famÍ
lias dos pacientes hospitalizados, determinados pela assistente so
cial. Como j á  dissemos o Hospital estava inclinado à adoção de 
taxas de pagamento pelos pacientes de acôrdo com as possibilida
des de cada um. 

A obtenção de dadOS econômicos não foi satisfatória, natural
mente pela dificuldade que estas informações envolvem. Para os 
estudantes houve proveito ,além da coleta de dados econômicos, na 
observação do domicílio e contato com as famílias dos pacientes 
hospitalizados. Depois destas visitas analisaram e compreenderam 
como os fatôres ambientais e os hábitos de higiene estavam intima
mente relacionados com a instalação das doenças. 

Os estudantes do 2.0 e 3.0 anos realizaram pràticamente um 
ensino intensivo de cuidados de enfermagem, cooperando em tôdas 
as tarefas com os funcionários. Pelo exemplo e pelas instruções 
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ocasionais, procuravam motivar os funcionários no hábito de pla
near o trabalho. Era frequente muitas tarefas ficarem por fazer. 
Nessa ocasião os estudantes que ficaram nas enfermarias de ho
mens levantaram os seguintes problemas : 

a - os pacientes mais idosos estavam isolados, tristonhos e não 
saiam do leito; 

b - má conservação da limpeza do chão das enfermearias ; 

c - falta de distração dos pacientes. 
Para resolver esta situação, os estudantes improvisaram um ban

co de tábua e tijolos num dos solários. Os pacientes passaram a se 
reunirr para conversar e para tomar sol, e foi notada nítida mu
dança de ânimo. De "Jeca-tatus" que tínhamos como pacientes, pas
samos a ter homens ativos e conversadores. 

Do ponto de vista do atendimento das necessidades biológicas 
os estudantes cooperaram com os funcionários principalmente no 
cuidado de pacientes acamados, nos banhos no leito, mudanças de 
decúbito e massagens dé conforto, limpeza e improvização de bol
sas de colostomia e improvização de arco de proteção para as per
nas ( pacientes com erisipela) .  

No berçário o estudante teve oportunidade de observar, depois 
recordar, com a funcionária encarregada, a importância do uso 
de máscara e avental. Teve também oportunidade de preparar as 
mamadeiras dos recém-nascidos. Por sua iniciativa foi introduzida 
uma fôlha para anotação dos cuidados e observações da enfer
magem. O médico pediatra sentindo .a ausência completa de in
formações aprovou a fôlha como foi sugerida. 

Na pediatria, j unto com os estudantes, demos especial atenção 
ao cuidado das assaduras, alimentação e hidratação das crianças 
Aí demos a seguinte contribuição : por sugestão dos estudantes foi 
adaptado, no carro que recebe tôda roupa usada do Hospital, um 
suporte em forma de arco, com um saco para fraldas suj as. Esta foi 
uma improvisação simples que teve como efeito melhorar as rela
ções entre o pessoal de enfermagem e o da lavanderia. O problema 
de encontrar roupa de cama suja por fezes das fraldas das crianças 
era visto pelo pessoal da lavanderia como uma falta de cooperação 
da enfermagem que, na verdade, desconhecia o problema. Nesta si
tuação viram as estudantes a importância de ventilar os problemas 
que surgem entre departamentos como primeiro passo para a so
. lução dos mesmos. E viram ainda na enfermaria de Pediatria a 
oportunidade de melhorar os aspectos da enfermaria.  As crianças 
passavam a maior parte do dia. nos berços. Como os colchões não 
tinham nenhuma · proteção, era comum encontrarmos crianças sô
bre colchões molhados e crina vegetal espalhada por tôda enfer
maria ; as crianças se distraiam tirando a palha dos colchões. 
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Os estudantes conseguiram do administrador do Hospital a 
compra de plástico para fazer forros para os colchões dos berços. 
Uma delas passou três dias fazendo quinze forros para os bercf
nhos. Uma vez prontos, o administrador fêz a compra de colchões 
novos. 

Outra experiência interessante foi a improvisação da técnica 
de curativo com auxílio de cotonetes de madeira. Os estudantes que 
deveriam ficar nas enfermarias de mulheres não conseguiram en
trosamento com as atendentes. Assim, pedimos que observassem 
os curativos feitos pela funcionária do pronto-socorro. Entre seus 
atendimentos, o pronto-socorro do HCSS dá assistência a funcio
nários acidentados no trabalho da Petrobrás e Confrio. Assim, dià
riamente, o pronto-socorro é procurado por aquêles trabalhadores 
para limpeza dos ferimentos e troca de proteção. Em geral êsses 
ferimentos são pequenos. 

Os estudantes constataram que havia falta de pinças para 
o atendimento dos curativos dos pacientes de pronto-socorro e 
dos pacientes hospitalizados. 1!stes, muitas vêzes, apesar de neces
sitarem: de curativos extensos ficavam sem o cuidado em vista 
desta deficiência. Para corrigí-Ia os estudantes idealizaram, para 
pequenos curativos. o uso de cotonetes de madeira de 15 cm 
de comprimento, com uma das extremidades com algodão. Para es
terilização, êstes cotonetes foram arrumados dentro de vidros de 
bôca larga, tipo vidro de geléia, de modo que ficassem para fora. 
uns 5 cm dos cabos dos cotonetes e arrumados numa densidade 
tal que permitisse a circulação do vapor durante a esterilização 
e facilitasse a retirada dos cotonetes do vidro quando fôssem usa
dos. Vidros de cotonetes foram protegidos com campos duplos e 
submetidos à esterilização. Em seguida ,tirada a coberta, o vidro 
com os cotonetes foi protegido com funil de fôlha de Raios X, pre
viamente tratado. 

Os estudantes observaram a possibilidade da contaminação da 
extremidade protegida com algodão na retirada do cotonete do vi
dro ; isto porque consideramos os cabos áreas contaminadas. Fi
cou determinado que, a maneira de j ôgo de palito, só deveria ser 
tocado um cotonete de cada vez. Seu cabo deveria ser levado para 
a borda do vidro, para depois ser retirado sem tocar em outros co
tonetes. 

Do ponto de vista de esterilização, posteriormente foram fei
tos testes de verificação com resultados positivos de segurança. Quan
to ao manuseio dos cotonetes a improvisação não foi de todo feliz, 
pela complexidade da técnica utilizada. O que importa é que houve 
pOSSibilidade de melhor atendimento dos curativos e os estudantes 
tiveram a experiência de improvisar, redigir e executar uma técnica 
obedecendo todos os princípios de assepsia cirúrgica. 
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Finalizando os estágios, nas duas ocasiões foram feitas reu
niões de avaliação da equipe hospitalar com os estudantes, nas 
quais houve uma troca franca de sugestões em benefício do tra
balho hospitalar e da programação de futuros estágios com estu
dantes de enfermagem no RCSS. 

Achamos que nossos objetivos foram alcançados. Os estudantes 
tiveram realmente a vivência da enfermagem numa comunidade 
pequena. Tiveram .a compreensão do que sej a a vida hospitalar como 
um todo, graças às proporções menores do RCSS e à facilidade de 
contacto com tôda a equipe hospitalar. Na cidade de São Sebastião 
tiveram contacto com as autoridades locais e muitas oportunidades 
para conhecer de perto o caiçara. 

Quanto ao aspecto didático, achamos que foram muitas as opor
tunidades para desenvolvimento, nos estudantes, de iniciativa, de 
planej amento, de espírito criador, da comunicação com grupos di
ferentes e do interêsse pelas comunidades menos favorecidas. 

Quanto aos melhoramentos de cara ter especificamente admi
ni§trativo, como passagem de plantão e nôvo sistema de relatório 
de enfermagem introduzidos no RCSS, muitos poderão ser de opinião 
que estas situações foram precoces para estudantes de enferma
gem de 1 .0 e 2.° anos. Pessoalmente achamos que, se as estudantes 
pudessem observar e mesmo participar em seus estágios mais fre
quentemente, da organização dos trabalhos de enfermagem, inicia
riam suas atividades profissionais mais conscientes da tarefa que 
lhes vai ser atribuída na atual fase da enfermagem brasileira : or
ganizar e dirigir o, trabalho de maneira a atender com êxito o ho
mem que dela necessita. 

Como orientadora dos estágios no RCSS, reconhecemos a ne
- cessidade de, em experiências futuras semelhantes, definir e limi
tar mais as atividades de enfermagem para melhor adaptação, exe
cução e avaliação dos trabalhos dos estudantes. 

Pela satisfação que a experiência nos deu e pelos resultados 
obtidos nesse trabalho, recomendamos às colegas professôras reali
zações similares para benefício da comunidade, dos estudantes e 
das escolas de enfermagem do nosso Brasil. 



ASPECTOS PS ICOLóGICOS DA ENFERMAGEM 

Cléa Alves de Figueiredo Fernandes '" 

A noção de saúde mais atualizada é decorrente da concepção in
tegral sôbre a natureza humana. "O homem não é apenas um or
ganismo físico sujeito ao determinismo de estímulos e reações. Tão 
pouco êle é um ser psíquico, independente de um corpo. O homem 
é unidade psicossomática : nem puro espírito, nem pura substância 
física, nem duas substâncias vivendo uma na outra, mas é organis
mo unitário, vivente, psicossomático. 1!:ste é o ser humano, cuja 
personalidade constitui a base de todo o ser humano". (Gemelli ) . 

A ONU divulgou de modo singelo e sábio que "a saúde é um es
tado de bem estar completo : físico, mental e social". Fica pois evi
dente que não é só ausência de doenças físicas o que importa. Te
mos de encarar o desenvolvimento do ser humano, naqueles dife
rentes planos de vida ; e acrescentemos também o espiritual. 

Sabemos que as definições são abstrações encarnando ideais ; 
assim a que acabamos de citar sôbre a saúde ; pois, na realidade êste 
bem estar completo é qualquer coisa de utópico, sobretudo se foca
lizarmos o nosso Brasil, país imenso e rico, mas que nem de longe 
conseguiu diminuir o maior empecilho para a saúde : a miséria dis
seminada, significando desnutrição, ignorância, falta de higiene, en
(im o .aviltamento da condição humana em grande parte de sua 
população. Nas suas áreas maís adiantadas, com relativas condições 
econômicas ( zonas urbanas) ,  encontramos o povo consciente de seus 
deveres e dos seus direitos ; entre os últimos incluindo-se uma as
sistência médica dentro da modalidade mais avançada que é aquela 
que comporta medidas preventiv.as passo a passo com técnicas cura
tivas ou Simplesmente paliativas. Entre as medidas profiláticas que 
se tornam cada vez mais solicitadas nos centros urbanos ressaltam
se as que previnem doenças mentais, quer sob formas psicóticas, neu
róticas ou de desaj ustamentos vários. É a Higiene Mental que en
globa e iprocura slstem�tizar estas medidas no que se refere a 

• Professôra de PSicologia e Higiene Mental da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal Fluminense. 
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evitar psicopatias por meio de sua prática eficiente nas diversas fa
ses -da vida, nos múltiplOS setôres de atividade humana e também 
na doença. 

De tudo isto decorre que dia a dia os aspectos psicológicos se 
aprofundam, ao mesmo tempo que se destacam na conceituação da 
enfermagem técnico-científica. A verdadeira medicina moderna é 
pSicossomática e preventiva, em suma, é a medicina integral. 

A um leigo que muito interessadamente indagasse se a cirur
gia poderia ser considerada sob aspecto preventivo e psicossomá
tico, seria fácil lembrar que o cirurgião, na sua dura e obj etiva 
realidade de promover curas através de 'técnicas dramáticas e cru-o 
entas ,isto é, cortando, retalhando, excisando órgãos ou membros 
do paciente, estaria evitando que o mal se agravasse tornando-o 
inabilitado ou impedindo a morte prematura. Há pois, prevenção 
constante de um dano maior. Por outro lado, o bom cirurgião sabe 
que um dos cuidados pré-operatórios importantes é o referente i\ 
parte psicológica do paciente que pode ser promovido por um am
biente animador da equipe hospitalar, pela sugestão intencional sô·· 
bre o êxito positivo da intervenção, bem como através da impressão 
de auto-confiança que êle demonstre no seu prognóstico e em sua 
técnica. Tudo isto sensibilizará o organismo do paciente de modo 
tão satisfatório, que o fará encarar o tratamen'to controladamente, 
até com otimismo, redundando o mesmo em pleno êxito. Vemos assim, 
que 'técnicas tão concretas, isto é, visando de imediato a soma do in
divíduo ,ficam dependentes da síntese reacional do corpo e do es
pírito. Imagine-se as outras especialidades, em sua maioria intima
mente ligadas ao trabalho sôbre a men'te do enfermo, ora educan
do-o, ora confortando-o ou até mesmo iludindo-o, tendo sempre em 
vista prevenir injúrias mais graves. 

Caracterizando a medicina dessa maneira fica fácil situar a 
enfermagem, profissão imediata e correlata a ela como sendo, nos 
dias que correm, tanto mais técnico-científica quanto mais se es
truture em cara ter psicossomático. 

Em sendo assim, e'ntender-se-á porque se exige, a'tualmente, 
uma formação integral da · enfermeira. Ela deverá ser uma profis
sional altamente qualificada para exercer os complexos misteres 
de lidar com seus semelhantes em momentos dramáticos e de aj udá
los a vencer e a evitar doenç.as. A sua vocação de bem servir será 
desenvolvida ao máximo, fazendo-a adquirir recursos de técnicas 
manuais especializadas e recursos de aproximação psicológica para 
o entendimento do próximo, o qual, quanto mais sofredor e ina
b1l1tado tanto mais necessita de compreensão. 

Sem procurarmos ir aos primórdios da História da Enferma
gem, basta apenas lembrar que j á  se foi o tempo em que a esta se 
aliavam, tão somente, tarefas manuais mecanizadas em forma de 
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rotinas implacáveis, bem como relacionadas com os aspectos mais 
penosos, quiçá repugnantes, dos tratamentos hospitalares : estan
car hemorragias, limpar ferimentos, aplicar pensos, inj eções, la
vagens, sina.pismos, ventosas, asseio, etc ; então a enfermagem tí
pica de antanho, sobrecarregada com tantos místeres mal teria 
tempo ou mesmo interêsse de vislumbrar cada enfermo como pessoa 
humana distinta ; vendo-o sim como um "número" da enfermaria 
no qual teria de atuar de modo tão rápido e frio quanto mais efi
ciente fôsse j ulgada. E era natural que o mísero acabasse tendo 
também uma percepção distórcida da pessoa que o cuidava ; pois 
muitas vêzes, por esta "proficiência" sôbre êle, divisava não um 
anj o curador, mas ri agente sádico que fura, esfrega, esfola, tira cura
tivos com destreza, obriga-o a ingerir drogas .além de praticar ou
tros atos sem prévias explicações que humilham o indivíduo aca
mado. E quandO êste reclamasse tanto sofrimento e tantos vexames °a 
culpa seria a sensibilidade excessiva ou a falta de contrôle evi
dentes. Também existiu uma época, não muito remota, em que a 
enfermeira e o seu serviço eram ligados à idéia mística de um anjo 
distribuindo "benessess" e consôlo aos doentes. Algo muito român
tico, em que a presença dêsse "anjo bom" aj udava-os a sofrer ou, 
especialmente, a morrer. Esta atitude tão mística e ideal ficou so
bremodo unida à enfermagem monaástica, quando religiosas do pas
sado atuavam nos hospitais e tinham como principal função a de 
assistir ao doente piedosamente, com palavras santas, preparando-o 
a ir para o céu. Tudo muito sublime mas em detrimento da busca 
de conhecimentos para aj udar nos planos terreais de alívio da dor, 
conforto físico, medidas preventivas, tratamento científico enfim. 
Ora, hoj e em dia, a enfermeira coloca-se diante do ser humano sa
bendo de suas necessidades psico-físicas agravadas pela doença ; ela 
não é exclusivamente um ser afim nem j amais o profissional sá
dico os quais, para dar ênfase, caricaturamos acima. "Ni ange, ni 
béte" como sintetisou Pascal sôbre o que deve ser a normalidade 
do comportamento humano. Ela interpreta o paciente realistica
mente. P.ara tanto aplicam quaisquer terapêuticas, por dolorosas que 
sej am precedidas, porém, de um preparo psicológico, isto é, desde 
o início em comunicação imediata e cordial com o indivíduo en
fermo, procurando entendê-lo e obter assim o máximo de cola
boração de sua parte em benefício dêle próprio e da realização 
satisfatória da sua 'tarefa. Esta consideração especial quanto ao psí
quico é facilitada, nos dias correntes, pela distribuição mais racio
nal das funções hospitalares e ambulatoriais entre o grupo de en
fermeiras e o de auxiliares de enfermagem. Dêsse modo terá, como 
lider que é, obrigação de dispor de tempo oferecendo maior atenção 
psicológica ao doente e simultâneamente sabendo orientar, fisca
lizar e promover condições para que suas subordinadas façam o mes-
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mo, guardadas as proporções de responsabilidade ; e de tal forma 
que as técnicas mais simples e rotineiras, as desagradáveis do pon
to de vista do hospitalizado, sej am suavizadas pelo respeito a per
sonalidade do mesmo. Em sendo assim, a enfermeira moderna, para 
poder praticar como também orientar e ensinar esta enfermagem 
integral, terá que dispor de uma formação humanística assaz com
pleta e que a leve a prezar cada vez mais a noção psicossomá
tica da natureza humana. Eis porque considero a Psicologia uma 
das disciplinas básicas do Curso de Enfermagem Geral, nos tempos 
atuais ; tal não sendo deverá, no mínimo, desenvolver-se em pro
grama menos superficial, de forma a tornar-se subsídio autêntico 
no decorrer de tôda uma carreira. Seria pois desej ável uma com
plementação em estudos de Higiene Mental, cuj a caracteristica emi-J 
nentemente intersticial entre as várias ciências sócio-biológicas, pro
move a praticabilidade psicoterápica nos casos concretos. Não pre
tendemos aqui preconizar a formação de enfermeiras psicológicas 
ou psicologistas no sentido estrito, especulativo-teórico da especia
lidade ; o que preconizamos é esta profissional deter sólidos conhe
cimentos do assunto para aplicá-los correta e correntemente no 
campo da vasta humanidade que tem a seu cargo. 

As implicações psicológicas da profissão são numerosas, cons
tantes e profundas. E para não ficarmos em generalizações esparsas 
desenvolveremos um esquema com finalidade didática, assinalando 
os principais ângulos psicológicos da Enfermagem, além dos j á  ci
tados amplamente como idéias geratrizes : o seu obj eto, o ser hu
mano ; a finalidade : participação na equipe de saúde para a as
sistência pSicossomática aos membros de uma coletividade. 

ESQUEMA 

I - Aspectos Psicológicos Sub- a) Vocação 
j etivos de Formação b) Auto-critica no decorrer da 

II - Aspec'tos Psicológicos Sub- a) 
j etivos de Informação 

b) 
lII - Aspectos Psicológicos Sub- a)  

j etivo-objetivo de Aplicação 

b )  

preparação 
Estudo de Psicologia Geral, 
Psicologia Evolutiva e Psi
copatológica 
Estudo de Higiene Mental 
Satisfação de aspirações 
afetivo-sociais : 
afirmação do instinto ma
terno 
sublimação do instinto ma
terno 
Satisfação em aplicar e de
senvolver conhecimentos ci
entificos. 
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Pelo 1 .0 item significamos .a grande interrogação inicial da can
didata e que parte dos mais íntimo subj etiviesmo : porque desej o ser 
Enfermeira? Aí, a questão vocacional, entre análises de objetivos e 
motivações, se envolverá por tôda uma gama de questões correla
tas : tendências, aptidões, preparo básico, e interêsses práticos. Assim 
também quando a candidata ingressa numa Escola esta análise pros
seguirá aj udada pelos conhecimentos que vai adquirindo no curso 
de Psicologia podendO ampliar-se em análise objetiva por quem de 
direito, a fim de que a estudante se conheça melhor, certifique-se 
de suas aptidões, conclua, enfim, que escolheu a profissão adequadá. 
Pelo item 2 focalizamos o aspecto pSicológico da enfermagem e que 
consiste na importância de se adquirir princípios básicos em Psico
logia Geral, PSicologia Evolutiva, PSicopatologia e Higiene Mental 
para melhor compreender seus semelhantes, aj udando-os com efici
ência nos diferentes períodos cronológicos da vida ,sob inúmeras 
condições traumáticas e para conhecer diferençiações, graus e nuan
ces da complexa sintomatologia cerebral. 

Quanto ao item UI deixamos para desenvolvê-lo por último jul
gando-o mais interessante. Por êle pretendemos expressar tôda uma 
resultante de afetividade positiva proveniente de funções exerci
das com base vocacional e científica autênticas. A enfermagem, as
sim visualizada, é uma das profissões que produz uma intensa sa
tisfação intima.  Vej amos em rápidas palavras a explicação desta 
nossa última . assertiva. 

Segundo o que nos ensina o Psicologista Social otto Klineberg, 
o instinto materno, melhor diríamos maternal, não no sentido es
trito da procriação e sim no sentido amplo de nutrir, amparar e 
cuidar dos seus semelhantes indefesos ou incapazes, é arraigado nos 
indivíduos do sexo feminino ; em algumas mulheres é fortíssimo 
superando em muito os demais instintos sociliis. Quando isto acon
tece elas, desde j ovens, procuram uma maneira de se realizarem e 
desde que tenham a oportunidade de viver e assimilar um deter
minado ambiente religioso, estas fôrças naturais são dirigidas para 
obras edificantes de filantropia. Sem dúvida alguma, nos tempos 
modernos em que a maioria não pode viver praticando filantropia, 
a enfermagem é o trabalho ou o campo magnífico para a expressão 
desta caracteristica instintiva humana : dedicar-se ao próximo. E 
isto de forma concreta, produtiva, sem a perda do lado sublime ou 
sublimável das fôrças naturais a que aludimos. Outrossim, podemos 
verificar, POl' exemplo, que a mãe de família que é ao mesmo tem
po enfei'meira profissional sabe quanto o cabedal de teorias e prá
ticas adquiridas no aprendizado e no exercício da profissão, apri
mora a inaneira de encarar e ·  resolver problemas domésticos, sejam 
êles . . simples ou complexos. Não intencionamos dizer que a enfer
meira e mãe de familia possui tôdas as soluções. Seria exagêro . . .  
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Seria ridículo. Afirmamos apenas que ela tem recursos acima da 
média para interpretar melhor a vida de família. No vai e vem 
do lar ao campo de ação ocupacional, especialmente se fôr o hos
pital, ela mantém em continuidade aquêle sentimento materno qúe 
enriquece sua vida de ternura.; Não será esta a disposição mais di
tosa e desej ável a uma mulher? 

Também existem mulheres muito competentes sem vocação re
ligiosa, e que por diferentes motivos não constituiram família sendo, 
todavia, verdadeiramente maternais . Estas encontram na Enferma
gem o caminho vasto, ide.al e fecundo para um trabalho técnico
científico sem a aridez de outros ramos de atividade mais apropria
dos à mentalidade masculina. A j ovem ou a senhora solteira tem 
grande oportunidade de sublimar satisfatoriamente, isto é, sadia
mente os anseios para dedicações humaníssimas. 

CONc,.USÕES 

Refletindo os pontos que explanamos chegamos às seguintes 
conclusões : 

1.0) A enfermagem tem múltiplos pontos de vista psicolÓgicos 
importantes, principalmente pelos seus objetos e finalidades. 

A concepção sôbre a natureza humana e o progresso da medici
na moderna tem base em perspectivas psicológicas definidas e defi
nitivas. 

2.°)  A opção certa para esta carreira assenta-se na existência 
de vocação (expontânea ou adquirida) ,  quer dizer, deverá existir a 
instância subj etiva e compulsiva àquelas atividades que formam, 
no seu conj unto ,a profissão. 

1tste assun'to é translucidamente psicológico. 
3.°) No currículo escolar para formação de enfermeiras está 

incluso a ministração de aulas de Psicologia. Estas deveriam consti
tuir um curso de tal maneira eficiente, capaz de produzir efeitos po
sitivos nas constantes "Relações Humanas" da enfermeira. Estas re
lações são vivências conseqüentes e insubstituíveis em todo o de
senvolver das suas atribuições específicas com pacientes e demais 
membros da equipe de saúde. 

Isto significa aplicação constante de conhecimentos psicológicos. 
4.°) Finalmente temos como resultado natural e explêndido 

que a vocação e o preparo para o exercício profissional é nêle uma 
permanente auto-educação, faz a personalidade da enfermeira che
gar a um ponto de amadurecimento tão feliz quão produtivo. 

li: pois esta última implicação psicológica, coroamento das de
mais, reunindo num excepcional acôrdo as perspectivas temáticas 
de Freud, de Adler e de Jung, a que chamamos "Realização Plena 
de Personalidade" . 
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SERViÇO 

U N I DADE DE TERAPIA I NTENSIVA EM UM 
HOSPITAL GERAL DE 500 LEITOS 

Hyêda Maria da Gama Rigaud * 

t:ste trabalho versará sôbre pontos a S€rem considerados no pla
nej amento de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hos
pital geral de 500 leitos. O conceito de cuidado individual ao paci
ente é antigo e já desde 1863 Florence Nightingale publicava em 
suas "Notas sôbre Hospitais" o seguinte : "não é incomum haver um 
recesso ou um pequeno quarto fora do local da operação no qual 
o paciente permanece até que estej a recuperado dos efeitos imedia
tos da operação". Mais tarde Leriche na França recomenda o iso
lamento e melhQres cuidados aos pacientes no pós-operatório. De
pois passamos a observar o isolamento de pacientes graves em hos 
pitais militares nas épocas de guerra. 

Os norte americanos, após estudos, estabeleceram os centros dft 
rccupeJ.'lação \ pós-anestésioa, tampliaram em seguida para centros 
de recuperação pós-operatória e voltaram à idéia de centro de re
cuperação pós-anestésica e mais a criação das UTI onde, sempre que 
necessário, os pacientes eram encaminhados até que tivessem con
dições de voltar às suas clinicas primitivas. 

No Brasil foi o Prof. Odair Pedroso quem primeiro planejou um 
centro de recuperação, em 1960, para a Santa Casa de São Paulo. 

1 .  FINALIDADES DA UTI 

1 . 1  Facilitar a observação constante e eficiente dos pacientes 
que necessitam de cuidados de enfermagem, proporcionando-lhes o 
melhor cuidado ; 

1 . 2  dar um atendimento ao paciente em tempo útil através da 
concentração dos recursos existentes ; 

1 . 3 funcionar eventualmente como sala de recuperação pós-

• Aluna do curso de pós graduação da Escola de Enfermagem da Univer 
sidade de São Paulo, 1966. Instrutora da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal da Bahia. 
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anestésica nos dias em que não há programa de cirurgia ou durante 
o período da noite, em casos de urgência. 

2 .  OBJETIVOS 

2 . . 1 concentrar todos os pacientes que necessitam de cuidados 
especializados ; 

2 . 2  concentrar todo equipamento, material e pessoal para um 
melhor cuidado do paciente, maior rendimento do trabalho e con
seqüentemente maior conservação e economia para o Hospital ; 

2 . 3  diminuir o período de gravidade da doença e preparar 
o paciente para a recuperação ; 

2 . 4  facilitar o planejamento individualizado do cuidado ao pa
ciente através de maior interação entre o Serviço Médico, o Serviço 
de Enfermagem e demais profissionais afins ; 

2 . 5  servir como campo de ensino para estudantes de medi
cina e de enfermagem nos últimos anos de faculdade, dando-lhes 
experiência e desenvolvendo-lhes responsabilidades. 

3 .  A UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

Uma vez estabelecida a idéia e devidamente justificada a cria
ção de um3j UTI, o estudo de sua organização deverá ser feito por 
uma comissão composta pelo Administrador, Chefe do Corpo Clí
nico, Chefe do Serviço de Enfermagem, Supervisora das Clínicas 
Médicas e Cirúrgica, Arquitetai e Nutricionista. 

Esta unidade, onde serão recebidos pacientes médico-cirúrgicos, 
contará com os recursos mais atualizados de que o Hospital dis
puzer em equipamento, material e também em pessoal, a fim de 
que sej a dispensado ao paciente o cuidado integral. Dar um cui
dado integral significa cuidar física, psíquica, emocional, espiritual 
e socialmente o paciente. il:ste é um conceito amplo e que, como ve
remos adiante, necessitaria ser considerado em todos os seus deta
lhes. Inicialmente o paciente necessita de um cuidado físico espe
cializado, mas não poderemos esquecer que êste mesmo paciente se 
encontra privado do convívio de sua família e impossibilitado de re
solver seus problemas econômicos, que veio de um meio social e 
necessitará recuperar-se e voltar a êle. A equipe de enfermagem 
deve estar preparada para recebê-lo e para respeitar e atender a 

tôdas as suas necessidades. 
Consideramos que o nosso hospital conta com 500 leitos, está 

localizado em uma cidade de 800 000 habitantes cujo padrão sócio
cultural e econômico da população é satisfatório. 

Conta o bairro onde está localizado o hospital com facilidade 
de transporte. 
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o hospital já se encontra em funcionamento cpm uma capaci
dade de ocupação de 80% a 85 % em média. 50% da, clientela é cons
tituída de pacientes pagantes. 

Conta com os seguintes serviços, assim distribuídos : 

a) Clínica Cirúrgica - 200 leitos - 40% 

Sendo : Clínica Geral 
ORL 

100 leitos 
30 " 

OFT 30 " (dêstes, 12 ( doze) serão desti
nados a UTn 

Urologia 30 
Cirurgia Infantil 10 

" 

b) Clínica Médica - 155 leitos - 35 % 

Sendo : C. Médica Geral 
Pediatria 

Dermatologia 
Psiquiatria 

55 leitos 
40 " 

20 
20 

" 
" 

Doenças Transmissív. 20 , " 

( dêstes, 8 (oito) 
destinados a UTI) 

c) Obstetrícia e Ginecologia - 100 leitos - 20% ( * )  

Sendo : Obstetrícia 50 leitos 
Ginecologia 50 " 

d) Pronto · Socorro - 25 leitos - 5% 

• 

serão 

Ainda contamos com o serviço de ambulatório em tõdas as es
pecialidades dirigido pelos Serviços de Medicina Preventiva e de 
Enfermagem de Saúde Pública. 

O número de horas de trabalho do pessoal é de 33 ( trinta e 
três) horas semanais contando com pesSoal chefe de serviço em 
tempo integral. 

As nossas previsões para os leitos de Terapia Intensiva foram 
baseadas nestes dados, contudo poderemos alterar nossos cálculos 
para mais ou para menos. Acreditamos que êles tenderão a aumen
tar dada a crescente especialização e melhoria · dos métodos atuais 
de assistência. 

3 . 1  Pianejamento da unidade em relação à planta fisica. 

* Os leitos reservados a UTI serão utilizados também pelos serviços de 
Obstetrícia mais Ginecologia e P. S. 
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Para alcançar os objetivos propostos a planta física terá que 
proporcionar : 
a) facilidade de observação individual e de conj unto dos pacientes ; 
b)  suficiente espaço para a mobilização dos pacientes ; 
C) tranquilidade, ambiente agradável e meios para impedir a vi

sualização de um paciente pelo outro ; êste aspecto, além de be
neficiar o próprio paciente, beneficia os demais ; 

d)  meios para que sej am atendidos pacientes de ambos os  setôres 
- médico e cirúrgico, sem discriminação de grupos etários ; 

e )  espaço suficiente para que, e m  caso d e  necessidade, sej am acres
cidos mais leitos ; 

1) meios para intercomunicação perfeita através de sinalização ; 
g) meios que favoreçam o rápido atendimento, facilitando os cui

dados de enfermagem ; 
h) fácil acesso. 

As plantas físicas preconizadas são as seguintes : 

a) Unidade retangular : Tipo 1 e Tipo 2 :  

Tipo 1 - Simples e mais freqüentemente encontrada. 
Vantagens : fàcilmente poderá ser adaptada a um hospital j á  

em funcionamento ou mesmo j á  construído. 
Desvantagens : neste tipo, do posto de enfermagem a enfer

meira não terá visão de tôda unidade, ficando os quartos das extre
midades à maior distância do posto de enfermagem e da sala de 
utilidades. 

• 

Tipo 2 - Atualmente o mais bem aceito nos Estados Unidos. 
Consta de uma área central onde estão colocados os elementos em 
comum a tôda unidade, havendo intercomunicação entre as salas e 
saídas para ambos os lados. 

Vantagens : boa visão de tôda área. Boa intercomunicação. 

b)  Unidade circular 

Com o pôsto de enfermagem colocado no centro da Unidade to
dos os quartos, salas de utilidades e sanitários estariam em contat.o 
direto com o mesmo, facilitando a visão de conjunto. 

Vantagens : igual distância para todos os quartos e melhor ob
servação da enfermagem quando no posto. 

Desvantagens : dificuldade de adaptação. 

Elementos da UTI : 

1.  Box para um leito separado por vidro. Quarto para 1 ou 2 lei
tos. Enfermarias para no máximo 3 leitos. 
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2. Posto de Enfermagem. 
3 .  Sala para médicos. 
4 .  Sala de utilidades. 
5 .  Rouparia. 
6 .  Copa (pequena) 
7.  Sanitários : pacientes - visitas - pessoal. 
8 .  Vestiário (poderá ou não existir) 
9 .  Sala para as visitas. 
10 . Sala para o médico plantonista - integrando a unidade ou 

anexa a esta. 

3 . 2 Localização 

Sendo a UTI uma unidade independente não se fará necessário 
preconizar localização, apenas terão que . ser levados em conside
ração pontos tais como ruídos, iluminação, aeração, temperatura .  

3 . 3  Tamanho 

Conforme estudos feitos pela Oficina de Administração de Hos
pitaiS da Universidade de Michigan a· percentagem de pacientes na 
unidade é de 6,4% de Clinica Cirúrgica e 5,8% de Clinica Médica, 
o que dará para o nosso hospital um total aproximado de 22 lei
tos. Será razoável, para iniciarmos a nossa Unidade um total de 
20 leitos. 

3 . 4  Pessoal 
Tendo como base os cálculos americanos para UTI, nossos pró

prios cálculos de pessoal, o número de leitos, número de horas de 
enfermagem para cada paciente (8 horas ) ,  e sendo o trabalho dês
te mesmo pessoal de 33 horas semanais, sugerimos o quadro abaixo : 

Período da manhã : 6 enfermeiras ( 1  enfermeira chefe) 
8 auxiliares de enfermagem 

Período da tarde : 

Período da noite : 

1 secretária 

5 enfermeiras 
8 auxiliares de enfermagem 
1 secretária 

5 enfermeiras 
8 auxiliares de enfermagem 

Consideramos que 40% dos cuidados deverão ser prestados por 
pessoal profissional e 60% por pessoal auxiliar. 

Como vimos a nossa equipe conta com pessoal profissional e 
. não profissional. Na seleção de enfermeiras devem ser observados 
os seguintes ítens : bom preparo e experiência profissionais, real 
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interêsse pelo trabalho da unidade e bom j ulgamento. Na seleção 
de auxiliares levar em consideração : capacidade de trabalho, expe
riência ,iniciativa, discernimento e responsabilidade. 

3 . 4  Funções 
Estará a cargo do Serviço Médico o planej amento, orientação e 

con'trôle do tratamento nas 24 horas. 
A enfermeira-chefe terá a seu cargo tôdas as atribuições admi

nistrativas da unidade, supervisão e acompanhamento das visitas 
médicas. Além disso, ela deverá estar apta a cuidar dos pacientes 
em condições iguais às demais enfermeiras. Caberá a ela ainda a 
elaboração constante de programas de treinamento. Deverá estar 
atualizada com as frequentes .alterações do cuidado médico e de 
enfermagem e saber proporcionar os meios para a utilização cada 
vez maior e melhor do pessoal. Participar nos planos de pesquisas 
médicas e elaborar e participar nos planos de pesquisa em en
fermagem. 

As enfermeiras caberá assistir aos pacientes em suas neces
sidades físicas, psíquicas, emocionais e espirituais e promover os 
meios para satisfação de suas necessidades sociais através encami
nhamento quando por ocasião de sua transferência. 

As auxiliares de enfermagem caberá colaborar no planej amen
to e atendimento das necessidades do paciente e manter a ordem 
e a conservação da unidade. 

As secretárias caberá, além das funções normais de atendimento 
aos meios de comunicação e registros da unidade, a manutenção do 
intercâmbio com os familiares e amigos a'través de informações e 
orientação ; terá a tarefa de recolocar nos levidos lugares os ma
teriais usados e servir de elemento de informação na observação do 
tempo gasto no atendimento do paciente, que será de real valor 
nas observações futuras. 

3 . 5  Dinâmica do serviço 
3 . 5 . 1  Admissão do paciente 
3 . 5 . 2  Visita médica 
3 . 5 . 3  Relações interdep.artamentais : 

a) Serviços médicos auxiliares 
b) Serviço de Nutrição 
c) Serviço de Farmácia 
d) Serviço de Lavanderia 
e )  Serviço de  Conservação e reparos 

3 . 5 . 4  Alta do paciente 
3 .  5 . 5 Visita aos pacientes 

3 . 5 . 1 Admissão do paciente 
a) Direta 
b )  Transferência 
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a) Direta - quando ocorrer a vinda direta dos pacientes de am
bulatório ou da residência. Neste caso haverá redução na burocracia 
que só será observada após os cuidados imediatos. 

b) Transferência - quando o paciente já se encontra hospi
tallzado. Desde o momento da chegada do paciente será dado início 
ao plano de cuidados de enfermagem. Sempre que houver oportu
nidade êste primeiro contato será feito pela enfermeira e o mé
dico da enfermaria de onde o paciente provém. Será imediatamente 
feito, ou atualizado se já existente, o plano de cuidados de enfer
magem e êste se modificará de acôrdo com a evolução do plano de 
tratamento médico e a re.ação do paciente na unidade. 

Os pacientes poderão vir transferidos do centro de recupe
ração pós-anestésica ou, quando êste estiver fechado, (nos domin
gos, feriados e à noite nos casos de urgência) diretamente da sala 
de operações. 

3 . 5 . 2  Visita Médica 
Esta se tornará o ponto máximo uma vez que êstes pacientes 

necessitam um cuidado mais imediato. 
Esta visita, que será feita pelo médico ou equipe da Clínica 

especiallzada mais o médico responsável pela UTI e a enfermeira
chefe da unidade, valerá para as 24 horas e se repetirá sempre 
que o paciente apresentar modificações em seu quadro clínico. 

3 . 5 . 3  Relação Interdepartamentais 
a) Serviços médicos auxiliares 
Haverá um pronto atendimento pelos respectivos serviços às 

sollcitações da UTI. A equipe de enfermagem deverá ter boas rela
ções humanas durante êstes contatos. Muitos dos aparelhos como 
E. C. C., Raio X, etc., permanecerão na unidade a fim de facilitar. 
o atendimento. 

b) Serviço de Nutrição 
O departamento de nutrição terá um completo entrosamento 

com a UTI através visitas diárias e integrará a equipe sempre que 
possível durante a visita médica ; será flexível no fornecimento de 
allmentos adicionais de acôrdo com a aceitação e necessidade dos 
pacientes. O sistema de distribuição será individual dada a diver
sidade de necessidade dos mesmos. 

c) Serviço de Farmácia 
Após prévio estabelecimento da rotina ,as necessidades básicas 

diárias serão completadas (estoque mínimo) e controladas pela far
mácia, contudo, esta deverá atender às sollcitações extras que se 
façam necessárias. 

d )  Serviço de Lavanderia 
Depois de estabelecido o necessário em roupas para as 24 horas, 

tomando por base 5 mudas para cada leito, diàriamente o serviço 
irá à unidade e completará as faltas existentes. 
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e) Serviço de Conservação e Reparo 
Deverá atender imediatamente a tôdas as solicitações desta uni

dade. 
l!:stes são os serviços em que haverá uma necessidade mais fre

quente de entrosamento. 
3 . 5 . 4  Alta 
A alta do paciente da UTI poderá ser feita diretamente para 

a residência o que não costuma ser frequente. A grande maioria 
será por transferência para a unidade de origem : neste caso de
verá acompahar o paciente seu prontuário com as devidas anota
ções, plano de cuidados médicos e de enfermagem a fim de que 
não haj a solução de continuidade ; o paciente será acompanhado 
pela enfermeira da UTI a fi.nl de que sej am prestados os devidos 
esclarecimentos sôbre sua condição a'tual. 

3 . 5 . 5  Visitas de familiares aos pacientes 
As visitas devem ser consideradas e tratatas com o máximo de 

atenção. Como vemos é sempre dada ênfase na planta física à exis
tência de uma sala de espera onde os familiares e amigos poderão 
permanecer ; visitarão o paciente sempre que não houver incon
veniente e desde que não venha agravar o seu estado. Estas 
visitas deverão ser rápidas para não cansar o paciente. Normas se
rão mantidas, porém flexíveis. Em média a permanência das visitas 
será de 5 minutos e estas se conservarão de pé. Haverá cortinas que 
serão descerradas impedindo a visualização dos demais pacientes 
por parte das visitas. Poderão ser interrompidas quando se fizer 
necessário, o que será devidamente explicado. 
3 . 6  Equipamento e material 

3 . 6 . 1  Equipamentos 
Sinalização incluindo uma chamada para emergência quando 

se fizer necessário auxílio para a UTI. 
Oxigênio e aspirações centralizadas. 
Rêde elétrica,  boa iluminação e tomadas j unto a todos os lei

tos ou servindo para cada 2 leitos, altura de 1 ,50 centímetros - ,  
1 10 e 120 volts. 

Instalações Sanitárias 
Pias para material e para mãos. 
Intercomunicação com os diversos serviços. 
Ar condicionado e aquecimento (se necessário) 
Balcão no posto de enfermagem. 
Extintores para incêndio. 
'Bõx'-separados por vidros de maneira a impedir a visualização 

do paciente próximo, com cortinas. 
3 . 6 . 2  Material · 
Camas com os devidos movimentos inclusive altura aj ustável 
Mesa de cabeceira. 
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Suportes para soros, sangue, etc. (quando não trouxer na pró
pria cama deveria vir do teto a fim de facilitar a circulação do 
pessoal) .  

Mesas para '() médico, para a enfermeira-chefe e para a secretária. 
Armários para roupas, medicamentos, material especial, mate

rial de llmpeza, etc. 
Móveis para a sala de espera. 
Aparelhos diversos : drenagem de tórax, drenagem de sucções 

gástricas, drenagem vesical. 
Tensiômetros e estetoscópios de acôrdo com o número de lei-

tos ou um para cada 2 leitos. 
Ressucitadores 
Sonda de oxigênio, máscaras e cateteres. 
Material para traqueotomia, pequena cirurgia ,  dissecção de veia, 

intubação. 
Bandejas as mais usadas, enfim todo material moderno que o 

hospital puder dispensar, deverá ser centralizado na UTI ; em caso 
de necessidade por parte de outros serviços será solicitado a esta 
e devolvido após o uso. 

Medicações em estoque mínimo satisfatório. 
O centro de material fornecerá diàriamente, de acôrdo com a 

previsão do estoque para as 24 horas, pacotes diversos de : curati
vos, seringas, agulhas, gases, etc . . .  

Não nos alongaremos em especificações sôbre o material ne
cessário ; sua existência decorre, naturalmente, das finalidades ge
rais do hospital e dos recursos existentes ; frizaremos, contudo, que 
a UTI será o lugar de eleição para a guarda de todo material mais 
atualizado que o hospital dispuzer ; isto irá beneficiar indistinta
mente todos os pacientes. 

4 .  CONCLUSOES :  

Apresentando o� pontos que consideramos essenciais n a  orga
nização de uma UTI uma pergunta se faz necessária : "Melhorará 
realmente o tratamento aos pacientes? "  (5 )  Baseada em experiências 
dê' outros serviços podemos concluir que a resposta será positiva 
EstatÍSticas têm provado que há um aumento quantitativo no cui
dado prestado ao paciente por profissionais devidamente prepara
dos e que êstes cóntam com maior número de recursos nesta uni
dade. Naturalmente o custo das unidades é bem maior para o hos·· 
pital, contudo sabemos que êste mesmo custo será compensado p ela 
qualidade do cuidado prestado. 

Podemos concluir também que em hospitais já em funcIona
mento seria de tôda conveniência a organização de uma Unidade 
Pilôto que, após uma avaliacão dos resultados, será transformada na 
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Unidade definitiva, com benefícios para os pacientes e para o hos
pital. 
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ASSISTINC IA ESP IR ITUAL AO 
PAC IENTE HOSPITALIZADO * 

"Ninguém poderá ser incomodado em virtude de suas opiniões, 
nem mesmo em assunto de religião". 

"A confissão religiosa do homem deve ser respeitada". 
"Tôda pessoa tem direito de professar uma crença religiosa e de 

praticá-la particularmente". 
Um dos grandes temas aprofundados pelo Concílio Ecumênico 

Vaticano lI, refere-se à liberdade religiosa. Já o título do estudo é 
altamente significativo : "A liberdade religiosa, ou o direito da pes
soa e da comunidade à liberdade em matéria religiosa". 

O direito à liberdade religiosa funda-se na dignidade da pessoa 
humana e requer que ninguém seja coagido a se comportar em de
sarmonia com sua consciência, nem seja obstáculo a se compor
tar de acôrdo com ela por qualquer autoridade humana. Esta li
berdade é um patrimônio do indivíduo e da sociedade e deve ter 
garantias de subsistência e uso. 

A liberdade religiosa não isenta a pessoa de obrigações em 
matéria religiosa ou da submissão à vontade de Deus ou de um Ser 
Criador. Também não autoriza o homem a se comportar com in
diferença face à verdade ou êrro, como não o desobriga do dever de 
formar a própria consciência. 

A lei de Deus, eterna e universal, é regra suprema da con
duta humana. O homem compreende e avalia a lei de Deus atra
vés de sua própria consciência e ninguém na sociedade pode arrogar
se o direito de impedir-lhe de se comportar, quer em público, quer 
em particular, contra a sua consciência. 

O exercício de religião consiste, em primeiro lugar, em atos in
ternos. A natureza social da pessoa requer também manifestações 
externas. Estas têm seus limites, resultantes do bem comum e do 
direito devido à consciência do outro. 

As relações do homem com seu Deus estão acima de qualquer 
autoridade civil. A competência do poder restringe-se ao domínio 
tempóral, que deve ser ordenado de tal forma que não impeça a 
pessoa de atingir o seu objetivo supremo no pleno gôzo de sua li-

• N.R. - Trabalho de autor não identificado. Como o assuntos é de in
terêsse, achamos conveniente sua publicação. 
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berdade de consciência. A autoridade civil abusa de seu poder quan
do se imiscue em questões da relação do homem com seu Deus. 

Como se vê, o direito do homem ao culto religioso é llvre. To
dos são autônomos para escolher a sua seita. Nem o estado, so
ciedade ou família poderão se j ulgar possuídos de autoridade ca
paz de tolher a pessoa em sua preferência religiosa. Ela é sagrada, 
motivo porque está além do domínio do homem e do estado. Trans
cende a todos os pOdêres terrenos. 

Quase tôdas as religiões apresentam prátic.as diferentes. Daí 
a necessidade de o enfermeiro conhecer os princípios básicos, pelo 
menos das mais cultuadas, a fim de que possa prestar, de maneira 
mais convincente, tal assistência ao enfêrmo. 

o PACIENTE CATÓLICO OU ORTODOXO 

Espiritualmente as igrejas católica e ortodoxa são iguais. No 
hospital o enfermeiro se defronta com um ou outro dêstes professos. 
Se há capela no hospital, é dever informar o paciente do horário das 

missas dos domignos e dias santos. 
O enfermeiro deve considerar como seu dever providenciar-lhe 

sacerdote, contribuindo, desta forma, com a vida sacramental do 
enfêrmo. Sua conduta respeitável diante dos sacramentos é impres
cindível. 

Na quaresma, se não quiser comer carne nas sextas-feiras, res
peita-se seu costume, de igual maneira se procede quanto ao je
j um. Se tem por hábito ler a Bíblia, catecismo etc., e se encontra 
impossibilitado de o fazer, o enfermeiro incumbir-se-á disto. 

Caso nasça uma criança, providencia-se seu batismo; porém, es
tando esta em perigo de morte é dever mais grave de ministrá-lo, 
caso o capelão não chegue a tempo ; qualquer pessoa, mesmo here
ges, cismáticos ou infiéis, poderá fazê-lo, bastando para isso ter 
a intenção. Não sendo observada qualquer manifestação vital, tão 
pouco sinal concreto de morte, é dever ministrar o sacramento con
dicional. Em caso de abôrtos, faz-se o mesmo, havendo dúvida quan
to à manifestação ou não de vida. 

O paciente não sendo católico nem ortodoxo, mas que na hora 
da morte queira receber o batismo, chama-se o capelão ; não ha
vendo tempo, faz-se sob condição. Na ausência da família o en
fermeiro é quem se encarrega de tratar dos sacramentos e rituais 
da respectiva crença do moribundo. 

Com o consentimento do enfêrmo, o capelão ministra a Peni
tência. Santa Comunhão, Confirmação e Extrema Unção e, até mes
mo o matrimônio. Todos os sacramentos podem ser ministrados em 
qualquer ocasião, salvo o Sacramento dos Enfêrmos, reservado ao 
paciente em estado grave. Todo e qualquer sacramento é minis-
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trado em plena consciência do moribundo, todavia, ministra-se, em 
certos casos, logo após a morte, condicionalmente. 

Os delirantes e os que perderam os sentidOs se antes disto es
tavam dispostos a receberem o sacramento, e não há. perigo de 
irreverência, podem receber a Eucaristia, o mesmo não acontecendo 
com os que sofrem de vômitos e tosse continua, que recebem a 
Santa Comunhão, caso o estômago possa aceitá-la e retê-la. 

O bispo é o ministro ordinário do Crisma, entretanto, para os 
doentes em perigo de morte, o Pároco ministra-lo-á, em razão de 
uma permissão da Santa Sé. O Sacramento dos Enfêrmos propor
ciona paz de espírito e, muitas vêzes restabelece a saúde ao en
fêtmo. li: sacramento de vivos, portanto, o doente deve antes con
fessar-se e receber a Eucaristia. 

Não pode ser . ministrado àqueles que, embora estej am con
dénados à morte, não estiverem doentes. Havendo dúvida da exis
tência ou não da razão e em perigo de morte, ou j á> morto, ministra
se o Sacramento dos Enfêrmos sob as mesmas condições já cita
da� anteriormente. O batismo não é Obrigatório neste caso ; ao con
trário, em se tratando de um acidente. 

Todos os adultos podem receber a Extrema Unção em seguida 
ao batismo, mesmo que se trate de hereges ou cismáticos, sem co
nhecimento do seu valor espiritual, mas sob condição, desde que 
não haja escândalo. As crianças só depois que tiverem uso da razão. 
O sacramento da Extrema Unção não pode ser ministrado a um en
fêrmo que tenha se recusado a confessar e comungar. 

li: atribuição do enfermeiro e seu dever imprescindível, preparar 
o necessário para a visita do capelão, permanecendo no quarto, ex
ceto em casos de confissões. 

Mesmo não tendo religião é comum o paciente gostar da vi
sita do religioso. 

Não havendo padre, pode-se fazer orações com o paciente, ori
entá-lo a um exame de consciência, arrepender-se dos pecados' ou 
ofensas feitas a outros ou a Deus e rezar com êle o Ato de Contrição. 

O paciente Adventista do Sétimo Dia. baseia-se no principio de 
que o homem tem acesso a Jesus Cristo através das orações e que 
por :B:le se vai a Deus, sem intermediação humana. Sua principal 
companhia é a Bíblia Sagrada, seu amigo insegarável. 

Seus irmãos de fé mantém con�antes e metódicas visitas nos 
hospitais. Dispensam grandes cuidados para os congregados doentes. 
Dai se observar que o serviço de enfermagem não necessita dar 
muita atenção e ajuda direta na assistência espiritual a êste paciente. 

Admitindo que êle deseja tomar a Santa Ceia . e  que iláo ' te .. 
nha solicitado a presença do pastor a tempo, o enfermeiro tomará 
esta responsabilidade incontinenti, facilitando todo trabalho do mi
nistro e auxiliando-o no que fôr preciSo. Esta cerimônia rel1g1osa 
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é de suma' importância para o crente adventista. É um testemunho 
do seguimento a Cristo. 

Tratando-se de um nôvo converso ainda não batizado, em pe
rigo de morte, manifestando êste desejo de fazê-lo, o enfermeiro 
deve providenciar a presença do pastor adventista enquanto o pa
ciente se encontra em pleno uso da razão. Nenhum sacramento é 
ministrado à pessoa inconsciente. As crianças estão excluídas de 
todo e qualquer sacramento, como parte ativa neste . Só a partir dos 
doze anos de idade tomam parte diretamente. 

Lembrando que o batismo adventista é por imersão, o enfer
meiro mais uma vez precisa agir enquanto há tempo e possibilidade 
de o paciente receber e sacramento desej àdo, Coloca-se à dispOSição 
do ministro religioso e proporciona-lhe meios suficientes · para que 
desempenhe a contento sua missão. Não esquecer de dar informes 
pl'e'cisos sôbre o estado do enfêrmo. 

As práticas pós-morte, ou sermão fúnebre, só tem valor para 
os f.amiliares. Constitue um conselho do pregador, lembrando-lhe 
que nà Eternidade todos se aj untarão de nôvo. 

Com relação aos cuidados de nutrição e dietética, o enfermeiro 
deve auxiliar a nutricionista na observação alimentar do paciente, 
considerando que êste é vegetariano. Não ingere nada de cárneo. 
Aquêle que o faz, é com uma série de restrições : não come nada 
do porco, nem de animais que não tenham a unha fendida em 
duas, ou que ruminam. Peixes só os que tiverem barbatanas e esca
mas. Não come sangue porque admite um símbolo de vida e esta 
é dom de Deus. Não come gorduras de carne. Todos os animais co
miveis devem ser mortos de modo que eliminem todo o sangue da 
carne. Daí ser preferível oferecer-lhe uma dieta vegetariana, provida 
de outras proteínas que não animais. 

Não toma café nem chá, exceto de fôlhas caseiras. Não usa con
dimentos nem coisas picantes na comida. Usa o limão em lugar de 
vinagre. As comidas muito oleosas ou temperadas fortes, devem ser 
evitadas. 

Com êstes conhecimentos o enfermeiro deve, sempre que pos
sível, proporcionar-lhe assistência condigna com seus costumes e 
com sua concepção de vida religiosa. 

Outro informe de grande importância para o serviço de enfer
magem, é saber que, na medida do possível, deve acomodar um 
paciente adventista em quarto em que não haj a fumantes. 

METODISTA, PRESBITERIANO E BATISTA 

, O metodista, o presbiteriano e o batista não apresentam ne
nhuma divergência com relação à crença espiritual. :mate o .  motivo 
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porque . se acham englobadas sob as mesmas considerações. Tão 
logo apareçam diferenças, faremos os esclarecimentos devidos. 

O maior confôrto para êsses pacientes .está na convicção irrevo
gável da emanência, da oniscência e da onipresença de Deus. As 
congregações dispensam grande atenção para com os irmãos na 
fé, quando enfermos. São assíduos nas suas visitas, inclusive o pas
tor. Assim sendo, o paciente sempre tem com quem orar. Pouca 
coisa fica que mereça uma atenção maior por parte do enfermeiro, 
Todavia, caso queira dispensar cuidados espirituais ao enfêrmo, pode 
fazê-lo através de uma conversação cristã, ou induzindo-o a um 
exame de consciência e à confissão dos pecados a Deus ou ainda 
rezando o PAI NOSSO, úração considerada universal para todo cristão. 
Deve-se porém, fazer uso da 2 .s pessoa do singular em lugar da 
2.s do plural. Ler Salmos, principalmente o capítulo 23, o Sermão da 
Montanha, São Mateus de 5 a 7, as epístolas de São Paulo e as car
tas de Thiago. Isto pode ser feito inclusive para o enfêrmo em esta
do de inconsciência, tendo em mente que o sentido da audição é o 
último a desaparecer. Por isso produzirá algum confôrto à pessoa. 

O movimento metodista e o presbiteriano facultam o batismo 
por não julgarem essencial à salvação da alma. Pode ser minis
trado em criança ou quando adulto; por imersão ou por asperção, 
dependendo da vontade do batizando. Em caso do nascimento de 
uma criança em perigo de morte, não há providências a serem to
madas no sentido de batizá-la. Se fôr vontade dos pais, faz-se o 
batismo igual ao de qualquer cristão. 

A Santa Ceia também não é considerada um sacramento es
sencial. Fica dependendo da vontade do paciente. Sendo preferência 
da pessoa, convida-se o pastor para celebrá-la. Pode ser em qual
quer época do ano. 

O batista dispensa o batismo para a criança, mesmo enfêrma. 
Confiam na graça de Deus sôbre os inocentes . Não aceita a Santa 
Ceia no hospital. Limita-se à confissão espiritual. O Natal e a Se
mana Santa são comemorações consideradas apenas como forma
lidades. Entretanto, deve o enfermeiro se aproximar do paciente 
e informar-se dos seus desejos. 

É bom que se diga : êles aceitam a visita de qualquer ministro 
cristão, mesmo do padre. 

O enfermeiro deve dar tôda assistência ao ministro religioso e 
informá-lo do estado do paciente, para que êle possa prestar a ·  as'
sistência devida. 

Não crêm no inferno nem consideram que a doença seja um cas
tigo. Nenhuma prática espiritual aos mortos. Os sermões fúnebres são 
de caráter consolador para a família do morto. 
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COnclusão : O fundamento para a salvação da alma baseia-se na 
fé, na vida diária e na prática do evangeho. 

Não têm reservas aimentares. 

o ESPíRITA 

O espirita tem por base I) evangelho de cristo, sem formalismo 
nem rituais ou dogmas. Admite a reencarnação como um processo 
de aperfeiçoamento e j ustiça divina, em virtude de que, não existe 
para êle as penas eternas. 

O paciente espirita aceita bem os tratamentos pois considera 
o corpo físico um instrumento do espírito. Aceita as dores e sofri
mentos como um meio de purificação e resgate dos débitos "Kár
micos" das encarnações anteriores. 

O enfermeiro que conhece os princípios da doutrina pode men
cioná-los ao enfêrmo. Aj udá-lo a superar os momentos difíceis, es
timulando-o à leitura de certas obras muito significativas como : 
O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ou orientando-o à leitu
ra do Evangelho segundo o Espiritismo. 

Quando as condições físicas não permitem, cabe ao enfermeiro, 
desde que a obra esteja à mão, fazer ai leitura, ficando para o pa
ciente a meditação, o que v�.i influir no seu reequilíbrio psíqUico. 

Pode aconselhar o paciente a tomar um "passe" o que, se
gundo a doutrina, tem duplo caráter : religioso e científico, fazen
do com que a pessoa se livre das influências de correntes de es
piritos maus ou doentes, através dos fluidos do médium, devido 
às vibrações emanadas pelo seu corpo. Dá ao doente mais fôrça 
para suportar a dor e causa uma sensação de melhora. Pode ser 
dado em qualquer estágio da doença e principalinente quando em 
estado grave ou é chegada a hora final, considera uma passagem 
desta para a outra vida. 

Em caso de o paciente estar incosciente ou morimbundo ou mes
mo morto, o enfermeiro pode fazer uma oração, dentro do seu cre
do religioso, em intenção daquele que está sofrendo e orientar a 
familia a que faça o mesmo. 

Não existe ,para o espírita, restrições alimentares, todavia, al
guns não comem carne, e nesse caso a dieta deve conter outras 
fontes dê proteína. 

Quanto às comemorações, estas têm valor relativo. No Natal fes
teja a vmda de Cristo. Na Semana Santa leituras e meditações. 
Para o espirita tem valor significativo a vinda de Cristo aqui na 
Terra. 
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o ISRAELITA 

o paciente israelita, por falta de segurança num ambiente hos
pitalar estranho e a desconfiança de não ser bem aceito, certamen
te não vai ser um doente de fácil tratamento. Provàvelmente terá 
tendência a exagerar seus sofrimentos ou a ocultá-los. 

Um dos motivos constrangedores e que agravam a sua inse
gurança é a presença, no seu quarto, de símbolos religiosos cristãos. 
lt aconselhável, se possível, que se retire a Cruz, por respeito às 
convicções do paciente. 

lt traço muito característico do j udeu a afirmação da vida. O 
dever de combater a doença anula as mais sagradas leis religiosas, 
como o descanso sabático ou "Kashrut". Essa atitude é relacionada 
com o pouco interêsse que o j udaismo demonstra pelas questões da 
vida pós-morte. O princípio básico da religião j udaica é que o j u
deu não necessita de intermediário entre si e Deus. 

O rabino que é um erudito e interpretador da lei ,pode ser dis
pensado de qualquer ato religioso. Assim, quando não fôr possível 
localizá-lo, qualquer membro da comunidade j udaica pode ser cha
mado para conselheiro espiritual. 

Não existe absolvição dos pecados pela confissão com a pre
sença da pessoa oficial religiosa. Um bom j udeu tem como obri
gação religiosa a visitação ao doente. Para um paciente j udeu que 
não tenha família, em caso de morte, não se deve entrar em con
tato com emprêsas funerárias e sim com a Congregação, a qual 
se encarrega dos rituais. 

A todo menino j udeu deve ser feita a circunscisão. li: medida 
altamente higiênica e profllática. Só deixa de ser feita quando a 
criança é hemofílica. 

Sabath é assim chamado o dia do descanso dos j udeus, sendo 
tôdas as suas atividades bastante limitadas nesse dia. A atuação 
do enfermeiro em suas relações com o doente, deve ser a de res
peitar ao máximo a restrições impostas ao crente pelo descanso 
rltual. 

Em casos de amputação, a peça ( considerada como parte de 
um ser vivo) deverá ser enterrada em cemitério. A prática da ne
cropsia não é permitida porque é considerada mutilação que atinge 
a vida futura na eternidade. Só pode ser feita em três casos : para 
esclarecimento de crime ; para estudo de moléstia desconhecida, ten
do em vista tratamento e cura de casos ainda incuráveis ; para es-
tudos anatômicos. 

• 

O regulamento dietético j udaico impõe uma série de compli
cadas restrições entre os alimentos puros e impuros, "Kosher e não 
Kosher", respectivamente os ruminantes que têm pés fendidos como 
a vaca e as aves, como a galinha. �tes animais são abatidos e pre-
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parados de acôrdo com o ritual j udaico, a fim de que sej am consi
derados puros. Não é permitido o uso de carne de porco e de crus
táceos.  

O leite e seus derivados, como também ovos e gorduras são 
considerados puros quando provenientes dos animais já menciona
dos ou de vegetais. Os produtos lácteos não devem ser tomados jun
to com a carne. Se esta fôr servida antes, torna-se necessário um 
in'tervalo de três horas para servir o leite . Ao contrário, o israe
lita se serve de carne após os produtos lácteos. 

Um j udeu pode não fazer questão nenhuma de rezar ou de co
mer "Kosher", mas ficará grato se o enfermeiro, por exemplo, SOl1-
ber da existência de "Hanukkah", uma festa j udaica que ocorre nas 
proximidades do Natal e ,  em lugar do "Bom Natal", fôr cumpri
mentado com o "Bom Hanukkah". 

Durante o períOdo da Páscoa, não deve ser tomado nenhum pro
duto que contenha levedura como pão fermentado, biscoitos, ma· ·  
carrão ou bebidas fermentadas. Aceita nesta ocasião o pão sem 
fermento. o "Matzo". 

Deve-se lembrar que, se o paciente desej a seguir o regulamen
to dietético e não havendo pescado Ou carne kosher preparados de 
modo especial, o melhor é substituí-los por alguma outra proteína. 

Solicitar a cooperação da família ou do serviço dietético do 
hospital para que, na medida do possível, não haj a quebra do ri
tual do paciente. 

No caso de apresentar problemas em relação ao recipiente 1'.0 
qual é servida a refeição, pode-se lançar mão do prato de papel. 

Deve-se proporcionar um ambiente agradável à prática das for
mas tradicionais de culto e ,  quando necessário, pedir a coopera
ção, neste sentido, aos membros da equipe de enfermagem e mes
mo aos demais pacientes da enfermaria. 

BUDISTA 

O budista respeita qualquer manifestação, quer política, reli
giosa ou social não alimentando infrutíferas discussões teóricas. No 
budismo a pessoa é levada a encontrar soluções para as suas dú
vidas expontâneamente. Só no início recorre ao monge. 

Considera a vida transitória e instável. A doença é um fenô
meno instável que, por necessidade deve terminar ' pela cura ou 
pela morte. 

Aceita a vida como a realidade, que é 'transitória, da mesma 
maneira. como suporta um temporal ou os dias de sol, sabendo que 
tudo isto não é permanente. Sendo assim, o paciente budista acei
ta o tratamento necessário. Por outro lado, aceita a velhice e a 
morte conformádamente, esforçando-se para o desapêgo de tudo. 
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Quando manifesta desej o de conversar o monge é indispensável ; 
por outro lado, . é importante que receba visitas de parentes e ami
gos. Se o paciente fôr monge budista e manifestar desejo de fa
zer meditação, coloca-se-lhe o "Kesa", ( manto de discípulo budista) . 

Quanto às crianças, não são iniciadas no budismo, dedicando-se 
somente na idade adulta. Não há cerimônia quando do seu nasei
mento. Há o ensino da posição sentada, mãos no abdomen, per
nas abertas, posição ereta, um início à meditação qúe conta com 
cinco minutos diários e vai progredindo até atingir uma hora. 

O budismo adaptou-se à alimentação j aponêsa. Esta abole gor
duras de qualquer espécie. O arroz é feito sem. gordura e sem con
dimentos .A alimentação é baseada no feij ão soj a. Com a soj a fer
mentada faz-se o "missô", massa que se coloca numa sopa muito 
apreciada. Existe, também, um môlho "shoyú". Faz-se uso. do chá 
verde sem açúcar. É desaconselhada a alimentação carnívora. · Após 
os 30 anos abole por completo a carne de porco. A carne de . vaca 
depois dos 40 ; após os 60 abstem-se de galinha e peixe, constituindo
se a dieta alimentar de frutas e verduras. Na entrada do ano (mes·
ma época que o nosso) , providencia-se para o paciente em questão, 
um bôlo de arroz, o "moti" .  É comemorado também, " Bon Odori", 
uma festa alegre no início de agôsto. 

Depois que o paciente budista morre, lê�se o último sermão de 
Buda : 

"6 monges, não vos entristeçais. Ainda que eu per.manecesse 
no mundo milhares de anos, isso não me livraria da morte. Tudo 
o que se reune, não escapllj à separação. Já foram ensinados todos 
os "Dharmas", princípios que trazem proveitos a quem os pratica e 
todos os que trazem proveitos a outrem. Ainda que eu permanecesse 
vivo ,nada mais teria que fazer. Tôdas as pessoas que eu devia en
sinar já foram ensinadas. Se vós, meus discípulos, persistirdes na 
prática da lei após minha morte, meu corpo de lei continuará eter
namente vivo. 

Deveis saberqüe Ilo mundo nada existe de�permanente:-Tuclõ 
o que se reune, não escapa à separação. Não vos entristeçais, pois 
assim é o mundo. Esforçai-vos para obter a libertação. Eliminai as 

trevas da ignorância com a luz da sabedoria. O mundo é algo peri
goso e incerto, sem nada de estável. Eu agora alcancei a extinção 

como aquêle que se livra de uma moléstia maléfica. Vou deitar fora 
o pior dos males, aquilo que se chama corpo e se encontra mer

gulhado no oceano da doença, da velhice e da morte. O sábio que 
destrói isso é semelhante àquêle que mata um salteador. Essa des
truição deve ser motivo de alegria. 

Esforçai-vos sem cessar na prática que leva à libertação. Tôdas 
as leis imutáveis dêste mundo são isentas de garantias e estabilidade. 



160 REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

Permanecei em silêncio. O tempo passa e é chegada a .  hora 
de eu me exinguir. lt êste meu último ensinamento". 

Aplicados ao hospital, êstes princípiOS assumem grande impor
tância. 

COmo foi dito acima, a liberdade religiosa funda-se na digni
dade da pessoa humana. Esta liberdade foi repetidas vêzes real
çada nos textos sagrados. A Sagrada Escritura e a História da sal
vação revelam como o Criador quer que os filhos seus se submetam 
a 1:le com a glória dos filhos de Deus . 

. Em conseqüência disto resu�ta o dever de profundo respeito 
pela crença religiosa de tôda e qualquer pessoa e da colaboração 
que devemos prestar-lhe para que mantenha fidelidade à sua cons 
ciência, abstendo-nós de · tudo quanto possa prejudicar-lhe a j usta 
liberdade. 

No hospital o objetivo do enfermeiro é assistir o paciente ,aj u
dando-o a conservar ou a recuperar a saúde física e mental. Edu
cando-o e orientando-o para o reingresso na sociedade, nas suas 
atividades normais de vida;  êste é o seu interêsse primeiro. Todavia, 
durante o estágio hospitalar de um paciente, o enfermeiro Comu
mente é solicitado por aquêle a fim de lhe providenciar corifôrto 
espiritual. 1: dever do profissional em enfermagem prestar êsse au
X1llo'  tôdas as vêzes que se fizer necessário. 
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INTEReSSE GERAL 

ENFERMAGEM 

I 

M arina de Andrade Resende * 

Celebra-se, em todo d Brasil, a Semana da Enfermagem. A pri
meira vez que se celebrou essa semana, delimitada pelos dias 12  a 
20 de maio, foi em 1940. Com repetições anuais, a de 1964 é a 25.
Semana da Enfermagem no p.aís. 

Entre outros, têm as comemorações o objetivo de identificar , 
para o público, as necessidades e os recursos dessa profissão. 

Que é a Enfermagem? Que atribuição têm os que as praticam? 
Como se preparam para desempenhar essas atribuições? 

A significação das palavras é difícil, sobretudo quando são elas 
empregadas para identificar o que, embora delimitado pelos dis
positivos legais, corresponde a um conceito vago e impreciso nos 
costumes de várias comunidades. 

A enfermagem é, como tôda profíssão, uma resposta a uma exi
gência social ; fundamenta-se em necessidades universais do sê! 
11umano. 

O objetivo da saúde � sua conservação ou recuperação - so 
pode ser atingido com o esfôrço empregado de uma equipe, na qual 
a enfermeira tem um papel importante. Nessa equipe de saúde, 
o médico tem a autoridade máxima para diagnosticar, prognosti
car e indicar a terapêutica ; êle sõzinho, porém, não é capaz de 
tomar o homem saudável. Nessa equipe, nem tôdas as atividades 
cabem à iniciativa médica. Cabe à enfermeira uma função distin
ta e característica e que, nem sempre, é compreendida. 

• Oomo homenagem a Marina de Andrade Resende no 2 .° aniversário de 
sua morte, a Revista Brasileira de Enfermagem reproduz artigos es
critos para o público de Belo Horizonte em 1964 a pedido da ABEn -
SMG, em comemoração à 25.- Semana da Enfermagem. 

De 1964 a 1967 houve modificação em alguns dos dados aqui apre
sentados, mas não nos conceitos emitidos ; o estilo simples e claro da au 
tora nos mostra sua preocupação em tornar a Ehfermagem e a ABEn 
- às quais se dedicou inteiramente · - conhecidas do grande público . 
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"A função peculiar da enfermeira é dar assistência ao indivíduo 
doente ou sadio no desempenho de atividades que contribuem para 
manter a saúde ou recuperá-la (ou ter uma morte tranquila) -
atividades que êle desempenharia só , se tives�e a fôrça a vonta
de ou os conhecimentos necessários. E fazê-lo de modo que o aj ude 
a ganhar sua independência o mais rápido possível".  

Nisto a enfermeira é mestra, ela supre o quê falta ao doente 
para torná-lo completo, para curá-lo, para torná-lo, independente, 
porque lhe faltam fôrça física, vontade ou conhecimento. Saber o 
que necessita o seu paciente e suprir essa necessidade não é tarefa 
iácil. 

A enfermeira é "a consciência para o que se acha inconsciente ; 
o amor à vida para o que atenta contra ela, a perna para o am
putado ; os olhos para o recém-chegado ; é  o meio de locomoção para 
a criança que não sabe ou não pode caminhar ; a fonte de conhe
cimento e de confiança para a j ovem mãe ; a porta voz daqueles 
que estão muito fracos ou impedidos de falar" .  

Tôdas essas atividades, em si ,  são simples ; tornam-se com
plexas de acôrdo com as necessidades dos paciente . 

Repirar, por exemplo, é um ato normal na pessoa sadia ; quan
do porém cabe à enfermeira colocar e conservar o paciente em po
sição apropriada para a expansátt do torax, após ressecção de uma 
costela, ou quando lhe cabe manej ar um respirador artificial, E'S
tará executando funções complexas que exigem um conjunto de 
conhecimentos e de técnicas sem os quais periga a própria vida 
do paciente. Estar limpo é o resultado ' de . atos e hábitos de rotina. 
Limpar e conservar limpo um paciente imobilizado, inconsciente, pe
sado, incontinente, exige, da enfermeira, técnica e dedicação que 
alargam o conceito de sua função. 

A Enfermagem é pois um conj unto de técnicas apoiadas �m 
princípios científicos e executadas para auxiliar com atividades que 
o paciente se pudesse, executaria sozinho, para satisfazer neces
sidades pessoais tais como : respirar, comer, eliminar, conservar boa 
postura, repousar, dormir, locomover-se, cuidar da higiene pessoal, 
vestir-se, comunicar-se praticar sua religião, ocupar-se, etc . 

As atividades que constituem os cuidados de enfermagem va
riam de acôrdo com a idade, o sexo ,o meio, a cultura, o equilíbrio 
emocional, com a capacidade física e intelectual do doente. Os 
cuidados podem se tornar adequados ou inadequados dependendo 
da estrutura dós serviços correlacionados e da administração da ins
tituição de saúde. 

Para o bom atendimento do doente; a enfermeira não deve 
ser afastada para outras atividades tais como : limpeza, secretaria,  
arquivo, cozinha, costura, desde que isto determine negligenciar suas 
tarefas específicas. Mas a enfermeira sa.be e pode fazer tudo isto e ,  
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sobretudo, sabe e pode ensinar e verificar o cumprimento de tudo 
isto. Cabe à enfermeira sobretudo ensinar e verificar o cumpri
mento das técnicas de enfermagem, sobretudo daquelas que, por 
serem mais fáceis ou por serem executadas em pacientes meno.§ 
graves,. podem ser delegadas a outras categorias profissionais da en
fermagem. 

Ensinar e verificar a execução de técnicas exige uma organi
zação de serviço que ainda não é encontrada na maioria dús hos
pitais, motivo pelo qual os cuidados de enfermagem deixam tanto 
a desej ar. 

11 

Tendo conceituado, em artigo anterior, a profissão passo a iden
tificar os membros da equipe ; legalmente, estão classificados em : 

1 .  Enfermeira : é portadora de diploma de curso universitário ; 
2 .  A uxiliar de Enfermagem : é portador de certificado do cur

so de nível médio ; 
3 .  Prático de Enfermagem ou Enfermeiro Prático : é porta:dor 

do certificado fornecido pelo Serviço Nacional de Fiscalização da 
Medicina, após exame a que se submetem os atendentes depois de 
2 ou mais anos de efetivo trabalho em hospital . 

No setor materno infantil, trabalham também, legalmente ha
bilitados, as obstetrizes e a parteira prática ; a primeira é porta
dora de diploma de curso superior e a segunda com certificado como 
o do prático de enfermagem. 

No campo da Saúde Pública, trabalham a visitadora sanitária, 
com formação, em geral, de acônio com determinações dos gover
nos estaduais, motivo porque :ma habilitação se limita às frontei
ras do Estado onde se form.ou. 

A formação do enfermeiro data de 1923, quando a Escola de En
fermeiras Ana Nery da Universidade do Brasil, abriu a 1 ." turma, 
com as pioneiras da enfermagem no Brasil. Experiências anteriores 
tinham sidO feitas pelo Serviço Nacional de Doenças Mentais e pela 
Cruz Vermelha Brasileira, que, a partir de 1890 o primeiro, e a par
tir de 1916,  a segunda, treinavam pessoal para os serviços psiquiá
tricos e para a guerra. 

No padrão da Escola Ana Nery, a 2." escola que se estabeleceu 
no país foi a Carlos Chagas, em Belo Horizonte, em 1933 ; inicial
mente do Govêrno do Estado e, desde 1950, da Universidade de Mi
nas Gerais. 

Funcionam hoje 39 escolas de enfermagem no pais, das quais, 
5 em Minas. 

Os requisitos de admissão ao curso de enfermagem são idênti
cos aos requisitos de admissão a qualquer escola superior. Vigora, 
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em quase tôdas as escolas de enfermagem o sistema de residência 
para as etudantes, podendo ser esta gratuita ou paga. A grande 
diferença no ensino, e isto desde os primórdios da enfermagem, 
consiste em que o curso exige da aluna dedicação exclusiva e tem
po integral, dado o sistema de estágios hospitalares e em Saúde Pú
blica, concomitante com as aulas prático-teóricas. 

Formado, compete ao enfermeiro, além das atividades especlfi
camente profissionais, a direção e o ensino nas escolas de enfer
magem no setor hospitalar e no de Saúde Pública ;  a composição das 
bancas examinadoras de concursos para provimento de cargos pú
blicos de enfermagem e das bancas para habilitação de práticos de 
enfermagem. 

Nos quadros federais e autárquicos bem como nos quadros de 
funcionários de quase todos os Estados, o salário inicial da carreira 
é igual aos salários dos demais profissionais liberais. 

O auxiliar de enfermagem ocupa o 2 .° lugar na equipe de enfer
magem. Sua formação foi oficialmente iniciada em 1949 ; experiên
cias anteriores também tinham sido feitas por algumas escolas de 
enfermagem, permitindo o estabelecimento de um curso mais prá
tico, mais curto e com exigências de escolaridade menor. Para ser 
auxiliar de enfermagem, o �candidato precisa apresentar certificado 
de curso primário e ter, no mínimo 16 anos ; o curso é de 2 anos es
colares ou 18 meses. Funciona em , Esl!olas de Auxiliares de Enfer
magem. Estão localizados em todos os Estados do Brasil, em número 
aproximado de 70, os reconhecidos. Em Minas, devidamente reco
nhecidos, funcionam 5 .  

Recebido o certificado, compete ao auxiliar de enfermagem pres
tar os cuidados de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro. 

Depois da vigência da Lei de Diretrizes de Bases, as Escolas de 
Auxiliar de Enfermagem estão se valendo ria possibilidade do giná
sio profissional, ao nível da La e 2.a séries, enriquecendo assim o 
curso e facilitando a instrução secundária aos alunos desejosos de 
oportunidades, mas obrigados a trabalhar. 

O prático de enfermagem é o membro da equipe a quem não 
foi dado treinamento oficial e sistemático. A habilitação é feita por 
candidato maior de 18 anos e com 2 ou mais anos de efetivo exer
cício em hospital ; aprendem pela prática ; não tem base senão da 
experiência que pode ter sido boa ou precária, dependendo das 
c3ndições do hospital onde trabalhou. Pode ter tido a sorte de 
fazer um treinamento ligeiro que as Seções Estaduais da Associação 
Brasileira de Enfermagem oferecem, como preparo ao exame cuj a 
responsabilidade cabe aos Serviços de Fiscalização da Medicina. Não 
se exige exame aos que provam ter mais de 20 anos de serviço hos
pnalar. A habilitação só vale no Estado no ' qual o exame foi feito . 

Trata-se de um processo precário de habilitação e que já foi 
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suspenso uma vez; estabelecido em 1959, vigorou até 1964. Deses
timula a entrada de maior número de candidatos aos cursos de 
auxiliar de enfermagem ; constitui, um status quo incompatível com 
o progresso técnico-científico que exige, cada vez mais, melhor ha
b1l1tação dos membros que militam nas equipes de saúde. 

O descaso dos hospitais em constituir equipes de enfermagem 
habilitada s se prende a muitoS' fatôres ; convém 

"
salientar porém que 

grande número deles não prevaleceria, caso vigorasse um sistema de 
fiscalização, exigindo-se o cumprimento das leis. A fiscalização tem 
demorado mas virá : ou pelos serviços oficiais já existentes ou pelos 
Conselhos de Enfermagem que serão organizados no país.  

Até agora, no setor hospitalar, trabalham, em esmagadora per
centagem sôbre os membros habilitados, os atendentes : homens e 
mulheres de boa vontade, dedicados, admitidos para tarefas varia
das e que, com o tempo, passam a ser considerados enfermeiros pela 
administração, pelo público e por êles próprios. 

No BrasU, improvisa-se pessoal de enfermagem como se impro
visa pessoal para outros serviços ; acontece porém que, noutros cam
pos, não se confunde o responsável com os colaboradores e auxi
llares. No hospital, porque o atendente também se acerca do doente, 
passa a ser chamado de enfermeiro. 

111 

Acontece porém que a assistência de enfermagem, no tocante à 
satisfação das necessidades pessoais do doente, é, em grande es
cala, prestada pelos familiares. E pobres familiares ! Sentem o doente 
descuidado por saberem que seu desvelo e dedicação não suprem a 
necessidade de conhecimentos e de técnicas que constituem a se
gurança e o confôrto do cuidado de enfermagem. 

No esclarecimento de onte:n ficou dito serem poucos os elemen� 
tos legalmente habilitados ao exercício da profissão. Nem tôda a 
vez Ilue se faz uma citação do número de enfermeJros e de " auxi
llares de enfermagem, é feita a referência da fonte ; a Associll ção 
Braslleira de Enfermagem tem sempre grande trabalho para dar 
a informação correta pois, em geral, as citações apontam êsse pes
soal em número muito superior ao real. 

A estatística do IBGE, por exemplo, tem sido sempre exagerada, 
por imprecisão do questionário que só agora vem sendo corrigido ; 
junte-se à imprecisão das perguntas o desejo dos administradores 
de darem boa impressão do hospital que dirigem e o resultado é 
muito Usonjeador : quase todo o pessoal de serviço é computado sob 
a rubrica enfermeiro. 
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A Associação Brasileira de Enfermagem fêz, em 1956/57, um es
tudo sôbre os recursos e necessidades de enfermagem no país ; mui
tos dados do estudo têm sido mantidos atualizados pela Comissão 
de Documentação e Estudos da mesma Associação. São dessa Co
missão os dados que se seguem, referentes ao número de enfermei
ras e de auxiliares de enfermagem que terminaram cursos até 31 
de dezembro de 1963 : 

Enfermeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 31 0  
Auxiliares d e  Enfermagem . . . . . . . . . . . .  8 265 

sendo que 7 cursos não haviam fornecido os dados de 1963. 
No ano passado diplomaram-se apenas 554 enfermeiras em todo 

o país, o que dá uma média irrisórià de 14,2 diplomas por escola. 
No mesmo ano, 977 auxiliares de enfermagem receberam certifica
do, o que dá uma média quase idêntica de certificados por escola 
ou curso. 

Atentando para o Estado de Minas Gerais, no mesmo dia, ter
minaram os curso 61 enfermeiros e 89 auxiliares, dando um total 
de 824 enfermeiras e 754 auxiliares formadas pelo Estado. 

Não sabemos o número de práticos de enfermagem e de par
teiras práticas que já se habilitaram em nosso Estado. 

Não conhecemos a percentagem de enfermeiras e de auxiliares 
que procuram emprêgo em outras unidades da federação, como tam
bém não sabemos quantos, formàdos em outros Estados, estão pres
tando serviços em MinaS Gerais. 

Os estudos até agora feitos levam a deduzir que, em atividade, 
estão 80% das enfermeiras e das auxiliares ; além das falecidades 
e aposentadas, o casamento, com as responsabilidades de família, 
tem sido o maior motivo de afastamento da profissão; E é um mo
tivo muito j usto, considerando ser a profissão essencialmente fe
minina e considerando que, no campo hospitalar, as escalas e seu 
rodízio exigem serviços em horários difíceis, inclusive noturno. 

Em Minas funcionam, reconhecidas pelo Ministério da Educa
ção e Cultura, cinco escolas de enfermagem : 1. C. Chagas, da Univer
sidade de Minas Gerais ; 2. Hugo Werneck, da Universidade Católica ; . 

ministra o curso de enfermagem e o de auxiliar ; 3. Hermantina Be
raldo, também com os dois cursos, sediada em Juiz de Fora ; 4 .  Frei 
EugêniO, com dois cursos, em Uberaba ; 5. Wenceslau Braz, em Itaj ubá . 

Além dos três cursos de auxiliar de enfermagem junto aos de 
enfermagem acima referidos, funciona ainda, no Estado, a Escola 
de Auxiliares de Enfermagem da Cruz Vermelha, Filial de Minas 
Gerais, localizada em Belo Horizonte e a Escola de Auxiliar de En
fermagem Antonina Neves, em São João deI Rei. 

Tôdas as escolas lutam com dificuldades resultantes da defi':' 
ciência orçamentária, de precárias condições dos campos de estágio, 
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de número inadequado de professôres enfermeiros, de falta de bi
blioteca e de outros meios auxiliares de ensino ; lutam também com 
o problema de seleção de alunos pois muitos ainda procuram os 
cursos sem convicção de suas aptidões para a profissão ; abandonam 
o curso outros alunos premidos pelas dificuldades econômicas, re
sultando a formatura de turmas pequenas. 

Mesmo com o número reduzido de pessoal habilitado para a pro
fissão os serviços de enfermagem poderiam estar prestando melhor 
assistência ao público, sobretudo se. a admissão e o treinamento do 
pessoal auxiliar e a administração dos serviços de enfermagem fôs
sem confiados a enfermeiros. 

Acontece porém que quando a enfermeira é admitida para tra
balhar em um hospital, sobretudo em hospital particular, é apro
veitada nos serviços onde suas atividades se relacionam mais com 
as necessidades dos médicos que com as do doente que deveria 
servir ou verificar que fôsse servido por pessoal capacitado. É nas 
salas de operações, onde o seu contacto com o paciente se limita 
a poucos minutos, que a enfermeira, em geral, vai trabalhar. En
quanto isto, o paciente hospitalizado continua a desconhecer a en;. 
fermeira pois fica sob a responsabilidade do pessoal prático e qu� 
trabalha sem a supervisão da enfermeira. l!:sse pessoal, como dito, 
denominado atendente, não teve treinamento suficiente e é,  mutl as 
vêzes, renovado com freqüência pois a instituiçã<;> prefere dispensá
lô antes de um ano de casa para, se tiver que fazê-lo depois, não 
pagar indenização. 

Fôsse a seleção, admissão, treinamento e supervisão dêsse pes
soal entregue ao Serviço de Enfermagem e oferecessem os hospi
tais melhores condições de serviço, a assistência de enfermagem. 
mesmo na situação atual de nossos hospitais, poderia ser melhor. 

IV 

Ficou dito em artigo anterior que a asistência de enferma
gem, mesmo na situação atual de nossos hospitais, poderia ser me
lhor. ESsa assistência depende, é certo, da habilitação e do nú
mero do pessoal que a dispensa ; mas depende também das con
dições em que o pessoal trabalha. 

Embora a enfermagem tenha um papel importante nos pro
gramas preventivos, as condições precárias que abordamos neste 
artigo se referem às dos serviços assistenciais ou, para sermos mais 
explicitas, às condições hospitalares. 

Do ponto de vista do pessoal, são pequenos os salários, difíceis 
os horários, muitas vêzes partidos e quase sempre em rodizio, as 
responsabilidades que se atribui ao pessoal são acima de sua ha
bilitação e competência ; as facilidades de vestiário e toilete pràti-
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camente inexistentes ;  o contrato de trabalho em condições de com
pleta insegurança .  

O hospital é uma instituição que, por sua natureza, é obrigado 
a dispensar uma série de serviços : alguns de caráter nitidamente 
hoteleiro ; outros de caráter técnico. Dentre os primeiros, os úni
cos que funcionam, sem interrupção, 24 horas por dia e 365 dias 
por ano, são a portaria e a mesa telefônica. Dentre os segundos, o 
único também ininterrupto é o de enfermagem: o paciente não é 
menos doente à noite do que. de dia. Pelo contrário : à noite, os fa
miliares, em geral, se eximem de suprir o que, por costume, suprem 
de dia : o confôrto do doente, confôrto que compete ser dado pela 
enfermagem. 

Cabe ao pÚblico saber que o hospital é responsável por um ser
viço e exigi-lo na proporção que êsse serviço é necessário à recupe
rarão do doente. Hoje em dia, é quase rotina hospitalar a hidratação 
do paciente. Hidratar não é só' iniciar a administração do sôro. En
tretanto, por falta de pessoal de enfermagem em número sufi
ciente, a vigilância do paciente fica sempre a cargo da família ; 
quantos familiares passam os maiores apêrtos além de sofrerem e 
fazerem sofrer o paciente porque, se acontece o sôro parar ou di
minuir o ritmo das' gotas, não contam com a presença imediata da 
enfermagem. 

A hidratação é prescrição médica e o hospital precisa ter pes
soal habilitado a cumprir as ordens médicas nas 24 horas do dia. 

Quem já teve uma pessoa da família ou amigo internado, sabe 
bem a falta que faz a enfermagem. Quando o paciente está grave 
e sobretudo, quando a doença é prolongada, recorre a família à 
enfermagem particular, em geral, é o próprio hospital que faz a 
indicação de uma pessoa que, na maioria dos casos, é um dos prá
ticos que j á  trabalharam na instituição, em outro horário. A famí
lia acredita estar sendo atendida por enfermeiro e continua a iden
tificar errôneamente os componentes da equipe de enfermagem, 
além de não proporcionar ao doente o cuidado exigido. 

Não é só a falt�numérica ou qualitativa do elemento humano 
que prejudica a assistência de enfermagem. Na sua função essencial 
- dar confôrto ao doente - a enfermagem se vê limitada por fa
tôres que o hospitaL não se preocupa em eliminar ou em evitar. Bas
ta citar os ruidos, a colocação inadequada de portas e j anelas. a 
inexistência ou mau funcionamento dos aparelhos de iluminação 
e de comunicação ; a deficiência da limpeza, e as más condições do 
mob1l1ário ; os odores, os horários, e as condições em que as refei
ções são servidas ;  o equipamento inadequado e insuficiente ; ,  o pre
cário estada e o reduzido número de utensilios, de roupa e de todo 
o material necessário aos cuidados de enfermagem. 
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Por Inão ser o doente esclarecido e não exigir cuidados de en
fermagem compatívefs com o padrão de assistência médica que re
cebe, os hospitais continuam a ser organizados e administrados sem 
a preocupação de contar com o pessoal de enfermagem habilitado 
a prestar os cuidados e a dispensar o confôrto que o tratamento 
requer e que o doente tem direlto como pessoa. 

Cumpre pois esclarecer o público e contar com êle para a me
lhoria da assistência de enfermagem. 

v 

Se cumpre ao hospital fornecer a assistência de enfermagem, 
cumpre aos que se servem do hospital exigir essa assistência. Exis
te, em outros países, um meio pelo qual os pacientes se asseguram 
os melhores serviços enquanto hospitalizados : processam os hospi
tais pela má prática de que, por acaso, te-nham sido vitimas. Aqui, 
as reclamações são muitas maR as exigências são poucas, inclu
sive por parte do govêrno que legisla e não · verifica o cumprimento 
da lei . 

Mencionei, em artigo anterior, alguns motivos de desconfôrto 
do doente, por exemplo, os ruidoso Nem tôda localização se presta 
para o funcionamento de um hospital ; existem regulamentos mu
nicipais a êsse respeito, inclusi \1e t.ambém determinações relati
vas às condições higiênicas, etc. mas casas de saúde continuam sen
do abertas sem obediência a essas exigências e sem consideração ao 
confôrto do paciente que, em geral, paga caro. E certas condições 
do prédio, além de desconfortávE!is para o doente, dificultam so
bremaneira o serviço de enfermagem. 

Existe legislação que determina ser o pessoal de enfermagem 
habilitado, até agora, nos hospitais, grande contingente dêsse pes
soal não está habilitado pois não existe fiscalização governamental 
e nem exigência do público. 

Grande percentagem da população está hOje protegida pela 
Previdência Social que fornece, entre outros, sen\�os m.M\cos. Se 
o médico não é, capaz de , sOzinho, dar a ass\stência (\ue o paciente 
requer, competeria à Previdência Social fornecer serviços de saú
de, com equipes de vários profissionais. 

É verdade que a Previdência Social já emprega enfermeiras e 
auxiliares de enfermagem ; mas emprega também uma falange maior 
do pessoal outro, inabilitado mas responsável também pela assistên
cia de enfermagem. 

Os hospitais da Previdência Social são em número multo aquém 
das necessidades dos clientes ; o sistema de convênios com outroSi 
hospitais prevalece em quase todo o país. �es hospitais, em ge
ral, são carentes no que diz respeito à enfermagem. · Porque então 
não fornecer à Previdência Social um número de enferm:eiras e 



170 REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

de auxiliares de enfermagem proporcional ao número de leitos e 
ao tipo de serviços prestados? 

Observam muitos administradores hospitalares, quando se lhes 
apontam as precárias condições de atendimento dos previdenciá
rios, que êles não estão: habilitados a melhores tratos em suas pró
prias casas. ' Além de desumana a observação, a precaridade de con
dições determina crise no atendimento pelo serviço de enferma
gem que j á  é reduzido por faIta de pessoal. 

Enquanto nos hospitais permanec� a deficiência de enferma
gem, nos ambulatórios da Previdência Social o pessoal de enfer
magem está sendo mal aproveitadO. A enfermeira e o auxiliar de 
enfermagem tem funções e atribuições importantes nos ambulató
rios ; a sua organização e o tipo de atendimento que proporcionam 
não lhes possibilita porém o exercício de suas funções específicas ; 
resulta então o aproveitamento da ·enfermeira e da auxiliar de 
enlermagem para tarefas simples e que deveriam ser co.nfiadas a 
pessoal treinado. em serviço e trabalhando sob a supervisão da en
fermeira. 

Dentro de um dos objetivos da Semana da Enfermagem -
identificar para o' pÚblico os recursos e

' 
necessidades da profissão 

- cumpre esclarecer que, da parte das enferm�iras, existe uma 
grande possibilidade de prestação de melhor assistência, mesmo com 
o pequeno número que ainda são. 

Que o público se tome mais exigente ; que os serviços de saúde 
sejam pressionados ; que êsses mesmos serviços admitam as enfer
meiras na alçada da administraçãão para que possam dar sua con
tribuição desde o período de planej amento dos serviços, e o aten
dimento nos vários serviços de saúde será melhorado. 

Por amor à verdade, convém dizer que existem deficiências tam
bém por parte das enfermeiras e das auxiliares de enfermagem ; de
ficiência provenientes da seleção indulgente de candidatas aos cur
sos, do ensino fraco ministrado em certas escolas ; da personali
dade das próprias profissionais ; da falta de convicção das respon
sab1lidades e da acomodação a situação. o.nde o serviço é mais fá
cil e; os horários menos penosos. 

Tôdas essas deficiências precisam desaparecer. É a Associação 
Brasileira de Enfermagem que as aponta e procura corrigir ou 
proporcionar meios para corrigir umas e outras ; essa Associação 
acredita na boa vontade dos homens e se bate sobretudo pela dig
nidade da pessoa humana, tanto da que serve como a da que é 
servida. 

VI 

Ao terminar esta série de reportagens sôbre a profissão, cum� 

pre dizer que um dos objetivos da Semana da Enfermagem é o 
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esclarecimento do público, tendo em vista o recrutamento de can
didatos para o curso de enfermagem. 

A qualidade do enfermeiro é fator primordial para a melhoria 
dos serviços prestados aos pacientes ; mas o número de enfermeiros 
precisa Eer aumentado se realmente os serviços de saúde, sobretudo 
os hospitais, pretendem satisfazer melhor as necessidades de seus 
clientes. 

Para ser enfermeiro é necessário um conj unto de aptidões alia
das à valorização da saúde, à compreensão do paciente e ao desejo 
de serviço .  É preciso ser física, mental e moralmente sadio. É pre
ciso ter completado o curso secundário. 

A admissão a uma escola de enfermagem se faz após exame 
vestibular e exame médico. 

Embora predominantemente feminina, a profissão precisa tam
l1ém de elementos do sexo masculino ; as escolas estão abertas aos 
dois sexos. 

Ao término do curso de graduação, o enfermeiro está capaci
tado a trabalhar em serviços cujos ordenados variam de acôrdo com 
a região do pais e com o caráter pÚblico Ou particular da insti
tuição. No serviço pÚblico federal tem salários dos níveis 17 e 18 
e mais a gratificação de 20% por curso de 4 anos. 

No exercício da profissão, tem oportunidade de escolher a en
fermagem hospitalar, de saúde pÚblica ou pode fazer carreira uni
versitária, se prefere dedicar-se ao ensino. Nos serviços materno
infantis, a enfermeira tem papel tão importante quanto j unto aos 
serviços médico-cirúrgicos e psiquiátricos. Cada vez mais o enfer
meiro é agente indispensável na indústria e no campo, em seus 
programas preventivos e assistenciais. Embora limitados, já existem 
possibilidades para o enfermeiro se dedicar a pesquisas . Seus co
nhecimentos e experiências podem ser divulgados pela Revista Bra
sUeira de Enfermagem e os livros que escrever podem ser impressos 
pélo Fundo de Impressão da Associação Brasileira de Enfermagem 

Querendo prosseguir seus estudos, após 2 ou mais anos de ex
periência profissional, o enfermeiro pode, com bôlsa de estudos, 
fazer cursos de pós graduação ou de especialização já em funciona
mento em São Paulo e na Guanabara. 

Para o enfermeiro em cargo de responsabilidade, existem bôlsas 
para o estrangeiro ; numerosas são as enfermeiras brasileiras que 
já estudaram em paises europeus, no Canadá e nos Estados Unidos

· 

e em países latino-americanos. 

A enfermagem oferece .a oportunidade de trabalho como rea
lização pessoal e como apostoladO ; alarga o coração para a filan
tropia e a caridade ; dá uma visão do homem no que tem de mai:; 
frágil e de mais elevado. 
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Têm sido variadas as razões que levam os j ovens a escolher 
a enfermagem ; predominam, entretanto, as razões relacionadas com 
o ideal de dar-se e de servir,. com o desejo de aliviart o sofrimento. 
Algumas vêzes, o candidato, j á  tendo estado doente, sentiu o con
fôrto proporcionado pela · enfermeira. 

Em recente questionário, uma aluna de enfermagem disse que 
a sua decisão foi a escolha consciente de uma atividade que exige 
capacidade ; tem gôsto pelas matérias relacionadas com a biolo
gia e curiosidade pelo que se refere à vida, particularmente à vida 
do homem nos seus aspectos físico, social e espiritual ; tem preo
cupação de fazer bem feito aquilo a que se propõe ; tem predileção 
pelas pequenas necessidades quotidianas de cada um. Assim, con
siderou, enquanto fazia o secundário, os cursos de História Natural 
da Faculdade de Filosofia, o de Medicina e o de Enfermagem. Ex
cluiu o primeiro, levando em conta o seu gôsto pelo ser humano ; 
:para fazer a segunda exclusão, usou dos próprios conhecimentos, 
de sua maneira de ser, de suas aspirações e do modo de encarar 
os acontecimentos. 

Que os j ovens saibam que, na enfermagem, encontram grandes 
possibilidades de servir o próximo ; que seus pais, esclarecidos, dei
xem de lado os preconceitos contra a profissão . . .  e os serviços de 
saúde, aos poucos, deixarão de contar com pessoal sem o preparo 
que o confôrto e a segurança do paciente exigem. 



AS ARMAS DO NOSSO APOSTOLADO 

GustlWO Corção * .  

Quando estamos empenhados a fundo numa tarefa que por to
dos os lados e dimensões nos excede como por exemplo a conquista 
das almas para o Bem e para a paz delas mesmas, há um pensa
mento que nos deixa esmagado'J : a ambivalência de todos os re
cursos de que dispomos. Tudo, absolutamente tudo pode produzir 
dois resultados contraditórios. Tudo, absolutamente, tudo pode apro
ximar ou afastar. O gesto que hoj e dá certo com êste, amanhã dá 
errado com aquêle. O argumento que agora aproxima, logo afasta. E 
não se vej a nisto nenhuma semelhança com o grau de relatividade 
que também existe em medida e que faz o remédio depender das 
circunstâncias . Dentro de pequenas variantes os mesmos trata
mentos dão os mesmos resultados. Uma pastilha de analgésico produz 
o mesmo efeito aproximado em milhões de pessoas. Um tiro nos .ou
vidos ainda é mais uniforme. 

Mas na vida do espírito tanto o analgético como o tirb têm 
uma completa indeterminação. Um exemplo ·ed1f1cante pode levar 
uma pessoa à perdição, como. aconteceu com Judas. Um péssimo 
exemplo pode, ao contrário, motivar uma conversão. Um livro per
verso como a "Vida de Jesus" de Renan, pode produzir uma apos
tasia ; mas também pode contribuir para despertar em alguém o 
desejo da fé. A dor é ambivalente. A alegria é ambivalente. perdem
se uns porque sofrem, voltam outros a Deus porque sofrem. 

E que pensar então das palavras que dizemos? Se tivermos a 
eloqüência de um Bossuet para mostrar a doze pessoas a fragilidade 
da vida, fazendo um sermão patético sôbre a eminência da morte, 
e contrapondo uma caveira, ou um defunto, às vaidades do mundo, 
pode acontever que dessas doze pessoas seis façam penitência en
quanto as outras seis vão dali com vontade de aproveitar o tempo 
enquanto são vivos. 

l!: verdade que nós temos em critério obj etivo que nos alivia a 
tarefa. O livro de Renam, por exemplo é obj etivamente mau, não o 

• Reprodução do jornal "Tribuna da Imprensa" editado no Rio - GB. 
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recomendamos a ninguém. Não podemos também matar a mulher 
do amigo sob pretexto de que são numerosos os viúvos que se con
vertem. Mas j á  não é tão fácil decidir a respeito das coisas que são 
objetivamente boas. É cômodo agir com êsse critério objetivo, dando 
por exemplo piedosos conselhos aos filhos em crise, ou compelindo 
as filhas a acrescentarem enormes babados em seus vestidos. E é 
nisso que geralmente consiste a moral de quem só desej a ter a 
consciência tranquila. Mas se nós realmente desej amos o bem do 
outro, êsse critério fica reduzido a quase nada, e o problema. chega 
a um grau de tensão insuportável. A medida que cresce o interêsse 
diminuem os recursos e desvane-se a segurança. A medida que 
cresce o amor cresce a perplexidade e O> desarmamento. Se não me 
basta a idéia simp!ificada de ter cumprido o . meu dever, objetiva
mente, então a ambivalência das coisas é de molde a me deixar 
atônito e penetrado de temor. 

'Que posso eu fazer por esta alma? provar-lbe a existência 
de Deus com a metafísica ?  Ela talvez se irrite com as delongas que 
essa prova exige. Recomendar-lhe a missa? Ela talvez se enfade. 
Pedir-lhe que me diga suas objeções à credibilidade <;le nossos dog
mas? Ela dirá duas ou três coisas que não a interessam muito, e 
guardará o seu segrêdo. Objetivamente a metafísica é verdadeira, 
a Missa é boa, e a, apologética é convincente. Mas todos êsses ca
minhos são longos e exigem como condição o que se quer j usta
mente obter. Quem se , apoiar inteiramente nos valores obj etivos, 
para educar ou para fazer apostolado quer mais se desincumbir 
do que servir. Quer realmente defender-se da coisa terrível que é 
a presença de um caso particular, concreto, pessoal, cercado de abis
mos de liberdade. 

Que podemos nós então fazer, se o que temos de mais firme e 
mais nítido nos é retirado? Muito pouco. Quase nada. Antes do 
apostolado filosófico, mor�l, litúrgico ou apologético, o nosso umco 
recurso é a tentativa quase louca de galgar os abismos que nos se
param do outro ,pedindo a Deus o favor, o previlégio, o dom de nos 
colocar com êsse outro num regime de profunda sociedade de afli
çôes. Pedindo a fôrça de amar antes de gostar. Pedindo a honra 
de fazer nossas as suas angústias e o excelso previlégio de ter as 
insônias do outro, os pesadelos do outro, e se Deus quiser, as lá
grimas do outro. 

ENFERMEIRAS NA ENFERMAGEM 

Não há estantes na sala de utilidades, não há rouparia, e nin
guém cerre à farmácia atrás de uma medicação. O conceito moder
no de fornecimento adotado pelo nôvo Hospital Riverside de ot
tawa tem como Obj etivo manter aS enfermeiras na enfermagem. 
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o nôvo hospital geral para doenças agudas tem 309 leitos, 56 
berços e 21 leitos para maternidade, recuperação e serviçq de ur
gência. 

Os pacientes ficam localizados nos 5 últimos andares. No pri
meiro, abaixo do nivel do solo, ficam os seguintes serviços : casinha, 
cafeteria, farmácia, almoxarifado, sala de esterilização, lavanderia 
e vestiário para os servidores ; serviços administrativos, de enier": 
gência, Raio X, laboratório, fisioterapia, salas de operações, salas de 
recuperação e unidade de cuidado intensivo ficam no andar térreo. 

O serviço central de material faz a distribuição diretamente às 
unidades de enfermagem. Os medicamentos são enviados usando-se 
o sistema de trocas de carrinhos que são deixados na unidade 1)01: 
24 horas quando então retornam ao serviço central para re.abaste
mento. As roupas são entregues da m€sma maneira. Fornecimentos 
adicionais ou de urgência, de material ou roupa, são feitos através 
de um "elevador para bandej as" que automàticamente envia o ma
terial ao local d€ destino. Materiais usados voltam a uma área de 
desinfecção e limpeza pelo mesmo sistema de transporte. 

Tôdas as unidades de enfermagem e departamentos são inter
ligados por um sistema de tubos pneumáticos, que permitem rápido 
envio de mensagens, gráficos, pequenos utensílios para ós labo
ratórios raio X e farmácia, e vice versa. 

O hospital foi assim planej ado para melhorar o serviço ao pa
ciente deixando as enfermeiras mais livres para fazerem enferma
gem. :mste sistema centralizado de distribuição de material e outros 
fornecimentos utiliza-se do chamado "Frlesen Ooncept", desenvol
vido pelos arquitetos e consultores da Gordon A. Friesen Inter
national of Washington, DO. 

Velma M. Moffat, diretora do Serviço de Enfermagem, está en
cantada com as facilidades físicas do nôvo hospital. "Sentimos que 
as enfermeiras estão realmente livres para fazer enfermagem", diz 
ela. Ademais, estamos-tentando dar mais ênfase a êsse conceito nas 
unidades de enfermagem". Há uma escriturária em cada posto de 
enfermagem, responsável por todo o trabalho escrito de rotina, além 
do atendimento do telefone. "Foi difícil conseguir, no início, qUe 
as enfermeiras confiassem nela", diz a Sra. Moffat, "mas agora 'tor
nou-se um membro indispensável da equipe" . 

(Transcrito do Canadian Nurse, 63 (4) : 11-13, abro 1967 ) 



ENFERM E IRAS NA "EXPO 67" 

Na exposição Canadense de 1967, no Pavilhão denominado "A 
Saúde do Homem" existe uma unidade de "Observação de Cui
dades Intensivos" organizada com a finalidade de demonstrar a 
ação desempenhada pela enfermeira, utilizando-se dos equipamen
tos eletrônicos. 

O público terá oportunidade de ver, através de gravações (tapes) 
o trabalho efetivo dessa profissional agindo em diferentes situações 
de emergênCias tais como :  pacientes com queimaduras graves, pa
radas cardíacas, hemorragias e infecções pós operatórias. 

MEDlTEATRO 

O Pavilhão "A Saúde ào Homem" está dividido em duas par
tes. A parte central contém seis palcos onde atores fazem demons
trações médicas. '&te conj unto de palcos é rodeado por rampas 
suaves que irão permitir a 750 pessoas circularem em tôrno dos mes
mos, durante cada espetáculo. 

Três grandes telas colocadas bem no alto, por cima da cabeça 
dos atores (sendo uma sempre visível de qualquer ponto da rampa) 
irão mostrar aos observadores detalhes da ação que se está desen
rolando e simultâneamente poder-se-á ouvir a conversação dos 
mesmos . 

. O espetáculO mostrará dois "médicos" fazendo a ronda. Num 
dos palcos, onde está montado um berçário, êles visitarão um bebê 
sadio e um recém-nascido sofrendo de incompatibilidade do fator 
RH. Enquanto os "médicos" explicam o fenômeno, as telas mos
trarão · o desenvolvimento da técnica da troca sanguínea que per
mite salvar a vida do bebê. 

ProssegUindo na visita, os observadores passam alguns momen
tos vendo uma cirurgia a céú aberto ; adiante visitam o departa
mento de fisioterapia onde um paciente amputado aprende a usar 
seus novos membros protéticos ; mais adiante conversam com uma 
"paciente" que está no rim artificial, enfim outros progressos da 
medicina são apresentados em painéis. Todo o espetáculO levará 
20 minutos. 
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AREA PERIFÉRICA DE DEMONSTRAQOES 

A área periférica. do edifício contém zonas livres e cabines de 
exposições planej adas para demonstrarem : o efeito do L.  S. D .  em 
aranhas, modêlos transparentes de um homem e uma mulher ; ins
trumentos cirúrgicos de ontem e de hoj e ,  um autoanalisador e um 
equipamento eletrônico de laboratório ; uma exposição farmacêu
tica mostrando como se produz um nôvo antibiótico e reconsti
tuindo a descoberta original da penicilina por Fleming e onde pode
se ainda observar a enfermagem dessa época. 

As cabines são separadas entre si por cortinas cuj a estampa
ria representa fotografias de diferentes pessoas. Estão em exposi· 
çao vários objetos iluminados, fotografias diferentes, etc. 

PESSOAL DE ENFERMAGEM 

A Equipe de ' Enfermagem compõe-se de 21 enfermeiras gradua
das e 78 estudantes provenientes de 10  províncias e 3 estados ( Maine, 
N. Y. e Vermont) .  Elas farão rodízio durante seis meses. As gradua
das darão sua colaboração durante 30 dias e os estudantes 17 dias, 

O hospital ou a escola concedeu-lhes licença remunerada, des
pesas de viagem e hospedagem e ainda uma pequena aj uda de custos. 

Uma comissão especial procedeu à seleção das candidatas que 
se apresentaram baseando-se na procedência, experiência anterior e 
nas atitudes. As 21 graduadas foram selecionadas entre 56 candida
tas e de 116  estudantes foram escolhidos 78.  

A Srta. Rita Lussier, coordenadora de "A Saúde do Homem" 
planejou o seguinte rodízio : uma diplomada e duas estudantes es
tarão permanentemente de plantão, cada uma trabalhando duran
te plantões de 4 horas - perfazendo um total de 28 horas semanais. 

"O plantão está planej ado de maneira a dar a cada enfermeira 
a oportunidade de aproveitar

' 
todos os divertimentos da Exposição". 

Seu "passe" lhe g arantirá acesso a tudo o que se possa ver, fa.zer 
e observar na Exposição" .  

A Associação Canadense de Enfermagem, as Irmãs de "Unifor
mes Brancos" e a Siemens MedicaI do Canadá são os patrocinado
res dêsse programa de Enfermagem e assim colaboram estreitamen
te com os dirigentes da Exposição. 

O. N. A. é responsável por tôda a organízação e pelo pessoal de 
enfermagem. A Siemens fornece todo o equipamento eletrônico, grá
ficos e instrumentos, etc. e a Inc. das Irmãs de Uniforme Branco 
idealizou um uniforme especial e providenciará o seu fornecimen
to durante todo êsse período. 
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UNIFORME ESPECiFICO DA EXPOSIÇAO 

As enfermeiras graduadas usarão um uuiforme especialmente 
desenhado para a Exposição 67 e setão distinguidas pelos seus dis
tintivos e toucas. 

Estudantes usarão o uniforme de suas escolas. 
As Irmãs Brancas, cuj a Congregação desenhou os uniformes, 

darão 3 vestidos para cada diplomada trabalhando no pavilhão das 
enfermeiras e presenteará as estudantes com 2 uniformes por oca
Cao de sua formatura. 

Estas enfermeiras escolhidas serão as únicas a usar tais 
uniformes, pois, o modêlo não será posto à venda. 

A comissão de uniforme escolheu um modêlo para uma silhueta 
esguia, acreditando que êste tipo físico retrata a imagem da enfer

. meira de hoj e.  
A gola do uniforme é presa pelo distintivo da Esxposição 67. As 

mangas são 3/4, mas podem ser dobradas em mangas curtas. 

FORA DE PLANTA0 

A Sra. Norman L. ,  presidente das Irmãs Brancas disse : "Só tra
balho, sem distração, tornam Jill uma pessoa enfadonha". 

Assim, pois, a Companhia fornece às Enfermeiras que trabalham 
na Exposição ingressos para um dos espetáculos no Palácio das Artes. 

As enfermeiras procedentes de diferentes lugares serão hospe
dadas em casas de colegas que residem na cidade e assim terão 
excelentes oportunidades para conhecerem as enfermeiras de Mon
treal. 

Trabalhar na exposição 67 será também um aprendizado. As 
enfermeiras terão que apresentar um relatório dos equipamentos vis
tos e dos diversos tratamentos que tiveram oportunidade de executar. 

( Transcito do Canadian Nurse, 63 (4) ,  abr., 1967 ) 

NORMAS DA U NESCO SOBRE 
I NFORMAÇÕES C I ENTIFICAS 

o Comitê de Enlace FID/CIUD/OIN da UNES CO ., fundado e 
reunido para examinar os meios de levar a cabo uma ação interna
cional eficaz a fim de melhorar a atual situação da informação ci
entífica, considera que .a falta de disciplina livremente aceita em 

• FID - Federação Internacional de Documentação ; CIUC - Conselho 
Internacional de Uniões Cientificas ; FIAB - Federação Internacional 
de Associações do Bibliotecário ; OIN - Organização Internacional de 
Normalização. 
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matéria de redação e de públicação de informações cientificas é 
uma das causas principais que acrescem inutilmente o volume dos 
documentos publicados, assim como os gastos para imprimí-Ios, clas
sificá-los e localizá-los. 

Por conseguinte, o Comitê a pedido do Secretário da Seção de 
Resumos Analíticos do CIUG, imprimiu um texto resumido onde se 
definem as regras flue constituem obrigação moral evidente para 
toiio autor de publicação científica e que deve ser aplicado por todo 
redator de revista científica. 

O Comitê está convencido de que somente o emprêgo de normas 
permitirá a utllização de métodos automáticos para classificação 
das informações e das publicações científicas e para as investiga
ções que a preparação rápida de bibliografia retrospectiva requer. 

Para pôr fim à dispersão dos esforços, à existência de textos in
ternacionais múltiplos e às vêzes contraditórios, foi criado êsse Co
mitê, que preparou o texto que representa a tarefa de conseguir 
que se aceitem ràpidamente as normas e se obtenha um acôrdo geral. 

O Comitê aprovou por unanimidade o texto, que foi subme 
tido a o  exame d o  Comitê Consultivo Internacional d e  Bibliogra
fia, Documentação e Terminologia da UNESCO, em sua prime:ra 
reunião, realizada em Paris de 25 a 29 de setembro de 1961 . :Ê:sse 
Comitê considerou que as normas, concebidas para as ciências exa
tas e naturais e para a tecnologia, não poderiam aplicar-se às ci
ências sociais nem às ciências humanas antes que fôssem examina
das pelas organizações internacionais não governamentais especia.
lizadas nessas esferas. 

NORMAS QUE DEVEM SER ADOTADAS NAS 
PUBLICAÇõES CIENTiFICAS 

1 - RESU.MO 

3 .  Todo texto de caráter original que tenha de aparecer em 
uma revista ou publicação científica e técnica deverá ser acom
panhado de um resumo, de cuj a redação se encarregará o próprio 
autor. 

OIN - Organização Internacional de Normalização 
2 .  Enquanto se aguarda uma normalização internacionaÍ, a re

dução do resumo será aj Ustada às regras e aos conselhos reunidos 
no Guia para a Preparação e Publicação de Resumos Analíticos (adi
ante transcrita) .  

11 - NATUREZA DO TEXTO 

3 .  Ao entregar o manuscrito à redação da revista para publi
cação, o autor indicará sempre que possível, em que categoria das 
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publicações científicas originais deverá classificar-se seu texto : 
a )  'trabalhos originais ; b )  publicações provisórias ou notas pré
vias ; c) estudos de revisão e atualização. 

4 .  Um texto pertence à categoria trabalhos originais quando 
está redigido de tal forma que um investigador competente, sufi
cientemente especializado no mesmo ramo da ciência pode, basean
do-se exclusivamente nas indicações que figuram nesse texto : a )  re
produzir as experiências e obter os resultados que são apresentados 
com erros iguais ou inferiores ao limite superior indicado Pelo autor ; 
b ) verificar a exatidão das análises e deduções que permitirem a� 
autor chegar às suas conclusões ; c )  repetir as observações e j ulgar 
as conclusões do autor. 

5 .  Um texto pertence à categoria pUblicações provisórias ou 
notas prévias quando, apesar de apresentar informações novas, sua 
redação não permite a seus leitores verificar essas informações nas 
condições indicadas no parágrafo 4. 

6 .  Os estudos de revisão e· atualização não ·estão destinados à 
publicação de informações científicas novas ; reunem, analisam e 
discutem informações j á  publicadas relativas a um só tema .  

IH - REDAÇAO DO TEXTO 

7 .  A introdução histórica ou crítica, geralmente útil, deve ser 
a mais breve possível : o autor evitará redigir uma memória ci
entífica como se fôsse uma exposiçã.o analítica. 

8 .  A sintaxe deve ser a mais simples possível e as palavras 
utilizadas deverão ser encontradas em dicionário corrente . Quando 
não puder satisfazer êsse requisito, o autor éomprovará se os neo
logismos que pensa utilizar pertencem ao vocabulário científico e 
técnico internacional. 

9 .  Ao redigir o texto, se evitará a omissão total ou parcial dos 
métodos empregados ou dos resultados importantes . Se, por moti
vos de propriedade industrial ou de segurança, o autor deve limitar 
as informações científicas que desej a pUblicar sôbre o tema que 

está discutindo, o texto se apresentará como pertencente à categoria 
3b ( publicações provisórias ou notas prévias ) e não como perten
cente à categoria 3a ( trabalhos originais ) . Isto constitui uma obri
gação moral absoluta para o autor científico . 

1 0 . Será feita referência explícita a todo trabalho anterior
mente publicado pelo mesmo autor ou por outro autor quando o co
nhecimento dêsses trabalhos sej a essencial para situar ,no desen
volvimento científico, o texto apresentado. Indicar-se-á se as pu
blicações anteriores constituem uma publicata total ou parcial do 
texto apresentado. 
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11 . Em nenhum caso se darão argumentos ou provas que se 
baseiam em comunicações privadas ou em publicações de caráter 
secreto ou de difusão limitada * . 

12 . Na redação, o autor respeitará as normas internacion,ais 
relativas às abreviaturas dos titulos de publlcações periódicas, à 
ordem das citações bIbllográficas, aos símbolos, abreviaturas, trans
literação, termInologIa e apresentação dos artigos. Utilizará um sis
tema coerente de unIdades de medida, que especificará com clareza. 

IV - RECOMENDAçoES AOS EDITORES DE 
REVISTAS ClENTtFlCAS 

13 . Ao aceitar para publicação um artigo científico, o editor 
da revista pedirá ao autor que indIque a que categoria (parágrafo 
3) pertence seu texto. 

14 . Ao imprimir o trabalho aceito, o editor mencionará, no 
princípio do resumo, a qual das três categorias pertence o texto. 

1 5 . Ao aceitar para publicação o texto científico e enquanto 
se aguarda uma normalização internacional, o editor cuidará para 
que o resumo analítico que deve acompanhar obrigatoriamente êsse 
texto, estej a redigido de acôrdo com as indicações dadas pela Guia 
para a Preparação e Publicação de Resumos Analíticos. 

GUIA PARA A PREPARAÇAO E PUBLlCAÇAO 

DE RESUMOS ANALíTICOS 

1 .  "Synopsis" é o têrmo Inglês, correspondente a "resumo ana
litlco", ac;lotado pela Royal Society de Londres (recomendação feita 
na Conferência de Informações Científicas, patrocinada pela refe
rida socIedade em 1948) e pela Conferência Internacional sôbre Re
sumos Analíticos, organizada pela UNESCO, em 1949, para definir 
o resumo fetto pelo autor de um artigo científico, publicado simul
tâneamente no mesmo artigo, depois de examinado pelo editor da 
revista. 

2 .  A finalidade de um resumo dêste tipo não é somente aten
der à comodidade dos leitores da revista em que é publicado, senão 
também reduzir o custo e facilitar o trabalho das revistas especia-

* Não se trata de proibir as alusões a entrevistas orais ou a comunica
ções privadas, porém, se declara que não se justifica fazer uma afir

, mação ou uma conclusão referindo-,se a uma simples entrevista não 
comprovada. Por publicação de difusão limitada se entende uma pu
blicação não acessível ao público cientifico em geral. 
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lizadas em resumo analítico, contribuindo, assim, para o aprimo
mento geral dos serviços informativos no campo científico. 

3 .  A sinopse deve compreender um resumo breve e pontual 
do conteúdo e conclusões do artigo, a menção de qualquer infor
mação nova que possa conter a indicação de sua possível aplica
ção. Capacitará o leitor para decidir, com mais segurança do que o 
permitirá o simples título do artigo, se êste vale a pena. de ser lido. 

:4 .  Em conseqüência, pede-se ao autor de cada artigo que 
apresente igualmente um resumo analítico do mesmo, de acôrdo, 
com as seguintes sugestões. 

FORMA DE EXPRESSA0 

5 "  O emprêgo de frases completas será melhor que uma sim
ples enumeração de títulos. Tôda referência do autor do 

"
artigo de

verá ser feita na terceira pessoa. A terminologia deverá ser nor
malizada, evitando-se as expressões pessoais e as elipses desneces
árias. Deve-se supor que o leitor possui certo conhecimento do tema, 
porém, não tenha lido o artigo. Por conseguinte, o resumo analítico 
deverá ser claro, sem que haja necessidade de referir-se ao artigo. 
(por exemplo, não serão citadas as seções ou ilustrações por suas 
referências numéricas no texto) . 

CONTEÚDO 

6 .  Como o título do artigo somente deve ser lido como parte 
integrante do resumo analítico, a frase inicial dêste deverá ser re
digida de modo a evitar a repetição do título. No caso de não ser 
êste suficientemente explícito, .a frase inicial deverá indicar o tema 
que versa. Regra geral, o inicio do resumo analítico deverá expressar 
b tema da investigação. 

7 .  Há ocasiões nas quais convém indicar a forma em que está 
tratado o tema, com palavras como : conciso, exaustivo, teórico, etc. 

8 .  O resumo analítico deverá indicar os fatos recentemente 
observados, as conclusões de uma experiência ou de um debate e, se 
possível, os elementos essenciais de qualquer nova teoria, método, 
aparelho técnico, etc . . .  

9 .  :É importante a referência a novos pontos e observações, 
mesmo quando sej am incidentais em relação à finalidade capital do 
artigo ; do contrário, esta informação, que pOde ser muito útil, corre 
o perigo de passar despercebida. 

10 . Quando o resumo analítico apresentar resultados experi-' 
mentais, deverá indicar o método empregado ; tratando-se de mé
todos novos, devem-se dar os principios fundamentais, o tipo de ope
ração e o grau de exatidão. 
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REFEUNClAS, CITAÇÕES 

1 1 . Quando fôr necessário referir no resumo um trabalho .an
terior, a referência deverá sempre ser feita na mesma forma em 
que aparece no artigo citado ; em outros casos, devem omitir-se as 
referências. 

12 . As citações de revistas científicas devem ser feitas de acôr
do com a prática normal na Revista para a qual se haj a escrito 
o artigo. (A Conferência Internacional sôbre Resumos Analíticos re
comendou o modêlo proposto pela International Organization for 
Standardization, Techinical Commitee 46, abreviando-se os nomes 
das revistas conforme a World List of Scientific Periodicals) .  

APRESENTAÇAO 

1 3 .  O resumo analítico deve ser o mais conciso possível, para 
permitir, uma vez impresso, recortá-lo e montá-lo em uma ficha de 
7,5 x 12,5 cm. Seu texto só excepcionalmente poderá ter mais de 200 
palavras. 

PUBLlCAÇAO, LíNGUA E FORMATO 

14 . A Conferência Internacional sôbre Resumos Analiticos re
comendou que os recursos sej am publicados em uma �as linguas de 
maior difusão, qualquer que sej a a língua original da revista, para 
facUltar sua utilização internacional. 

15 . A Conferência In�ernacional sôbre Resumos Analtticos re
comendou também a prática seguida por certas . revistas, segundo a 
qual todos os resumos pUblicados devem ser impressos com os anún
cIos, de maneira que possam ser recortados e m�ntados em fichas, 
para consulta, sem destruir as páginas da publicação. 

Assim, a largura dos resumos não deve ser superior a 10 cm, 
para que sej a possível montá-los em fichas de 7,5 por 12,5 cm. 

EXEMPLO DE RESUMO ANALíTICO - RESUMO ANALtTICO 

Wajchenberg, B. L. - Patogenia das lesões vasculares no dia
betes melUtuss, sua prevenção e tratamento. Rev. paul. Med. 62 : 1-28, 
1963. 

O autor discute a patologia da angiopatia diabética : ateroscle
rose, arteriosclerose, arteriolosclerose e as lesões capitares especí" 
ficas. As possíveis relações entre o estado diabético e a lesão vas
cular são demonstradas no sentido de que elas constituem "com
plicações e/ou concomitantes da síndrome diabética. Os vários fa
tôres, como duração da moléstia, idade, grau de contrôle, são cor-
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relacionados com o desenvolvimento do comprometimento vascular. 
A aterosclerose e suas relações com o metabolismo lipídico são 

extensamente analisados. Segundo o autor, os dados sugerem que 
tanto o síndrome diabética como a moléstia vascular são concó
mitantes, provàvelmente de base genética. 

São referidos os princípios dietéticos para a possível prevenção 
e tratamento dos distúrbios lipídicos no diabetes melitus. No to
cante ao tratamento medicamentoso, é defendido o uso de hepa
rina e estrógenos como possíveiS agentes antiaterogênicos. 

A' retinopatia e a nefropatia diabéticas são também discutidas 
mencionando-se os recentes progressos nesse setor. 

ANALYTICAL ABSTRACT 

Waj chenberg, B. L. - Pathogenesis of the disease in diabetes 
mellitus : its prevention and treatment. Rev. paul. Med. 62 : 1-28, 1963. 

The author discusses the pathology of the disbetic vascular' di
sease : atherosclerosis, arteriosclerosis, arteriolosclerosis and the spe
cific capialry lesions. The possible relationships between the dia
betic state and the vascular lesion are shown in the sense that 
they are "complications" and or concomitants of the diabetic syn
drome. The several factors as duration of the disease, age, degree 
of control, are put forward in connection to the development ' of 
vascular disease. 

Atherosclerosis and its reIationships to lipid metabolism are 
thoroughly discussed. According to the author, the data suggest 
that both the diabeticl syndrome and the vascular disease are con
comitants, probably on genetic basis. 

The dietetic principIes for the possible prevention and treat
ment of the lipid disturbanses in diabetes nellitus ar presented. In 
relation to the drug therapy, the use of heparin and estrongens are 
advocated as possible anti-atherogenic agents. 

Diabetic retinopathy and nephropathy are also discussed and 
the recent advances in the field are mentioned. 

Publicado em "Arquivos dos Hospitais da Santa Casa 
São Paulo, Vol. XII, · (e/4 : julho - dezembro, 1966 

TEXTO INTEGRAL DO CONWNIO MEC-USAID 

É a seguinte a íntegra do convênio MEC-USAID, para planeja
mento do ensino superior : 

"São partes do presente convênio o MEC, atuando através da Di
retoria do Ensino Superior, o representante do govêmo brasileiro 
para Cooperação Técnica e a AgênCia Norte-americana para o De-
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senvolvimento Internacional (USAID - Brasil ) ,  com a participação 
do Conselho Federal de Educação. 

I - Situação Atual 

Dados informativos disponíveis revelam a existência de uma sé
rie de prOblemas no sistema de ensino superior no Brasil . Incluem
se entre êsses problemas : 

a) baixo índice de matrículas - apenas 2 %  da faixa etária 
de 18 a 24 anos acham-se matriculados em instituições de ensino 
superior ; b) o baixo rendimento - apenas cêrca de 22 · mil es:
tudantes graduam-se em cursos de formação universitária ; c) re
quisitos rigorosos de admissão � normalmente mais da metade dos 
candidatos que aspiram ingressar nas universidades não estão em 
condições de satisfazer as exigências estabelecidas, embora ocorra, 
concomitantemente, considerável número de vagas nas classes cor
respondentes ao primeiro ano ( 12 mil em 1963 ) ; d) um currículo 
pouco flexível constituído, de áreas disciplinares sensivelmente frag,.. 
mentadas e com freqüência,  parcialmente coincidentes ; e )  ausên
cia de um sistema de testes e serviços de orientação e informação 
do estudante ; f )  corpos docente e discente funcionando em re
gime de tempo parcial, - o que conduz a um ensino deficiente ,um 
aproveitamento limitado e a poucas atividades de pesquisa ; g) in
suficiência de espaço e de equipamento particularmente no que tange 
a requisitos especiaiS como aparelhamento de laboratório e aqxí
lio audiovisuais ; h) livros e textos e materiais de copsulta limi
tada ; 1) concentração de alunos em cursos que não se relacionam à 
demanda de mão-de-obra no Brasil - por exemplo, existem mais 
alunos matriculados em cursos de Direito do que em qualquer oU:� 

tro curso, quando o Brasil j á  dispõe de um número elevado de ad
vogados ; de outra parte, cursos como Agronomia, Engenharia, Geo� 
logia, Matemática, Física Química e Ciências Sociais, setores em que 
se verifica sensível demanda de profissionais de nível superIor con
tam :com um reduzido número de matrículas ; j ) estruturas de 
organização e processos administrativos ineficientes, o que não per
mite ao ensino superior prodUZir o impacto de seu potencial má
xImo sôbre o desenvolvimento geral do país ; 1 )  ausência de um 

planej amento global de longo alcance que norteia a futura expansão 
e o aperfeiçoamento interno do sistema de ensino superior. 

11 - Finalidades 

A finalidade do presente convênio é o lançamento de bases só
lidas para . uma rápida expansão e uma fundamental melhoria do 
atual sistema de ensino brasileiro mediante : 
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1 .  A elaboração de uma série inicial de planos exequíveis para 
a ampliação e reestruturação do sIstema nacional de ensino supe
rior, abrangendo os próximos cinco anos ; 

2 .  Criação de um mecanismo eficiente para desenvolver pla
nos a curto e a longo prazo ; 

3 .  Criação de um quadro de técnicos em planej amento educa
cional, brasileiros, cujo treinamento e experiência os capacite a le
var avante, para o Ministério, êsse planej amento em bases conti
nuas e progressivamente mais adiantadas. 

111 - Responsabilidades 

o Ministério por êste instrumento, defere à Diretoria a atribui
ção de executar em têrmos do presente convênio e concorda em : 

1 .  Designar pelos menos cinco educadores brasileiros de alto 
nível para formar um grupo de planej amento permanente que fun
cionará em regime de tempo integral e j unto ao Ministério, em 
colaboração com os assessores da USAID, na execução dos objetivos 
dêste projeto ; 

2 .  Custear os salários, viagens em território brasileiro e ou
tras despesas eventuais relativas aos serviços dêsses profissionais 
brasileiros ; 

3 .  Cooperar com os assessores da USAID na formulação e exe
cução de um plano detalhado para a consecução das finalidades 
dêste projeto; 

4 .  Fornecer instalações adequadas de escritório e secretárias 
bilingues e outras formas de assistência complementar necessárias 
aos .assessores da USAID ; 

5 .  Assegurar a manutenção dos salários de bolsistas, selecionados 
de comum acôrdo, que venham a ser enviados aos Estados Unidos ou 
a outros países, que não o Brasil, para receber treinamento. 

A USAID-BRASIL, por ês�e instrumento, defere ao seu Depar
tamento de Recursos Humanos a atribuição de executar os têrmos 
dêste convênio e concorda em : 

1 .  Fornecer custeio dos serviços de assessores da USAID, con
forme se indica no Bloco 8 da primeira fôlha do presente convênio ; 

2 .  Promover um contrato com instituições técnicas competen
tes dos Estados Unidos, com vistas a obter os serviços profissionais 
de cinco assessores educacionais para trabalhar com o grupo de 
educadores brasileiros ,durante um período de 24 meses, e outros 
consultores em regime de curta duração, confore necessário ; 

3 .  Custear as viagens em território brasileiro e outras des
pesas de caráter eventual, referentes aos serviços dêsses assessores, 
ressalvada as disposições do ítem III A-4 acima ; 
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4 .  Proporcionar orientação geral e normativa aos assessores da 
USAID ; e 

5 .  Complementarmente às verbas comprometidas nos têrmos do 
convênio presente e dependendo das disponibilidade de verbas e da 
existência de candidatos habilitados. fornecer recursos adicionai� 
para custeio de treinamento de bolsistas que se tenham candidatado 
e sido selecionados de comum acôrdo. 

IV - Disposições Gerais 

A equipe de assessores norte-americanos e equipe de técnicos em 
planej amento que deverão servir j unto ao Ministério constituirão, 
reunidas, a Equipe de Planej amento do Ensino Superior ,envolven
do os seguintes seMres : 

1 .  Análise em prOfundidade, do atual sistema de ensino su
perior ; 

2 .  Determinação do que poderia constituir um sistema ideal 
de ensino superior no Brasil ; 

3 .  Confronto deflSas características ideais com as necessida
des admitidas, de forma a chegar a um plano de longo alcance para 
desenvolvimento do sistema ;  

4 .  Planej amento das medidas necessárias à execução d o  pla
no mediante a efetivação, por etapas, de reformas desejáveis do 
sistema ;  

5 .  O esfôrço planificador será orientado n o  sentido d e  garan
tir um equilíbrio essencial de análise e ação, de forma que a fi
xação analítica de metas adequadas ao ensino superior sej a acom
panhada de perto pela ação executiva que a sua efetivação exige. 

Metas específicas serão fixadas em termos de : 
1 .  Necessidades globais de desenvolvimento econômico, social 

e cultural do Brasil, que se refletem na demanda de elementos 
qualificados, de formação universitária, nos diversos setores cultu
rais e profissionais ; 

2 .  Necessidades globais de desenvolvimento dos sitemas univer
sitários que refletem os números, tipos, portes, localizações geográ
ficas e especialidades funcionais de instituições reclamadas pelo sis
tema para atender melhor às necessidades de desenvolvimento do 
Brasil ; 

3 .  Tipos de currículos, métodos didáticos, programas de pes
quisa e serviços de orientação e informação de estudantes, que per
mitem o máximo de eficiência na obtenção de categorias desej adas 
de elementos de formação niversitária ; 

4 .  Tipos de estruturas de organização e de procedimentos ad
ministrativos que se fazem necessários para garantir o máximo de 
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eficiência no funcionamento das instituições brasileiras de ensino 
superior ; 

5 .  Totais projetados e formas de provimento dos quadros de 
pessoal inclusive dos quadros administrativos, corpos docentes, equi
pes de quadros burocráticos para o cumprimento dos programas uni
versitários nos têrmos de estrutura de organização recomendada ; 

6 .  Instalações necessárias, inclusive previsões globais de espaço 
indispensável, a equipamento, bibliotecas, laboratórios e demais ins
talações para estudo e pesquisa, indispensáveis à adequada execu
ção dos programas universitários preconizados ; 

7 .  Requisitos financeiros, tanto em têrmos de capital, quanto 
de operação, inclusive prioridades recomendadas, montantes e fon
tes, pará financiamento adequado de todo o sistema de ensino su
perior ; 

8 .  Legislação complementar necessária à realização das re
formas didáticas e administrativas que se exigem e facilitem a 
criação de um sistema de ensino superior eficaz e coordenado, ple
namente em condições de atender aos reclamos do rápido desen
volvimento do país. 

A Equipe do Planej amento do Ensino Superior recomendará a 
nomeação de comitês e comissões constituídos por elementos dos 
quadros administrativos . universitários, corpos docentes, discentes, 
grupos de líderes de comunidade e outras entidades e órgãos que 
a equipe j ulgar necessários ao conveniente estudo de áre.as-proble
mas, sistematização de planos propostos e consecução das metas 
visadas. Em cada área-problema o objetivo visado será o de cola
borar com o grupo de brasileiros que terá a seu cargo a responsabili
dade última de promover a implantação das reformas necessárias, de 
sorte a assegurar a sua efetiva participação no processo de estudo e 
na formulação de planos exequíveis para atingir as metas coli
madas. Destarte o produto final do esfôrço planificador deverá cons
tituir-se não apenas numa série de planos de grande amplitude 
como também de uma equipe permanente de técnicos de planeja
mento habilitados, dentro do Ministério, como também de um efi
caz mecanismo de execução nos comitês e comissões militantes que 
funcionam dentro do próprio sistema de ensino superior". 

(Fôlha de S.  Paulo, domingo, 23-4-67 ) 



LEGISLAÇÃO 

LEI H .o 5 276 - DE 24 DE AB RIL DE 1 967 

Dispõe sôbre a profissão de Nutricionista, regula o seu exercí
cio e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu promulgo, 

nos termos da parte final do § 3 .°, do artigo 62, da Constituição Fe
deral, a seguinte lei : 

Art. 1 .0 - A designação profissional de Nutricionista é privativa 
dos habilitados na forma da presente lei. 

Art. 2.° - O exercício da profissão de Nutricionista, em qualquer 
dos seus ramos, só será permitido : 

a) .aos possuidores de diploma de Nutricionista, expedido no 
Brasil por escolas de formação de Nutricionista, de nível superior, 
oficiais ou reconhecidas ; 

b) aos diplomados em Cursos de Nutricionistas ou Dietista, exis
tente até a data desta Lei ; 

c) aos que houverem feito cursos equivalentes no estrangeiro, 
após a revalidação do diploma, de acôrdo com a legislação em vigor. 

Parágrafo Único. Os profissionais de que trata êste artigo só po
derão exercer a profissão após registro do diploma no órgão compe
tente do Ministério da Educação e Cultura e no Serviço Nacional 
de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde. 

Art. 3 .° - Para provimento e exercício de, cargo de Nutricionista, 
na administração pública, autárquica e para-estatal, nas emprêsas 
sob intervenção governamental ou nas concessionárias de serviço 
público, é obrigatória a apresentação de diploma de Nutricionista, 
devidamente registrado, respeitados os direitos dos atuais ocupantes 
efetivos. 

Parágrafo Único. A apresentação de tal documento não dispensa 
a prestação de concurso, quando êste fôr exigido, para o provimen
to do cargo. 

Art. 4.° - Fica assegurado aos funcionários públicos, para-esta
tais, autárquicos e de emprêsas de economia mista, aos servidores 
das empresas sob intervenção governamental ou das concessionárias. 
de serviços públicos, o exercício dos cargos e funções, sob denomi-
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nação de Nutricionista ou Dietista, em que já tenham sido providos, 
em caráter efetivo na data da entrada em vigor desta lei. 

Art. 5 .° - Constituem atividades a serem exercidas privativa
mente pelos nutricionistas as seguintes : 

I - direção e supervisão de escolas ou cursos de graduação de 
nutricionistas ; 

H - planej amento, organização e chefia dos serviços de alimen
tação, em estabelecimentos públicos, paraestatais, autárquicos e de 
economia mista, bem como inspeção dos mesmos serviços nos alu
didos estabelecimentos ; 

IH - orientação de inquéritos sôbre a alimentação ; 
IV - regência de cadeiras ou disciplinas que se incluam, com 

exclusividade, no currículo do curso de Nutricionista ; 
V - execução dos programas de educação alimentar . 
§ 1 .0 - Nas localidades em que não residam Nutricionistas em 

número suficiente, ou não se disponham êles a aceitar contrato de 
trabalho, é permitida a efetivação do que se contém no ítem V dêste 
artigo, por agentes que se tenham habilitado em cursos de nível 
inferior ao de Nutricionista. 

§ 2 .° - Nas Universidades, o provimento do cargo de Diretor das 
Escolas de Nutricionistas obedecerá ao disposto em seu Regimento 
Intérno, aprovado pelo Conselho Universitário. 

Art. 6.0 - Compreende-se também, entre atividades a serem 
exercidas por nutricionistas, as que se seguem : 

I - elaboração de dietas para sadios, indivíduos ou coletivi
dades, e ,  sob prescrição médica, planejamento e elaboração da ali
mentação de enfermos. Observada a legislação em vigor, tal ati
vidade poderá ser exercida em consultórios dietéticos particulares ;  

H - organização e participação oficial d e  congressos, comissões, 
seminários e outros tipos de reunião, destinados ao estudo da nutri
ção e da alimentação. 

HI - participação nas pesquisas de laboratório e nos traba
lhos de saúde pública, relacionados com a nutrição e a alimentação. 

Art. 7.° - A fiscalização do exercício profissional de Nutricio
nista será procedida pelos órgãos regionais de fiscalização da Me
dicina. 

Parágrafo único - A tais órgãos compete impor penalidades 
aos infratores. da presente lei, exceto no que respeita às pessoas de 
Direito Público, às quais se aplicará a legislação vigente . 

Art. 8.° - A fiscalização do disposto no art. 5 .°, ítem IV, ficará 
a cargo lo Ministério de Educação e Cultura. 

Art. 9 .° - Ao Nutricionista que infringir ou favorecer a infra
ção dos dispOSitivos desta lei, aplicar-se-á a pena de suspensão do 
exercício profissional, cuja duração poderá variar de um a seis meses . 

Art. lO' - As pessoas físicas e j urídicas que agirem em desacôrdo 
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com o aqui disposto, aplicar-se-á pena de multa, que valerá de 
Cr$ 5 000 ( cinco mil cruzeiros) a Cr$ 50 000 (cinquenta mil cruzeiros) . 
Qualquer interessado poderá promover a responsabilidade do faltoso, 
sendo a êste facultada ampla defesa. 

Art. 11 - Os diplomados, até a data desta lei, em cursos de Nu
tricionista ou Dietista deverão requerer, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, ao órgão competente do Ministério da Educaçã.o e 
Cultura, o registro profissional de seu diploma, ficando com todos 
os direitos que a presente lei concede aos nutricionistas. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de abril de 1967 ; 
146.° da Independência e 79.° da República .  

A.  Costa e Silva 
Jarbas G. Passarinho 
Tarso Dutra 
Leonel Tavares Miranda de Albuquerque 

PORTARIA H .o 6, C. F. E. - 22-4-1 963 

RESOLUÇAO 

O Presidente do Conselho Federal de Educação, em comple
mento à Resolução n.O 5 e cobsiderando o Par. n.o 52/63 das Co
missões de En:3ino Superior e de Legislação e Normas, retlolve es
tabelecer as seguintes normas, para que se aprecie a indicação de 
regentes, quer ()m caso de autorização e reconhecimento de esco
las superiores, quer em caso de substituição de professôrcs. 

Art. 1 - Nos processos em que ocorrem propostas indicando 
professôres para a regência de cadeiras de escola superior, exigir
se-á documentação relativa às condições de capacidade moral e 
técnica dos candidatos. 

Art. 2 - A capacidade moral deverá ser atestada por três au
toridades públicas. 

Art. 3 - A capacidade técnica será demonstrada pela posse 
de diploma expedido por curso superior, onde se ministre o ensino 
da disciplina a ser lecionada pelo candidato, devendo a apresen
tação dêsse diploma, que é imprescindível, ser completada por pro
vas de se ter o candidato especializadO de algum modo na referida 
disciplina. Essas provas de especialização, das quais pelo menos uma 
será sempre necessário, estarão entre as seguintes : 
a) trabalhos publicados sôbre a especialidade, que êstc Conselho 

apreciará ; 
b) exercício técnico-profissional, no qual a especialidade tenha di

reta aplicação ; 
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c) cursos de pós-graduação, de especialização ou aperfeiçoamen
. to, na disciplina, recebidos em instituto idôneo do país ou do 
estrangeiro ; 

d) aprovação em concurso para o ensino da disciplina, ou de dis
. ciplina que tenha direta afinidade com a especialidade que o 

candidato pretende ensinar ; 
e ) ' exercício anterior do magistério da disciplina, com eficiência, em 

outro curso superior autorizado ou reconhecido, ou em instituto 
com mandato universitário. 
Art. 4 - Quando se tratar de catedrático ou docente livre da 

mesma disciplina em escolas oficiais ou reconhecidas, bastará a 
prova desta qualidade., 

Art. 5 - Da documentação relativa a cada candidato deverá 
constar ainda um atestado de , sua residência , não sendo aceito 
como professor quem não possa comparecer assiduamente às au
las pelo menos três vêzes por semana, em dias diferentes, nem 
manter contato frequente com os alunos . ( a )  Deolindo Couto. Presido 

DECRETO-LEI N.O 206 DE 27 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sôbre a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto e dá outras 
providências. 

O Presidente da República,  no uso das atribuições que lhe con
fere o art. 9 .°, § 2.°, do Ato Institucional n.o 4, de 7 de dezembro 
de 1966, decreta : 

Art. 1 .0 - A Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, 
criada pela Lei n .o 4 725, de 27 de setembro de 1890, e reorganizada 
pelo Decreto-Lei n.o 4 725, de 22 de dezembro de 1942, com o nome 
de Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, passa a denominar-se "Es
cola de Enfermagem Alfredo Pinto", sobordinada ao Diretor-Geral 
do Departamento Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde . 

Art. 2.° - A Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, terá por 
finalidade : 

I -:- Promover estudos e pesquisas concernentes ao preparo e 
aperfeiçoamento de pessoal de enfermagem ; 

11 - Realizar cursos de graduação e de auxiliar de enfermage'11 , 
podendo adotar currículos experimentais, além dos de pós-gradua
ção, aperfeiçoamento e espe�ialização, particularmente do campo 
de enfermagem. 

Art. 3 .° - Até que o orçamento da União consigne dotações 
'específicas a despesa com a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto 
correrá à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Servi
ço Nacional de Doenças Mentais (órgãos Dependentes) . 

Art. 4.° - Os membros do corpo docente da Escola de Enfer-
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magem Alfredo Pinto serão contratados sob o regime da Considera
ção das Leis do Trabalho e legislação completa. 

Art. 5 .° - Fica o Ministro da Saúde autorizado a constituir um 
Grupo de Trabalho com a participação de uma representante do 
Ministério da Educação e Cultura,  com o obj etivo de propor a ado
Ç"f.,Q das medidas complementares a êste Decreto-Lei. 

Art. 6 .° - �ste Decreto-Lei entrara em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de fevereiro de 1967 ; 
1460 da Independência e 79.0 da República 

ass ) H. CasteUo Branco ; Raymllndo dt'o Britto 

PORTARIA N .o 4: C. F. E. - 4-4- 1 963 
RESOLUÇÃO 

o Presidente do Conselho Federal de Educação, tomando em 
consideração o Parecer n.o 92/63 da Comissão de Ensino Superior 
e da Comissão de Legi.slação e Normas, aprovado em 4-1- 1963, re
solve estabelecer as seguintes normas para autorização e reconhe
cimento de escolas superiores : 

Art. 1 .0 - Para que possam funcionar no país e expedir diplomas 
válidos perante o poder público, os estabelecimentos de ensino su
perior deverão ser previamente autorizados a funcionar e ,  a seguir, 
reconhecidos pelos órgãos competentes, na forma da legislação em 
vigor. 

§ l.0 - Quanto o estabelecimento de ensino ministrar mais de 
um curso de graduação, a autorização de funcionamento mencio
nará os cursos a seu cargo. Com relação aos que venham a ser or
ganizados posteriormente, deverá ser processada a respectiva au
torização. 

§ 2.° - Os cursos de graduação e pós-graduação, que não cor
respondam a profissões liberais ou admissões a cargos públicos ( art . 
68 parágrafo único da L. D. B . l , e os demais cursos, como os de es
pecialização, aperfeiçoamento e extensão, não dependem de auto
rização para funcionamento do Conselho Federal de Educação, nem 
de reconhecimento. 

§ 3 .° - As faculdades· de filosofia, ciências e letras só serão 
autorizadas a funcionar, com quatro ou mais cursos de bacharelado. 
abrangendo, pelo menos, as secções de ciências e de letras. 

Art. 2 .° - Ao Conselho Federal de Educação cabe decidir : 
a )  sôbre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de en

sino superior federais ou particulares ; , 
b )  sôbre o reconhecimento de quaisquer estabelecimentos de 

ensino superior, isolados ou reunidos em universidades. 
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§ 1 .0 - A .autorização dos estabelecimentos estaduais isolados 
de ensino superior cabe aos Conselhos Estaduais de Educação, na for
ma da lei estadual respectiva. 

§ 2.0 - Ao Estado que durante cinco anos mantenha universi
dade própria, com funcionamento regular, caberá reconhecer os 
estabelecimentos de ensino superior mantidos por êle. 

§ 3 .0 - Para os efeitos dessa Resolução, os estabelecimentos mu
nicipais de ensino superior equiparam-se aos estaduais. 

§ 4.° - A criação de cursos no âmbito das universidades será 
regulada na forma dos seus Estatutos e dos regimentos de suas es
cola. A organização de estabelecimentos de ensino, nas universidades, 
deverá ser processada perante o respectivo Conselho Universitá
rio, e submetida à aprovação do Conselho Federal de Educação com 
os novos dispositivos estatutários, resultantes da criação da esco
la, e com o regimento correspondente. Seu funcionamento será pos
terior àquela aprovação. 

Art. 3 .° - A autorização ou reconhecimento de estabelecimentos 
de ensino superior, pela União, será concedida mediante Parecer 
do Conselho Federal de Educação aprovado pela maioria da totali
dade de seus membros e homologada pelo Ministro da Educação e 
Cultura. 

Art. 4.° - A fim de poderem obter autorização ou reconhecimento. 
os estabelecimentos de ensino superior deverão constituir-se, se ofi
ciais, sob a forma de autarquia ou fundações, e ,  se particulares, 
sob a de fundações ou associações. 

Art. 5.° - A autorização de que trata a presente ReSOlução será 
concedida se, atendidas as demais condições exigidas por ela, a en
tidade de caráter pÚblico ou privado, que se propuser instituir o 
curso, demonstre que tem à sua disposição edifícios apropriados no 
ensino a ser ministrado, e que possui capacidade financeira para ins
talar e fazer funcionar o estabelecimento de modo satisfatório. 

§ 1 .0 - As condições do edifício e respectivos anexos, a serem 
utilizados pelo estabelecimento, serão comprovados mediante foto
grafias e plantas, assim como por documentos que atestem perten
cerem êles à entidade mantenedora ou estarem de qualquer forma 
à sua disposição. 

§ 2 .° - A capacidade financeira a que se refere o presente ar
tigo, será representada pela existência de recursos próprios, não 
vinculadas a outro empreendimento da mesma natureza, ou de na
tureza diversa. 

Art. 6.° - Para ser autorizado, deverá o estabelecimento contar 
com elementos docentes de idoneidade moral e técnica devidamen
te comprovada, todos êles em condições de poderem exercer assidua
mente suas funções. 



REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 195 

§ 1 .0 - A idoneidade moral será atestada por três autoridades 
públicas. 

§ 2 .° - Provar-se-á a idoneidade técnica pelo diploma corres
pondente a curso superior onde o candidato haj a estudado a disci
plina que vai lecionar, sendo indispensável, ainda, para o caso de 
candidato a professor, a apresentação de títulos ou obras que de
monstrem satisfatória especialização na referida disciplina. 

§ 3 .° - Representa condição imprescindível para o exercício da::; 
funções docentes, a residência na localidade onde funcione o cur
so, ou a prova de que o docente poderá lecionar com o grau de 
frequência exigido pelo Regimento e, ainda, conviver com seus alunos . 

Art. 7.° - Ao pedido de autorização do curso deverá a entidade 
mantenedora anexar : 

a )  prova de que a localidade possui condições materiais e culturais 
adequadas ao funcionamento da instituição, tais como recursos 
médicos e hospitalares, escolas primárias e médias, bibliotecas e 
associações, além de outros elementos que demonstrem o grau 
de desenvolvimento do meio ; 

b )  prova de que a criação do curso representa real necessidade 
para a região, quer do ponto de vista de suas deficiências em 
prOfissionais de nível superior, quer do ponto de vista cultural. 
Art. 8 .0 - A entidade mantenedora j untará também à sua pe-

tição (J Regimento do curso a ser autorizado, o qual, além de aten
der à legislação vigente, deverá incluir nos tópicos referentes às 
substituições de elementos docentes, .as normas constantes desta 
resolução em seu art. 6.° e respectivos parágrafOS. 

Art. 9 .° - O pedido de autorização de funcionamento, s ubscrito 
por pessoa devidamente credenciado para isso, será endereçado ao 
presidente do Conselho Federal de Educação, e trará, em anexo tôda 
a documentação a que se referem os artigos anteriores. 

Parágrafo único - As petições de autorização de novos estabe
lecimentos de ensino superior com a respectiva documentação, de
vem dar entrada na secretaria do Conselho seis meses, pelo me
nos, antes do início dos trabalhos escolares. 

Art. 10 - Durante o estudo do processo de autorização a que se 
refere o artigo anterior ,a Diretoria do Ensino Superior dará ao 
Conselho Federal de Educação a assessoria que êste j ulgar neces
sária, e realizará, inclusive , as diligências que possam comprovar 
as condições materiais, e outras, constantes da documentação ofe
recida. 

Art.  11 - O processo de autorização de funcionamento de no
vos estabelecimentos ou cursos, após haver sido instruído na for
ma prescrita por esta resolução, será submetido à decisão do Con
selho Federal de Educação, e ,  se aprovado, à apreciação do Mi-
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nistro da Educação e Cultura, para os fins previstos no § 1 .0 do art. 
9.° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Art. 12 - A autorização para funcionamento, que é de caráter 
condicional, não implica, de modo nenhum, o reconhecimento federal. 

Art. 1 3 - O estabelecimento de ensino superior, que obtiver au
torização para funcionamento, deverá requerer o respectivo reco
nhecimento, um ano antes da diplomação de sua primeira turma. 

Parágrafo único - O processo de reconhecimento obedecerá 
as mesmas normas, do de autorização, devendo acrescer-se à res
pectiva documentação a prova de funcionamento regular do curso, 
inclusive no que se refere às exigências prescritas nesta resolução. 

Art. 14 - Os Conselhos Universitários e os Conselhos Estaduais , 
nos limites de sua competência, ao autorizar ou reconhecer cursos 
ou escolas, darão conhecimento imediato ao Ministro da Edueação 
e Cultura, para « efeito de registro do ato de autorização ou reco
nhecimento e para sua publicação. 

Art. 15 - Tôdas as alterações do estatuto e dos regimentos, em 
virtude da criação de cursos ou escolas, ou em virtude de revisão 
total ou parcial, serão submetidas ao j uízo do Conselho Federal de 
Educação, e ,  como homologado o Parecer do Conselho, determinada. 
a sua publicação. ( a ) Deolindo couto, Presidente . 



NOTíC IAS 

CURSOS NOVOS 

Curso Técnico de Enfermagem da Escola "Maria Pia Matarazzo" ,  
iniciou suas atividades em 17 de abril do corrente ano, após auto
rização para funcionamento pelo Proc. 302 806 do Conselho Esta
dual de Educação ( SP ) . 

Curso de Medicina Pastoral Cate·quética do Instituto Superbr 
de Pastoral Catequetica --1 O ISPAC procurando ir ao encontro das 
necessidades primordiais da catequese, .acrescentou em seu pro
grama, desde 1966, um curso de especialização no campo hospi ta
lar, com a denominação de Curso de Medicina Pastoral Catequética.  

Tencionando facilitar a frequência à religiosas e profissionais 
de outros Estados, que se ocupam dos enfermos, organizou um curso 
intensivo para o próximo mês de j ulho, constando das seguintes ma
térias : Teologia, Pedagogia catequética aplicada, Antropologia pas
toral ( incluindo o estudo do homem doente, sua psicologia e rela
ções humanas no meio hospitalar ; a humanização das estruturas, 
o estudo da pastoral do enfermo) .  

UMA PREUE 

Para Ariádne Lopes de Menezes, falecida no dia 1 0  de março 
p.  p., no Rio de Janeiro, GB. 

Para Sylvia Maranhão, falecida no dia 19  de abril p .  p., no Rio 
1e Janeiro, GB., ex-Diretora da Escola de Enfermagem Raquel Had
<:lock Lôbo. 
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