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Editorial 

É TEMPO DE AÇÁO 

Reformularam-se os modos de ministrar o curso de graduação de 
enfermeiros e obstetrizes . Agora existe uma carga horária predeter
minada. Horas podem ser grupadas em créditos, obedecidos o requi
sito de ritmo, ou sej a distribuição na fração menor do ano letivo 
adotada. Após o aluno haver cumprido um certo número de créditos, 
a faculdade ou escola de enfermagem confere-lhe o diploma respec
tivo, no qual poderá figurar explicitamente o grau de bacharel. 

Como são ministrados os cursos? O mais racionalmente possível . 

A cada aluno é dado a conhecer o que necessita .  Nos institutos cen
trais e departamentos da Universidade recebe a formação necessá
ria. Há certa seqüência obrigatória pré -fixa da;  por exemplo, o aluno 
passa primeiramente por institutos centrais de ciências para rece
ber sua formação básica; nesta será fundamentada sua formação 
profissional que receberá nos departamentos. 

Neste editorial chamamos a atenção dos nossos leitores para a 
necessidade de ação solidária ,de cada profissional de saúde um com 
outro ; dos docentes de institutos e departamentos, um com todos os 
demais ; dos profissionais de enfermagem e obstetrícia, entre si. 

Vale aqui um exemplo : orquestração de música. O regente dirige. 
Cada músico conhece sua parte e a cumpre. Quanto ao momento 
de a cu r e à expressão , o regente dá a diretriz . Em tôda equipe 
há dirigente. 

Temos as profissões de saúde cada uma de cumprir sua parte . 

Há tempo para o aluno aprender sua "música". Quatro anos não 
são quatro meses ! Enquanto toca seu instrumento ouve todos os 
demais na orquestra, não deve se atrapalhar, deve fazer sua parte 
corretamente. É mais complexo figurar na equipe multi disciplinar 
do que na orquestra m usical . 

Relacionamento sadio e correto em duas direções impõe-se como 
a necessidade maior - não só de ordem pSicológica como ética e 
social - com as pessoas da clientela e com as pessoas com quem 
trabalhamos. A ação solidária com êsses dois grupos faz de nós 
aquilo que devemos ser : profissionais cumprindo seu dever. Medi
temos sôbre isto. Para ser solidário tenho de ser "parte de", tenho 
de amar, tenho de fazer a outrem o que desej o sej a feito a mim. 

pri
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Isto é da natureza humana -, fomos feitos para sermos solidários .  
Tôda maledicência contra outro é contrária à solidariedade com 
êle. Também desintegrará psiquicamente seu agente . Imaginemos o 
músico na orquestra a "falar mal", na hora de tocar em conj unto. 
O profissional para cumprir sua parte tem que se sentir responsá
vel por ela, a tempo e a hora, em uníssono com todos. É tempo 
de ação, não há tempo a perder. (H. G. D.)  



Educação 

UMA EXPERltNCIA DE ENSINO INTEGRADO DE 
ENFERMAGEM NA ESCOLA PAULISTA DE 

ENFERMAGEM 

INTRODUÇÃO: 

Lúcia H. T. Gonçalves 
Rosa Apparecida P. de Castro 
1Y1 ariana Fernandes de Souza 

110na Rodrigues 
Tereza Ginaqui 

1. Conceito e características do Ensino Integrado: 

* 
'" 
�, 
* 
* 

O ensino integrado segundo, Loreta E. Heidgerken, é a fusão 
organizada de conhecimentos de várias ciências tendo como tema 
central um princípio unificador. As características dêste sisteina de 
ensino são : 

a) visa uma aprendizagem mais eficaz em têrmos de 
um todo e não de frações; 

b) possibilita a organização vertical e horizontal das 
experiências didáticas ; 

c) possibilita o atendimento das diferenças individuais 
dos alunos quanto à habilidade, rapidez e interêsse ; 

d) o aluno participa do planej amento de suas próprias 
atividades conduzindo-se para a auto-direção; 

e )  proporciona uma base firme para a avaliação. 

2 .  O que nos levou a adotar êste sistema d e ensino : 
Com a evolução do ensino da enfermagem, nossa Escola se preo

cupou em preparar melhor seus professôres e em enriquecer o seu 
programa. Começamos, no entanto, a notar que não estávamos che
gando, como desej ávamos, à meta proposta. Paradoxalmente, os 
alunos não estavam agora atingindo os obj etivos com a eficiência 

(*) Professôras da Escola Paulista de Enfermagem 
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por nós desej ada. Ao nosso ver, na etapa final do curso, êles j á  
deveriam ter adquirido uma boa integração dos conhecimentos e 
habilidades no campo da enfermagem, e demonstrar isto em atitudes. 

Exemplo : o aluno ficava prêso ao aspecto burocrático, ou de entro
samento com ordens médicas , relegando a segundo plano 
e mesmo não fazendo o planej amento de cuidados de 
enfermagem, distribuição de tarefas, supervisão e avalia
ção dos mesmos. 

Isto era obj eto de uma grande preocupação de todo o Corpo 
Docente. Após intensa busca de motivos, levantamos a hipótese de 
que o responsável poderia ser o programa desenvolvido - corre
lacionado e muitas vêzes em compartimentos estanques : 

Fundamentos de Enfermagem; 
Enfermagem Médica ; 
.Enfermagem Cirúrgica; 
Enfermagem Psiquiátrica ; 
Administração aplicada à Enfermagem ;  
Enfermagem d e  Saúde Pública, etc. 

Na disciplina Fundamentos de Enfermagem, embora tendo como 
objetivo o atendimento das necessidades básicas do sêr humano, o 
aluno conseguia apenas adquirir conhecimentos e habilidades em 
relação às técnicas básicas de enfermagem quase que isoladamente. 
Não chegava a dar um atendimento global e inteligente aos pacien
tes.  Já no 2 .0 ano, tendo a disciplina Enfermagem Médica, cuj o 
obj etivo é o atendimento do paciente portador de uma patologia 
médica, com suas necessidades básicas alteradas por esta intercor
rência, o aluno apresentava um comportamento contraditório ao 
objetivo do nosso ensino . .ftste comportamento, não raro, era uma 
repulsa ao que êle classificava como "uma repetição desnecessária 
de técnicas básicas j á  aprendidas". A Enfermagem Cirúrgica pelo 
seu aspecto dinâmico, variedade e complexidade de técnicas, uso 
de aparelhagens específicas e modernas, costuma ser bastante atra
ente para o aluno. Apesar da curiosidade sôbre êsses aspectos, no 
entanto, levava freqüentemente o aluno, a focalizar o paciente como 
um caso cirúrgico, relegandO como secundário, suas outras necessi
dades e problemas. Na Enfermagem Psiquiátrica, o aluno não che
gava a perceber sua importância para compreensão e atendimento 
das necessidades emocionais do sêr humano. Sendo ela desenvolvida 
em curto período de tempo, era freqüentemente encarada como um 
simples apêndice dentro do Curso de Enfermagem, de pouco ou ne-
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nhuma aplicação na vida prática. O ensino do aspecto de prevenção 
da doença e manutenção da saúde, era dificilmente entendido pelo 
aluno, porque a maior carga de ensino estava confinada ao hospital ; 
isto impossibilitava-o de uma atuação eficiente e real no ambiente 
familiar do paciente, na comunidade. 

Após as possíveis explicações bases da hipótese, passamos a tra
balhar no sentido de como resolver a situação. Diante das condições 
positivas que a &<>cola apresentava, isto é, a experiência de muitos 
anos de ensino, o aumento gradativo e o grau de preparo do Corpo 
Docente ,partícipação ativa dos alunos na avaliação dos programas, 
o espírito de união e de colaboração entre o Corpo Docente, surgiu 
então a idéia de elaborarmos um Programa Integrado de Enferma
gem e o levarmos a efeito. 

A NOSSA EXPERIf.:NCIA DE ENSINO INTEGRADO 
DE ENFERMAGEM 

o ensino integrado de enfermagem foi programado para o 2 .° 
ano de graduação do ano de 1970. As disciplinas integradas são : 

Fundamentos de Enfermagem; 
Enfermagem Médica ; 
Enfermagem Cirúrgica ; 
Enfermagem Psiquiátrica ; 
Enfermagem de Saúde Pública ; 
Administração aplicada à Enfermagem ; 

o tempo de duração é de nove meses e meio. 
O ponto de partida para a programação foi elaborar um princí

pio norteador que integrasse as disciplinas. E, êste Princípio Unifi
cador é o seguinte : 

"Uma compreensão do sêr humano, suas necessidades e proble
mas, e a satisfação e solução dos mesmos". 

Diante desta meta estabelecida procuramos determinar o cami
nho para a sua conquista. 

O programa foi organizado de maneira que tôdas as atividades 
convergissem para o princípio unificador.  E, o ensino clínico foi uti
lizado como base para tôda motivação e como ponto importante 
para despertar o interêsse do aluno. Assim a parte teórica viria a 
complementar ou a dar os conhecimentos necessários para o aluno 
atingir na prática o princípio unificador. A fim de atender a isto, 
não houve portanto uma seqüência rígida a ser seguida no desen-
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volvimento das unidades do programa. Estas estão sendo introdu
zidas de maneira a sempre atender às necessidades dos alunos. 

Exemplo : Foi admitida à enfermaria uma paciente a ser dialisada. 
Os alunos estavam com apenas 1 ,5  mês de prática no 
hospital. Sempre tendo como meta o princípio unificador, 
foi-lhes dado em ensino clínico o que era diálise perito
neal, o preparo, observação e cuidados com a paciente. 
�les foram não só capaz€s de dar cuidados inteligentes 
à paciente como ficaram altamente motivados para saber 
mais sôbre o assunto. Foi então introduzida a parte teó
rica sôbre moléstias renais e sôbre a enfermagem na diá
lise peritoneal. 

Pensamos que assim, de maneira dinâmica e global, o aluno vai 
SEndo, cada vez mais. capaz de perceber as necessidades do sêr 
humano, seus problemas,  chegar a um diagnóstico de enfermagem 
e agir de maneira eficiente no atendimento do mesmo. 

CONCLUSAO: 

Com um semestre de execução dêste programa, não podemos 
fazer uma avaliação que nos permita tirar conclusões finais. Porém, 
j á  observamos fatos bastante positivos e que compensam o nosso 
esfôrço : 

1 .  o nível de interêsse dos alunos está mais elevado do que 
aquêle observado em turmas anteriores; 

2 .  maior aprendizadO e menor gasto de tempo; 
3. maior senso de responsabilidade e maior autonomia do aluno; 
4. avaliação contínua e circular entre professor e aluno ; 
5 .  exige a ampliação de conhecimentos do Corpo Docente ; 
6 .  promove real trabalho de equipe do Corpo Docente. 

BIBLIOGRAFIA: 
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TAXONOMIA DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS 
DA SEMANA DE ORIENTAÇÃO 

Emilia Saporiti An�erami * 
* * Maria Cecilia M anzolIi 

A semana de Orientação, realizada com os alunos do 1.0 ano de 
enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Prêto, visa adap
tar o aluno a uma situação nova, ou sej a, a pasagem de um curso 
médio à universidade. Manzolli e Saporiti ( 1965 ) apresentaram um 
estudo em que expoem as origens, importância, finalidades e temas 
da Semana de Orientação. No presente trabalho, os obj etivos são 
apresentados sob a forma de taxonomia, em lugar de uma simples 
classificação. 

Para Bloom (l) (l956 )  a taxonomia dos obj etivos é mais do que 
um simples esquema de classificação porque tem certas regras es
t,ruturais de mais complexidade ; o esquema de classificação tem ele
mentos arbitrários enquanto que um esquema em taxonomia cOJ;res
ponde à ordem real d o  fenômeno representado. 

Um esquema em taxonomia é válido, apenas se baseado em pes
quisa no campo de trabalho. O esquema de classificação é válido se 
êle for útil, comunicável e sugestivo. 

A característica mais importante de. um esquema em taxonomia 
é que êle se baseia em pesquisa no campo de trabalho. 

Na elaboração dos obj etivos educacionais em forma de taxono
mia, da Semana de Orientação, determinou-se obj etivos, a sequên
cia a ser aprendida, as condições de aprendizagem, e por fim esta
beleceu-se interrelações apropriadas entre os objetivos, após pesqui
sa realizada no campo. 

Os objetivos de instrução são descritos em relação ao compor
tamento de entrada do aluno na escola, ou sej a, os pré-requisitos 

* Regent.e da Disciplina de Fundamentos de Enfermagem. 

* * Instrutora de Psicologia, ambas da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Prêto. 

(1) Taxonomia vem do latin, taxis = ordem , nomos = lei. 
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exigidos para que se consiga dêle o comportamento planej ado. A 
seguir foi elaborado o processamento que constitui o meio pelo qual 
se chega ao comportamento de saída, que é a atividade a ser atin
gida pelo aluno. Após a descriçã� que segue, dos objetivos, é feita 
a análise dêsses objetivos. 

OBJETIVOS DE INSTRUÇAO 

Os obj etivos de instrução da Semana de Orientação foram, para 
facilidade de compreensão e uso, colocados no quadro abaixo : 

Comportamento 
de Entrada 

Preencher os re
quisitos exigidos 
para ingresso em 

Escolas de En 
fermagem 

Processamento 

Teste 

Painel e 
Flanelógrafo 

Flanelógrafo 

Visita ao Hospi
tal das Clínicas 
e grupo de dis
cussão 

Diapositivos e 
preleção e gru
pos de discussão 

Preleção, exercí
cio e grupos de 
discussão 
Visita às biblio
tecas da cidade 
e consulta 
Preleção e visita 
a pontos turísti
cos da cidade 
Visita à Escola 
de Enfermagem 
e Faculdade de 
Medicina 

Comportamento de Saída 

Dada uma determinada si
tuação o aluno é capaz de: 

1 - responder um questio
n:j.rio inicial. 

2 - diferenciar as ativida
des exercidas pelo pro
fissional de enferma
gem. 

a - nomear as matérias mi
nistradas durante o 
curso. 

4 - identifica'r o p e s s o a I 
que trabalha no Hospi
tal das Clinicas. 

5 - localizar os diferentes 
serviços do Hospital das 
Clínicas. 

6 - falar sôbre a evolução 
da enfermagem e o es
tágio em que se en
contra. 

7 - construir um plano de 
estudo. 

8 - construir bibliografia. 

9 - definir e diferenciar 
comportamento social. 

10 - identificar os membros 
da Escola. 
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Comportamento 
de Entrada Processamento 

Visita ao Diretó
rio Acadêmico e 
Grupo de dis
cussão 

Preleção e Gru
po de discussão 

Visita ao Regis
tro do Hasp. das 
Clínicas, Dispen
sário e Centro 
de Saúde 

Teste 

ANALISE DOS OBJETIVOS 

Comportamento de Saída 

11 - dizer as finalidades do 
Diretório Acadêmico. 

12 - definir e identüicar 
comportamento psicoló
gico. 

13 - definir e identificllll" o 
comportamento bioló

gico . 

14 - responder ao questioná
rio final. 

Após a elaboração dos objetivos de instrução da Semana de 
Orientação foi feita a análise dêsses obj etivos. Para isto, foram agru
pados os objetivos atingidos num conjunto de atividades. Podemos 
citar o caso da análise dos objetivos 4 e 5, que visam respectivamente : 

identificar as pessoas que trabalham no hospital ; 
- localizar os diferentes serviços do Hospital das Clí

nicas de Ribeirão Prêto. 

í:stes dois objetivos foram analisados conj untamente porque fo
ram atingídos através dos mesmos processamento, isto é, através da 
visita ao Hospital das Clínicas e grupo de discussão. Os comporta
mentos de saída dos alunos referentes aos dois objetivos específico, 
foram os seguintes: 

Dada a uma determinada situação o aluno é capaz de : 

ir ao Hospital das Clínicas ; 
localizar os diferentes serviços do Hospital das Clí

nicas ; 
inferir o processamento de ligação: Hospital-Escola; 
discriminar pelo uniforme : médico, enfermeira, alu
nas de enfermagem, auxiliar de enfermagem, aten
dente de enfermagem e servente ; 
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diferenciar as atividades do pessoal de énfermagem; 
falar sôbre sua visita ao Hospital e o que viu. 

Na análise que segue, de alguns objetivos acima referidos,  con
siderou-se o processamento e o comportamento de saída. Cumpre 
salientar que o comportamento de entrada está implicito, porque é o 
próprio comportamento de saída do objetivo anteriormente atingido. 

1 - Responder um questionário inicial. 

2 - Diferenciar as atividades exercidas pelo profissional de enfer
magem. 

3 - Nomear as matérias ministradas durante o curso. 

Processamento 

Teste 

Painel 

Flanelógrafo 

Painel 

Flanelógrafo 

Comportamento de Saída 

Dada uma determinada situação o aluno é 
capez de: 

responder um questionário inicial, tipo 
pré-teste. 
dizer as atividades exercidas pelo enfer-

meir;). 
diferenciar as seguintes atividades do 

profissional de enfermagem: educativa, 
preventivas, de pesquisa, de cuidado di
reto ao paciente e administrativas. 
dizer as oportunidades que a profissão de 
enfermagem oferece. 
nom-;ar as matérias ministradas no 1.0, 
2.°, 3.° e 4.° ano do curso. 

4 - Identificar as pessoas que trabalham no hospital. 

5 - Localizar os diferentes serviços do Hospital das Clínicas. 

Processamento 

Visita ao Hospital 
das CHnicas 

Grupo de discussão 

Comportamento de Saída. 

Dada uma determinada situação o aluno é capaz de: 
- ir ao Hospital das Clínicas 

- localizar os diferentes serviços do Hospital das 
Clínicas 

- inferir o processamento de ligação: Hospital
Escola 

- discriminar pelo uniforme: médico, enfermeira, 
aluno de enfermagem, auxiliar de enfermagem, 
atendente e servente 

- diferenciar a.s atividades do pessoal de enfer
magem 

- falar sôbre sua visita ao Hospital e o que viu 
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6 - Falar sôbre a evolução da enfermagem e o estágio em que 
se encontra. 

Processamento 

Preleção, Grupos de 
discussão e diaposi
tivos 

Comportamento de Saída 

Dada uma determinada situação o aluno é ca
paz de: 

expor oralmente a evolução da enfermagem nos 
países desenvolvidos e no Brasil 

- relacionar o indice de desenvolvimento soelal, 
econômico e cultural com o número de enfer

meiros no País 

- indicar as razões de processo lento de forma
ção de enfermeia'os no Brasil 

7 - Construir um plano de estudo. 

Processamento 

Preleção, exercício 
com calendário es
colar e grupos de 
discussão 

Comportamento de Saída 

Dada uma determinada situação o aluno é capaz de: 

definir o que é estudo 

explicar como: memorizar, refletir, ler. tomar 
nota, discutir ,ouvir em classe 

- inferilr os constructos: reflexão, memorização 

- 'construir plano de estudo semanal: horário de 
aula, de refeição, de estudo, de passeio e viagens 

8 - Construir Bibliografia. 

Processamento 

Visita às bibliote
cas da cidade 
Preleção 
Entrevistas com bi
bliotecárias das bi
bliotecas 

Consulta 

. Comportamellto de Saída 

Dada uma determinada dtuação o aluno é capaz de: 

- visitar as bibliotecas 

- localizar livros e fichários 
- diferença as organizações das difett'entes biblio-

tecas 
- generalizar as características das várias biblio

tecas: funcionários, tipos de livros e fichários 
- identificar função de bibliotecária e auxiliar de 

bibliotecária 
- redigir uma bibliografia e referência bibliográfica 
- discriminar referência bibliográfica de bibliografia 
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9 - Definir e diferenciar o comportamento social. 
10 - Identificar os membros da Escola . 
11 - Dizer as finalidades do Diretório Acadêmico. 

Processamento 

Preleção 

Grupo de discussão 

Visita a pontos tu
rísticos da cidade 
Visita à Escola de 
Enfermagem 
Visita à Faculdade 
de Medicina 

Visita ao Diretório 
Acadêmico 

Comportamento de Saída 

Dada uma determinada situação o aluno é capaz de: 

- definir: comportamento social, socialização e 
cultura 

- diferenciar as culturas quanto ao equipamento 
material, social e espiritual 

- conhecer as características da cidade 

- identificar professõres e funcionários da Escola 
de Enfermagem 

- localizar os departamentos da Escola de Enfer
magem e da Faculdade de Medicina 

- dizer as finalidades do Diretório Acadêmico 
- localizar e nomear o Diretório Acadêmico 

falar sôbre a importância de pertencer ao Dire· 
tÓ"'io Acadêmico 

12 - Definir e identificar comportamento psicológico. 

Processamento 

Preleção 

Grupo de discussão 

Comportamento de Saída 

Dada uma determinada situação o aluno é capaz de: 
- identificar comportamento psicológico 
- definir comportamento psicológico 
- falar sôme suas atividades e preferências 
"- ouvir a autobiografia dos colegas de classe 

13 - Defenir e identificar comportamento biológico. 

Processamento 

Preleção 

Visita ao Registro 
do Hospital das 
Clínicas 
Visita ao Centro de 
Saúde da cidade 

Comportamento de Saída 

Dada uma determinada situação o aluno é capaz de: 

- definir e identificar o comportamento biológico: 
respirar, comer, enxergar, eliminar 

- localizar os meios que a escola oferece para pre
venção e manutenção da saúde e cura da doença: 
serviço de saúde físico e mental 

- localizar os meios que a comuniddae oferece para 
prevenção e manutenção da saúde e cura da 
doença: Hospitais, Dispensário de Tuberculose, 
C entro de Saúde 

- Fazer registro no Hospital das Clínicas e abreu
grafia no Dispensário de Tuberculose 
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14 - Responder ao questionário final. 

Processamento Comportamento de Saída 

Dada uma determinada sitUllÇão o aluno é capaz de: 

Questionário - responder ao questionário final 
- ver diferença nas respostas dadas no questioná -

rio inicial e final 
Grupo de discussão - formular pareceres sôbre a Semana de Orientação 

- falar sôbre suas dificuldades e adaptações 

PROCEDIMENTO 

A Semana de Orientação, como foi dito anteriormente, visa dar 
início a adaptação do aluno à universidade. Ela foi iniciada com a 
aplicação de um teste para se determinar o nível operante (1) dos 
alunos ,em relação ao conteúdo da Semana de Orientação. A seguir 
foi realizado um Simpósio: Profissional de Enfermagem e sua for

mação, tema apresentado por professôras e enfermeIras, onde expu
seram as atividades desempenhadas pelo profissional de enferma

gem e o currículo do 4.° ano ao 1 .0 ano. 

Como a profisão atingiu seu status atual foi focalizada no 
tema: "A enfermagem através do tempos". O ambiente de trabalho, 
ou sej a, "O hospital" foi visitado e as dúvidas foram esclarecidas 
numa discussão informal, imediatamente após a visita ao hospital. 
Noções de como estudar com eficiência foi abordado no tema: "Pla

nejamento de estudo" e completando êste assunto, foram dadas "No

ções de Biblioteconomia", com a finalidade de se saber utilizar uma 
biblioteca. 

Tanto a enfermeira quanto a aluna precisam compreender o 
meio ambiente ; saber como é o "Comportamento social", e isto 
envolve o conhecimento da cidade, dos departamentos da Escola de 
Enfermagem, da Faculdade de Medicina, bem como o conhecimento 
dos membros que compõem a escola e seu funcionamento, isto é, 
a "Vida Acadêmica", 

O comportamento social nos leva ao estudo do "Comportamento 

Psicológico e Biológico" atin�indo o homem bio-psico-social. 

(') Por nível operante considera -se a frequência de determinadas respos
tas, antes de serem condicionadas. O nível operante pode determinar 
a rapidez com que a ['esposta possa vir :;., ser reforçada: se a fre
quência do ato é baixa, a aprendizagem será mais lenta, e vice versa 
(KELLER" F. S. - Princípios de Psioologia, 1966, pág. 91).  
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A Semana de Orientação foi encerrada com as "Conclusões Ge
rais" e feita a reaplicação do questionário, em que se pôde consta
tar o aumento de respostas corretas ao questionário. 

CONCLUSAO 

Tentou-se expôr neste ligeiro esbôço o que foi o planej amento 
em fonua de Taxonomia da Semana de Orientação da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Prêto no ano de 1968. É sabido que muita 
coisa poderá se remodelada; apenas pensou-se em abrir caminho 
para outras apresentações e discussões futuras. 

RESUMO 

Na Escola de Enfenuagem de Ribeirão Prêto anualmente é rea
lizada a Semana de Orientação. Os autores propõem a taxonomia 
dos objetivos da referida semana. 

São apresentados os obj etivos de instrução ; são feitas análise 
dos objetivos e descrição do procedimento. A utilização da forma 
taxonômica mostra a possibilidade de se avaliar uma série de com
portamentos de entrada e saída de fonua objetíva . 
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ESTUDO DA TEMPERATURA CORPORAL, 
MEDIDA NA AXILA PARA ESTABELECER 
LIMITES DE CLASSIFICAÇÃO DO NORMAL, 
EM COLEGIAIS DO SEXO FEMININO 

Emília L. Sa[:oriti Angerami 

INTRODUÇAO 

Um dos mais relevantes papéis da Enfermagem consiste na 
"observação do doente" pois desta, não raras vêzes, depende o diag
nóstico de uma moléstia. Essa observação,  desenvolvida durante o 
cuidado diário ao paciente, comprende tanto o comportamento bio
lógico como o psico-social. 

Sempre que evidenciamos um sinal ou sintoma, nos deparamos 
com uma dúvida : em que medida o referido sintoma ou sinal pode 
ser considerado uma manifestação patológica ou normal? A decisão 
tomada corresponde à avaliação do grau de necessidade do paciente 
e, conseqüentemente, determina as medidas a serem seguidas. 

Nossa maior preocupação em se tratando da formação profis
sional em Enfermagem é que os estudantes conheçam primeirO o 
"normal" para que então possam compreender o "patológico". 

Ao falarmos em normal nos defrontamos com um problema, 
sôbre o qual alicerçamos nosso trabalho, ou sej a :  "a conceituação 
do normal". É sabido que o têrmo "normal" não tem conceituação 
uniforme e na literatura da normalidade encontramos diferenças 
quanto aos limites ou padrões apresentados. 

Assim na bibliografia consultada sôbre limites de temperatura 
corporal normal, Best e Taylor ( 1 )  consideram a temperatura bucal 
normaT em tôrno de 37° C, e a axilar cêrca de 1/2 grau abaixo; 
3e·, 1 ° C é considerada por McClain (2) temperatura sub normal e 
Du Bois (3 )  acredita que em condições comuns de 34° C a 3'70 C 
pode ser considerada temperatura normal . 

* Prôfessôra de Fundamentos de Enfermagem da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Prêto. 
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Ainda podemos notar que existe uma dinâmica da normali
dade e os padrões sofrem variações ambientais,  geográficas, raciais, 
sexuais e outras mais. Por outro lado, é impossível uma caracteri
zação do "normal", que utilize tôdas as variáveis biológicas, pois 
seu número é pràticamente ilimitado. Entretanto existem algumas 
variáveis como pêso, estatura, perímetro torácico, pressão arterial, 
temperatura, pulso e outras mais que são conhecidas e sua utili
zação para classificação do normal é aceita. No Brasil ,  entretanto, 
o estudo dessas variáveis ainda está para ser feito. 

OBJETIVO 

o obj etivo do presente trabalho é determinar os limites da 
Temperatura corporal axilar em pessoas consideradas normais, numa 
temperatura ambiente e umidade conhecidas. 

MATERIAL E MÉTODO 

Teste do material - Para calibração dos termômetros clínicos 
usamos uma unidade de banho de água, com temperatura regulada 
a mais ou menos 0 ,1° C. Consta de uma caixa plástica com aber
turas superiores para introdução dos trmômetros; uma serpentina 
para aquecimento ; haste agitadora para homogeinisação da tempe
ratura da água; termostato ; dois termômetros de precisão chama
dos padrão para indicar a temperatura da água. 

A seguir 72 termômetros de 2 marcas foram identificados e 
cinco de cada vez foram prêsos em pinças especialmente construí
das, que impediam o atrito entre êles. Após obter a temperatura 
padrão desej ada os termômetros eram colocados na unidade. Foram 
testados durante 1 minuto em t.rês temperaturas, (41 ,6° C; 37° C ;  
39° C) ; cada 15  segundOS os termômetros eram retirados da água, 
feita a leitura e recolocados. No 1 .0 teste ( temp. 4 1 ,6° C) despreza
mos 23 termômetros ( 3 1 ,9 % ) ;  no segundo (temp. 37° C ) excluimos 14 
termômetros (28,5 % ) ; na terceira vez todos mantiveram-se dentro 
dos níveis de aceitação, isto é, máximo êrro possível 0,2° C. Assim, 
perdemos 37 termômetros (51,2 % )  e iniciamos nosso trabalho com 
35 termômetros .  

Técnica para verificação da temperatura axilar - A tempe
ratura axilar é pouco usada em outros países e pràticamente a 
única usada entre nós; o tempo de exposição recomendado por di
ferentes autores é variável : Harmer e Handerson (4)  recomenda 10  
minutos, Koser and Du Gas ( 5 )  3 minutos, De Felice (6 )  5 mi
nutos, além disso Climadee e coI. ( 7 )  estão realizando trabalhos 
para testar o tempo ótimo e máximo para uma leitura correta das 
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temperaturas oral, axilar e retal. Nosso primeiro passe foi pois de
terminar o tempo ótimo para uma temperatura axilar em nosso meio. 

a) Técnica - A axila foi enxuta com papel "Yes", os termô
metros foram imersos em solução alcóolica e sêcos com algodão 
antes da inserção na axila. Tivemos o cuidado de verificar que a 
coluna de mercúrio estivesse aabixo de 35° C, e que o bulbo do 
termômetro fôsse colocado bem no centro da axila. 

b) Tempo de exposlçao - l<�izemos três experiências : na pri
meira trabalhamos com 8 termômetros simultâneamente, 4 em cada 
axila. A remoção foi em tempos diferentes ( gráfico 1) (0,5', 1',  2', 
4', 5', 7', 9', 12 minutos) , o termômetro era retirado e não mais re
colocado ; no 2 .° e 3 .° usamos apenas 6 termômetros, 3 em cada 
axila e excluímos os tempos iniciais. Tempo ( 5, 7,  9, 10, 12, 13 mi
nutos) para a 2.a ( gráfico 2 ) , e (4,  5, 7, 9, 10, 12  minutos) para 
a 3.a (gráfico 3). 
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Gráfico 1 - Tempo de ex;posição do termômetro clínico 
para verificação da temperatura axilar 
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Gráfico 2 - Tempo de exposição do termômetro clínico 
para verificação da temperatura axilar 
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Gráfico 3 - Tempo de exposição do termômetro clínico 
para verificação da temperatura axilar 
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Como podemos observar nos gráficos o s  termômetros começam 
a entrar em equilíbrio aos 7 minutos para firmar-se em 10 mi
nutos, e alguns continuaram subindo até os 13  minutos . 

Diante dêsses achados verificamos que é necessário mais tempo 
do que é comumente usado entre nós, isto é , 5 minutos ; a margem 
de êrro é muito grande pois os termômetros usados pelos nossos 
profissionais e auxiliares não são previamente testados, a técnica 
é muitas vêzes deficiente e o tempo de exposição insuficiente . Por
tanto em nosso trabalho usamos 10 minutos . 

POPULAÇÃO : 

Os suj eitos dêste trabalho foram cento e quarenta e quatro es
tudantes do sexo feminino de um colégio feminino da cidade e que 
preencheram o critério de inclusão por nós estabelecido : 

1 - Que a estudante tenha comparecido às aulas no dia da 
aferição. 

2 - Que não tenha rea.lizado qualquer exercício fisico extenuante 
30 minutos antes do teste . 

3 - Que estej a na sala de exame há 30 minutos. 
4 - Que não apresente sinais de afecções do aparelho respirató

rio, de infecção, erupções outâneas, ferimentos, dor. 

Foi feito um contato preliminar com a Diretoria do Colégio, 
realizamos um plano pilôto, com o obj etivo de testar a variabili
dade das observações e o tempo necessário para realização do 
trabalho. 

Procedimento 

Antes de iniciarmos o trabalho fizemos uma breve explanação 
em cada classe,  sôbre a natureza do trabalho, obj etivos e método. 

No dia da coleta dos dados pedimos às alunas que permaneces
sem na classe ; poderiam falar, mas não sair dos lugares ou da 
classe. Um questionário foi preenchido com os dados de identifica
ção e para seleção dos que seriam admitidos no  trabalho, de acôrdo 
com o critério acima citado. 

Todos os testes foram realizados das 1 5  às 1 6 : 30 hs . A tempe
ratura da sala e umidade foi medida com o "psigrômetro" colocado 
na sala de exame . Não foi introduzido nenhum elemento que mo
dificasse a temperatura e umidade da sala.  No questionário fOi ano
tada a temperatura da sala e umidade no momento que estava sendo 
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verif'icada a temperatura corporal. Não tivemos o problema do ves
tuário ,desde que tôdas as alunas estavam uniformizadas.  A técnica 
e o tempo para verificação da temperatura foi descrito anteriormente. 

RESULTADOS : 

A temperatura ambiente durante nosso trabalho variou de 25,4° C 
a 34° C e a umidade de 29% a 74 % . Como dissemos, todos Os dados 
foram colhidos no mesmo período, totalizando 144 alunas. Os resul
tados de acôrdo com a distribuição etária constam no gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Distribuição etária das COlegiais do sexo 
feminino 14 1-- 19 anos - COlégio Rib. Prêto ( 1968 ) 

No gráfico 5 encontramos os resultados das temperaturas axilar 
obtidas na população estudada. 
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Gráfico 5 - Temperatura axilar das cOlegiais do sexo 
feminino H 1 --- 19 anos - COlégio Rib. Prêto ( 1968 ) 
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A média da temperatura axilar foi x = 37,1  e o desvio padrão 
" = 0,34. 

Para análise estatística dos resultados aplicamos o limite de 
tolerância . Assim obtivemos no intervalo de 36° C e 37 ,8° C uma 
área de 95 % da população, com uma confiança de 95 % .  

Observando os gráficos 6 e 7 vemos os resultados obtidos em 
duas faixas de idade, 1 1  1 -- 16 anos e 17  1-- 18 anos. 
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Gráfico 6 -Temperatura axilar em colegiais do sexo femi
nino, 15 1--- 16 anos. Colégio d2 Ribeirão Prêto ( 1968) 
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Gráfico 7 - Temperatura axilar em colegiais do sexo 
feminino 17 1--- 18 anos. COlégio Rib . Prêto ( 1968 ) 
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As médias obtidas e o desvio padrão foram : 

1 - 15 1--- 16 anos - x 

2 - 17 1 -- 18 anos - X 

37,1° C e s 

37,2° C e s 

0,30 

0,28 

23 

Os limites de tolerância para as faixas ( 1 )  ( 2 )  foram : Para a 
faixa de 15 1--- 16 anos no intervalo 3e·,lo C a 37,8° C encon
tramos 85 % da população, aplicando limite de tolerância com uma 
confiança de 95 % ,  se quisermos uma confiança maior, isto é, 99 % 
encontramos uma área populacional menor ou sej a 80 % . 

Para a faixa 17 i--- 18 anos no intervalo 36,5° C -- 37 ,8° C 

encontramos uma área de 85 % da popUlação usando 95 % de con
fiança e 80 % usando confiança 99 % . 

Analísando os resultados por nós obtidos ,verificamos que os 
limites de tolerância encontrados estabeleceram 1 intervalo de 36,1° C 
a 37,8° C divergindo dos apresentados pelos autores citados, estando 
acima das consideradas habitualmente. 

Comparando as duas faixas 15 1-- 16 anos e 1 7  1-- 18 
anos encontramos 1 pequena elevação no limite inferior para a 
faixa 17 i--- 18 anos entretanto notamos uma estabilidade dos 
resultados entre as médias e os limites tanto nas faixas estudadas 
individualmente, como no grupo estudantil estudado. 

A correlação entre temperatura axilar-umidade relativa do ar 
e temperatura axilar temperatura ambiente foi respectivamente : 

Temperatura axilar-umidade = r = --- 0,32 

Temperatura axilar - tempetatura ambiente = r = 0,36, po
dendo-se observar o sentido da correlação, positivo em relação tempo 
ambiente e negativo para umidade relativa do ar, significando que 
a medida que cresce a temperatura ambiente aumenta a tempo 
corporal e em relação a umidade verifica-se o inverso. 

CONCLUSAO : 

Embora nosso trabalho tenha sido realizado em um grupo po
pulacional específico, e novos trabalhos com maior amplitude devam 
ser realizados, somos levados a concluir que os limites de tolerân
cia para temperatura axilar em nosso meio devem ser aumentados, 
e que não podemos nos basear por padrões estabelecidos em outros 
países. 

Ao mesmo tempo diante dos resultados de nossas pesquisas pre
liminares, achamos que a técnica de verificação da temperatura 
axilar deva ser revista, para atuarmos com maior segurança. 
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* PROGRAMA DE ENFERMAGEM DESENVOLVIDA 
PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAú DE DO PIAUí 

I - INTRODUÇAO 

* * Judith Feitosa de Carva lho 
� * * Gildete Medeiros 

o presente trabalho relata uma, entre outras atividades reali
zadas em 1968, pela Seção de Enfermagem da Divisão de Organi
zação Sanitária. 

Em fevereiro cte 1968, o Secretário de Estado da Saúde do Piauí, 
enviou ao Diretor da Divisão de Organização Sanitária um ofício, 
no qual constavam as metas daquela Secretaria no referente à en
fermagem, �olicitando ao mesmo tempo, a seguinte colaboração : 

"Assistência técnica na reorganização de serviços de enfer
magem ; 
Cc ordenação de um curso para visitadoras sanitárias ; e 
Coordenação de um curso para Atendentes" ,  

Ouvida a Chefe da Seção de Enfermagem, foi a mesma de pa 
recer favorável, indicando a enfermeira Gildete Medeiros , para rea
lizar o trabalho proposto. 

O passo inicial foi a programação do treinamento de Atendentes, 
na Seção de Enfermagem, da qual constaram : 

instruções para o desenvolvimento do programa 
quadro da carga horária 
programa 
modêlos : 

ficha de inscrição 
ficha de entrevista 
fôlha calendário 
escala semanal de atividades escolares 

* Trabalho executado em Teresina - Estado do Piauí, com a colabora
ção da Secão de Enfermagem da D.O.S. - M. Saúde. 

* * Chefe da Seção de Enfennagem da D.O.S./D.N.S./M.S. 
* * * Enferme' ra da Seção de Enfermagem da D.O.S./D.N.S./M.S. 
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fôlha de frequência diária 
fôlha de distribuição de matérias 

teste de seleção 
instruções para elaboração d� teste 
bibliografia para o treinamento 
roteiro para organização das pastas do treinamento 
relação do material necessário 

Ao mesmo tempo, foram mantidos entendimentos com a Secre
taria de Saúde, que , além de outras facilidades, prontificou-se a 
financiar as despesas com hotel durante a estada da enfermeira 
da D .O .S .  naquele Estado . O período de permanência foi de 23 de 
maio a 27 de dezembro de 1968. 

II - ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE 

Após as apresentações de norma, a enfermeira da D.O.S. passou 
a tomar conhecimento dos recursos existentes, assim como das con
dições e necessidades locais , o que possibilitou : 

definir os obj etivos do trabalho 
estabelecer as metas 
estabelecer as prioridades. 

Partindo destas prévias definições, procurou-se harmonizar no 
programa de trabalho um conj unto de ações, que permitissem dar 
cobertura : 

ao treinamento de Atendentes 
ao Serviço de Enfermagem do Hospital Getúlio Vargas 
ao Serviço de Enfermagem do Centro de Saúde. 

1 .  Treinamento de Atendentes 

1 . 1  - Obj etivos : 

1 . 1 . 1  - Conhecer, em linhas gerais, a estrutura e o funcio
mento das instituições de trabalho (Hospital e Cen
tro de Saúde) 

- as linhas administrativas 
- tipo de clientela 
- programa de saúde que a instituição desenvolve 
- relações inter-serviços 
- relações inter-grupos 
-- relacões com o oaciente , a família e a comunidade :  

1 . 1 . 2 - Conhecer princípios científicos básicos para : 
- prestar limitados cuidados de enfermagem a paci

entes em clínicas : médico-cirúrgica, pediátrica e 
obstétrica 
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- observar técnicas asséticas em certos tipos de cui
dados com o paciente 

- realizar atividades de enfermagem em Pôsto de 
Saúde 

1 . 1 . 3 - Desenvolver atitudes e habilidades condizentes com 
a função do Atendente 

- respeito pela pessoa humana e valorização de sua 
saúde 

- segurança e habilidade na execução das atividades 
próprias de suas atribuições 

- iniciativa e espírito de colaboração 
- relações amistosas no trabalho e na comunidade. 

1 . 2  - Recrutamento : 

o recrutamento de candidatos foi realizado pelo Setor de Coor
denação de cursos da Secretaria de Saúde, que registrou um total 
de 42 inscrições. 

1 .  3 - Seleção: 

A seleção foi feita mediante a aplicação de teste de conheci
mentos gerais, de entrevista e ainda, de um teste de diagnóstico 
de temperamento. 

O setor de Coordenação de Cursos da Secretaria de Saúde par
ticipou no processo de seleção de candidatos, no referente aos as
pectos administrativos. 

1 .  4 - Candidatos selecionados : 

Dos 42 inscritos, foram classificados 32.  Os aprovados, na quase 
totalidade, procederam do interior e foram indicados pelos Prefeitos 
dos respecitvos Municípios, como se segue : 

Alto do Inga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 candidatos 
Barro Duro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 candidato 
Beneditinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 candidatos 
Campo Maior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 candidatos 
Esperantina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 candidato 
Floriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 candidatos 
Luzilândia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 candidatos 
Mathias Olímpia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 candidato 
Monte Alegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 candidato 
Monsenhor Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 candidatos 
Oeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 candidatos 
Padre Marcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 candidato 
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Parnaíba 1 candidato 
Piracuruca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .  2 candidatos 

São Pedro do Piauí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 candidato 
Santo Antônio de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 candidato 
União 
Valença 
Teresina 

Total 

2 candidatos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 candidatos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 candidatos 

32 candidatos 

Os 29 candidatos do interior firmaram um têrmo de . compro
misso com a Secretaria de Saúde e co mas Prefeituras Municipais,  
que os obrigava a retornar a seus Municípios de origem, para cum
prir um contrato de trabalho. 

Composição do grupo, quanto à escolaridade : curso primário, 
87.5 % pimeiro ciclo secundário completo 9 .4% e segundo ciclo se
cundário completo 3 ,1  % .  

Considerando as localidades de onde provieram os candidatos, 
nas quais nem sempre existem facilidades de en..�no a nível gina
sial, a exigência de escolaridade básica foi a de conclusão do curso 
primário. 

Nenhum dos elementos selecionados, havia trabalhado anterior
mente em unidades de saúde. 

A Secretaria de Saúde concedeu aos 29 candidatos residentes 
no interior, bolsas de estudo no valor unitário mensal de Cr$ 90,00 
e aos residentes na capital, no valor de Cr$ 30,00. 

1 . 5  - Programa de Treinamento : 

O Programa de Treinamento previamente elaborado foi ajustado 
localmente às situações de fato, pesando grandemente as informa
ções obtidas, sobre : 

- recursos de saúde existentes nos MunicípiOS de procedên
cia dos futuros Atendentes ;  

- tipos de  Serviços a que os  mesmos se  destinavam ; e 
as atribuições que, por fôrça das circunstâncias, lhes se
riam conferidas. 

Nesta fase, a Chefe da seção de Enfermagem da D.O.S. VIaJ OU 
ao Piauí, tendo, j untamente com a enfermeira responsável pelo 
Treinamento, promovido os reaj ustes no programa ,no que foi con
siderado razoável e possível de ser realizado num Treinamento 
dêste tipo. 

Verificou-se a esta altura, que alguns Prefeitos e Médicos da
queles Municípios, esperavam que os candidatos após o Treinamento, 
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estivessem preparadas para executar algumas atividades não pre
vistas no Programa, como : parto normal, pequenas suturas e inci
sões de abcessos. Justificavam essa necessidade, pela não existência 
de médico permanente em alg'umas localidades. 

í:ste fato levou a enfermeira coordenadora do Treinamento a 
esclarecer às autoridades interessadas, sôbre as limitações das at.ri
buições do Atendente, assim como, sôbre as atividades para as 
quais estavam os mesmos sendo preparados . De todo modo, fêz-se 
previsão de tempo, a fim de intensificar a prática de parto nor
mal, nos casos estritamente necessários. 

1 . 6 - Desenvolvimento do Programa : 

o Programa utilizado foi o que se elaborou na Seção de En
fermagem, com as modificações já comentadas , 

Apresentamos aqui, uma síntese do mesmo. 

Area I - Orientação à função do Atendente. 

1 .a Unidade - A unidade de saúde ( integrada ou não) , 
sua organização e seu funcionamento.  
6 tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , .  27 horas 

2 .a Unidade - A pessoa humana, suas reações e suas 
necessidades sociais, emocionais e espirituais 
3 tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' .  14 horas 

Area II - A pessoa humana, sua estrutura orgamca e as condi
ções necessárias à manutenção da saúde . 

1 .a Unidade - O corpo humano, como está constituído 
e o que necessita para manter-se em equilíbrio 
12  tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 horas 

Area III - Papel do Hospital e da Unidade Médico-Sanitária na 
recuperação e na prevenção de doenças. 

1 .a Unidade - Noções sôbre saúde e doenças. 
5 tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 horas 

2 .a Unidade - A unidade integrada de saúde como 
centro de prevenção de doenças e de recuperação 
da saúde . 
8 tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 horas 

3.a Unidade - Assi.3tência ao paciente em clínica mé
dico-cirúrgica. 
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6 tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 horas 
4.a Unidade - Primeiros socorros como prevenção de 

deformidades e de morte . 

Area IV - Assistência médico-sanitária à mãe e à criança. 

1 .a Unidade - Cuidados a dispensar à gestante e P. 
puérpera. 
4 tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 horas 

2 .a Unidade -- Cuidados com a criança.  
5 tópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 horas 

1 . 6 .  1 - Carga horária : 

A carga horária inicialmente prevista constava de 548 horas, 
3 1 8  para classes teórico-práticas e 230 para estágios. A necessidade 
de aj ustamentos do Programa,  fêz com que a mesma fôsse acres
cida de mais algumas horas, passando a ser : 

classe teórico-práticas _. 56 dias - 6 horas x dias - 336 

horas 
estágios . . . . . . . . . . . . . .  - 33 dias - 8 horas x dias --

264 horas 

600 horas 89 dias 

1 . 6 . 2  - Coordenação e execução do Treinamento . 

A responsabilidade pela coordenação e pela execução do trei
namento, coube à enfermeira da DO.S. , com a colaboração de en
fermeiras do Centro de Saúde, do Dispensário de Tuberculose, do 
Hospital Getúlio Vargas e da Escola de Auxiliar de Enfermagem. 
Ademais , foram convidados a ministrar algumas aulas, dois pro
fessôres locais e um sacerdote . 

O local das aulas teórico-práticas foi a Escola de Auxiliar de 
Enfermagem Irmã Maria Antoinette Blanchot, cuj a diretora facul- .  
tou a utilização de sala para aulas e do  material didático disponível . 

As 264 horas destinadas a estágio, foram distribuídas, conside
rando-se o Serviço e as atividades a que se destinavam os futuros 
Atendentes. 

Embora na programação inicial houvesse sido prevista a efeti
vação do estágio proporcional e paralelo à ministração das aulas 
teórico-práticas, não foi possível, na prática, em vista : 
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sobrecarga de trabalho da enfermeira Coordenadora, 
que ao mesmo tempo foi responsável pela execução 
do Programa e pelas melhorias dos campos de es
tágio ; 
grupo de alunos numeroso - 32 ; 

a não existência de locais apropriados para aulas, 
nas unidades de saúde ; 

a Escola de Auxiliar de Enfermagem, onde foram 
ministradas as aulas, distar das · unidades de saúde 
onde foram realizados os estágios ; e 
a não existência de uma outra enfermeira com res
ponsabilidade permanente no Treinamento. 

Para suprir essa deficiência e visando correlacionar as situa
ções de ensino com a realidade, as demonstrações em sala de aula 
foram feitas utilizando-se como modelo, os próprios alunos, tanto 
quanto possível. 

As unidades utilizadas como campos de estágios, foram : 

Hospital Getúlio Vargas 
Maternidade São Vicente de Paulo 
Dispensário de Tuberculose 
Centro de Saúde. 

1 . 6 . 3  - Método de ensino : 

As técnicas de ensino empregadas foram : exposição didátIca ; 
demonstração de procedimentos e observação. Também foram utili
zados recursos visuais : quadro-negro ; modêlos anatômicos ; mapas ;  
flanelógrafo e cartazes. 

No decorrer dos estágios, dentro do possível, fêz-se ensino clí
nico, ao nível do grupo em treinamento e de acôrdo às atividades 
para as quais estavam os mesmos sendo preparados. 

1 .  6 . 4  - Verificação da aprendizagem 

A verificação da aprendizagem acompanhou o desenvolver de 
todo o treinamento Precedeu ao início de cada nova Unidade do 
Programa. Constou de : testes, arguição e demonstração de proce
dimentos. Pesaram sobremodo, a observação e o j ulgamento do tra
balho dos alunos, nos estágios, pela Coordenadora e pelas enfer
meiras que participaram na supervisão aos mesmos. 

Ainda, no final de cada semana de atividade, os próprios alunos 
elaboravam uma lista de perguntas com as respectivas respostas, o 
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que permitia à Coordenadora avaliar o rendimento escolar e fazer 
as correções e as suplementações necessárias. 

A relação abaixo apresenta o total de candidatos, especificando 
as ocorrências : 

Candidatos inscritos 46 
Aprovados na seleção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 
Iniciaram o Treinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 

Desistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Reprovados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Aprovados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Percentual do rendimento da aprendizagem, segundo a média 
global : 

N.O de Média 

Alunos % global 

4 13 . 7 5 
5 17 . 2  6 

1 1  37 . 9 7 
8 27 . 5  8 
1 3 . 7  9 

29 100 . 0  

Conforme a tabela acima, 70 % dos alunos atingiram a uma 
média global entre 7 e 9. Convém ressaltar que no j ulgamento, 
foram consideradas tôdas as situações possíveis de serem medidas : 
testes, arguição, demonstração de procedimentos, realízação de ati
vidades nos estágios, interêsse demonstrado, atitude ,relacionamento. 
Foi também considerada a apreciação feita pelas enfermeiras que 
colaboraram nos estágios. 

II - APROVEITAMENTO DOS ATENDENTES TREINADOS 

Dos 29 Atendentes preparados, 26,  procedentes do interior, foram 
imediatamente contratados pelas Prefeituras Municipais de origem, 
em cumprimento às exigências de convênios celebrados entre a Se
cretaria de Saúde e as mesmas Prefeituras Municipais. 
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A efetivação dêsse compromisso foi um fato de alta significa
ção, no sentido de evitar que o Investimento feito no preparo dês

ses recursos humanos sofresse perdas pela não utilização do pes
soal treinado. 

Os 3 Atendentes de Teresina, não foram contratados a seguir, 
porque não houve, como para os demais, um prévio compromisso 
de trabalho. A inclusão dêles no Treinamento deveu-se ao fato de 
à época da seleção encontrarem-se os mesmos fazendo estágio no 

Centro de Saúde, sem obj etivo definido, sem orientação programa
da e sem vínculO à Instituição. 

III - ACOMPANHAMENTO DOS ATENDENTES 

APÓS O TREINAMENTO 

A falta de recursos econômicos e humanos para tal, impediu 
que se fizesse previsão, para acompanhamento dos elementos recém 
treinados, aos respectivos Municípios, a fim de orientá-los em suas 
novas funções. 

Vale ressaltar que, do ponto de vista qualitativo, a não exis
tência de um plano de orientação inicial ao trabalho e de super
visão regular, constitue um fator negativo para a continuidade do 
auto-desenvolvimento do pessoal preparado e para o padrão dos cui
dados prestados ao público. 

Para suprir essa deficiência, a Coordenadora do Treinamento 
decidiu realizar uma visita aos MunicípiOS onde j á  estavam traba
lhando os Atendentes treinados, no que foi apoiada pelo Secretário 
de Saúde.. Fatores como, escassez de tempo e más condições das 
estradas, pelas chuvas incessantes, prej udicaram o plano. Entre
tanto, foi possível visitar 4 das 18 localidades onde estavam traba
lhando 6 dos 26 Atendentes treinados, assim distribuídos 

Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Maternidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Pôsto de Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Os 6 Atendentes superviSionados, representaram apenas 20.6 % 
daqueles oriundos do interior. Verificou-se que a grande adaptação 
dos mesmos ao trabalho, variou conforme as situações locais. 4 es
tavam realizando satisfatoriamente as atribuições que lhes foram 
conferidas ; 2,  por falta de apoio e de reconhecimento de suas ha
bilitações, não estavam sendo convenientemente aproveitados. 

A grosso modo, damos a seguir as atribuições conferidas aos 6 
Atendentes supervisionados ,conforme o Serviço : 
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Hospital : 

responsabilidade perante () Diretor do Hospital, pela exe
cução de tôdas as atividades de enfermagem. 
responsabilidade pelo contrôle do pessoal auxiliar de enfer
magem do Hospital ; 
responsabilidade pelo funcionamento da sala de operações ; 
pela Esterilização do material ; 
execução de cuidados de enfermagem a pacientes em clíni
cas médico-cirúrgica ;  
atendimento a pacientes no ambulátório ; 
registro de dados estatísticos. 

Maternidade : 

cuidados de enfermagem a parturientes, puérperas e recém
nascidos ; 
preparo da sala de partos ; 
auxílio ao médico em partos distácicos ; 
parto normal ; 
registro de dados ; 

Pôsto de Saúde : 

auxílio ao médico no atendimento a crianças, gestantes e 
adultos ; 
con trôle estatístico ; 
aplicação de vacinas e inj eções ; 
curativos ; 
distribuição de medicamentos ; 
contrôle de material ; 
responsável pelo Pôsto, na ausência do médico. 

IV - ATUAÇAO DA ENFERMEIRA DA D.O.S, 
NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 

o Hosptial Getúlio Vargas é uma das unidades do Instituto de 
Assistência Hospitalar do Estado. Em data recente, passou à Uni
versidade Federal do Piauí. Sua capacidade é de 372 leitos, os quais 
se mantém permanentemente ocupados. 

Como parte do plano de trabalho da Enfermeira da D.O.S., es
tava prevista assistência técnica a essa unidade hospitalar, de acôr
do à solicitação do Secretário de Saúde, corroborada pelo Diretor do 
Hospital e pela Chefe do Serviço de Enfermagem. 
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No decurso do Treinamento, a Enfermeira da D.O.S. ,  limitada 
pela exiguidade de tempo, poude apenas fazer sugestões e colabo
rar com as enfermeiras do Hospital, na melhoria das unidade de 
enfermagem que iriam servir de campo de prática aos alunos. 

As melhorias providenciadas foram : 

previsão e redistribuição do material para cuidados de 
enfermagem ; 
implantação de algumas normas e rotinas de trabalho ; 
implantação d� novas técnicas de trabalho. Por exemplo, 
passou-se ao sistema de centraLização de preparo e de este
rilização de material, evitando-se o processo por ebulição ; 
introdução do censo hospitalar ; 
padronização do prontuário médico. 

Após o Treinamento, a Enfermeira da D.O.S. permaneceu doil.' 
meses prestando assistência mais direta ao Hospital. Nesse período, 
cs obj etivos principais foram : a organização do Departamento de 
Enfermagem ; a reorganização do Centro Cirúrgico e colaboração na 
reorganização do Serviço de Arquivo Médico. Essas atividades foram 
realizadas em conj unto com a Chefe de Enfermagem do Hospital. 

1 .  Organização do Departamento de Enfermagem : 

localização e instalação do ambiente físico do Departa
mento ; 
organização de fichário e arquivo ; 
levantamento do pessoal de enfermagem, por categoria 
funcional ; 
redistribuição dos horários de trabalho ; 
reaj uste do pessoal em funções compatíveis com seu 
grau de preparo ; 
mOdificações no sistema de escala de pessoal ; 
instituição de sistema de contrôle de frequência ; 
levantamento das clínicas do Hospital, por especialidade 
e distribuição dos leitos ; 
previsão de roupa e de outros materiais ; 
elaboração de modêlos de impressos a serem utilizados 
pelo Serviço de Enfermagem. 

2 . Reorganização do Centro Cirúrgico 
levantamento do material existente : 
previsão e redistribuição do material existente ; 
revisão e atualização das rotinas existentes; 
aj ustamento do pessoal às funções ; 
implantação de novas técnicas de trabalho ; 
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orientação do pessoal auxiliar de enfermagem sôbre as 
modificações introduzidas. 

3 .  Serviço de Arquivo Médico e de Estatística 
Em colaboração com a direção do Hospital e com a chefia de 

Enfermagem, foram definidas normas e modificado o ambiente fí
sico, para melhor funcionamento dêsse Serviço.  

Setores componentes beneficiados : 

Triagem 
Registro 
Internação 
Estatística 
Informações. 

v - ATUAÇAO NO CENTRO DE SAÚDE 

o Centro de Saúde de Teresina,  por ser o uruco dêste porte, 
na Capital, reveste-se de grande importância na prestação das ações 
preventivas e de promoção da saúde da comunidade. 

Tratando-se de uma das unidades utilizadas para estágio dos 
alunos, a Enfermeira da D.O.S., colaborou na melhoria dos setores 
do Centro ,efetivando-se as seguintes medidas : 

informação aos funcionários sôbre o treinamento, seus obj e
tivos e a colaboração esperada;  
levantamento e redistribuição do pessoal auxiliar de enfer
magem nos vários setores do Centro ; 
revisão e reorientação das atividades do pessoal auxiliar de 
enfermagem; 
revisão e atualização de algumas rotinas e técnicas de tra
balho; 
dinamização do trabalho educativo com grupos da comuni
dade : mães e curiosas. 

Ainda, assessorou a enfermeira responsável pelo Centro de Saúde, 
durante sua permanência no Piauí. 

VI CONCLUSAO 

A produção de Auxiliares de Enfermagem é insuficiente para 
atender à respectiva demanda, especialmente no Nordeste, o que 
leva as Secretarias de Saúde dêsses Estados a incluírem em suas 
programações, o treinamento de Atendentes. 
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o Atendente está sendo utilizado com maior freqüência nas uni
dades de saúde do interior : Hospital, Maternidade e pôsto de Saúde . 

Em grande número de Municípios, não existe médico perma
nente, sendo a assistência prestada em forma intermitente . Assim, 
em muitos casos, o Atendente, na ausência do médico, representa o 
elemento a quem a comunidade recorre em assuntos de saúde. 

Quando o Prefeito, ou outra autoridade representativa da co
munidade, indica um candidato ao treinamento, espera que o mesmo 
ao regressar, sej a capaz de desenvolver atividades, nem sempre com
patíveis com o preparo específico, e muitas vêzes, além da respon
sabilidade que se pode atribuir a um Atendente.  

A falta de estrutura e de recursos humanos e materiais, faz 
com que nem sempre exista supervisão regular de enfermagem, aos 
Serviços do interior. Estas mesmas e outras razões, fazem com que 
ainda não estej am satisfatoriamente normalizados os Serviços de 
Saúde do interior. 

A situação, conforme apresentada, indica que o treinamento de 
Atendentes é uma medida que os administradores de saúde ainda 
utilizarão por algum tempo.  

Para que o treinamento do Atendente sej a efetivo, requer pro
gramação racional, ministrada por enfermeira experiente e conhe
cedora das necessidades e das condições locais, a fim de adequá
lo às necessidades da comunidade, respeitados os limites impostos 
à função de um Atendente. 

VII - RECOMENDAÇÕES 

1 - Que as Secretarias de Saúde dos Estados onde as Escolas e 
Cursos de Auxiliar de Enfermagem estiverem ministrando o 
currículo em um ano letivo, utilizem essas Escolas, para for
mar o pessoal auxiliar de enfermagem de que o Estado ne
cessita. 

2 - Que, enquanto for imperIoso treinar o Atendente, êsse treina
mento sej a  convenientemente programado, em função da rea
lidade local. 

3 - Que os serviços utilizados como campos de prática, sej am devi
damente organizados para atender ao desej ado nível do treina
mento. 

4 - Que sej a organizada e mantida a tríade fundamental ao ren
dimento e à efetividade de qualquer treinamento : definição das 
atribuições do Atendente ;  normalização dos Serviços e o esta
belecimento de um sistema regular de supervisão. 



Serviço 

ORGANIZAÇÃO DO SERVI'ÇO DE ENFERMAGEM DA 
FUNDAÇÃO SERViÇO ESPECIAL DE SAú DE p ú B LICA 

Adalgisa Vieira Matos * 

RESUMO HISTÓRICO 

Uma vez que o Serviço de Enfermagem integra as atividades da 

F.SESP em todos os seus níveis, desde sua fundação, j ulgamos im

portante apresentar alguns fatos históricos para melhor compreen

são do desenvolvimento e do estágio atual de sua organização. 

O antigo Serviço Especial de Saúde Pública ( SESP) teve início 

em j ulho de 1942, e resultou da 30.a recomendação da Terceira Reu

nião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repú

blicas Americanas, que se referia ao desenvolvimento de um amplo 

programa de Saúde e Saneamento naquelas Repúblicas. Para isso, 

contariam com o auxílio técnico e a aj uda financeira dos Estados 

Unidos da América. 

Na ocasião, o Brasil necessitava intensificar a exploração de 

matérias primas indispensáveis ao esfôrço de guerra das Nações 

Unidas, o que j ustificava plenamente a organização de um ,serviço 
especial de saúde pública para a Amazônia, de onde se extraia a 
borracha. ( 1 ) 

O SESP foi assim constituído como órgão autônomo dentro do 

Ministério da Educação e Saúde, porém subordinado diretamente 
em todos os seus aspectos ao respectivo Ministro. 

Foi estabelecido um "Convênio Básico" que definiu o regime 
de administração do Serviço e fixou suas atribuições que, além do 

desenvolvimento de atividades de saneamento, profilaxia da malá

ria e assistência médico-sanitária às populações da Amazônia, incluia 

o preparo de profissionais para o trabalho de saúde pública, com

preendendo o aperfeiçoamento de médicos e engenheiros sanitaris

tas, a formação de enfermeiras de saúde pÚblica e o treinamento 

de outros técnicos. 

:� Chefe da Seção de Enfe:rmagem -- Divisão de Sa úde - F.SESP. 
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Logo a seguir, o convênio foi ampliado e o SESP passou a ope

rar também no Estado de Goiás, dando assistência aos trabalha 
dores na extração da mica e do cristal de rocha, e no Vale do 

Rio Dôce devido à importância da reconstrução da estrada de ferro 

Vitória-Minas. 

Em 1944, nôvo convênio foi assinado, as,segurando o funciona

mento do Serviço até 1948. A partir de 1949 o Govêrno do Brasil 

e o Govêrno dos Estados Unidos firmaram novos convênios que per

mitiram estender os serviços do SESP a muitas outras áreas do 
País, atendendo aos inúmeros pedidos dos Estados que não tinham 

sido beneficiados com o Serviço. Assim, surgíram os Programas da 

Bahia e do Nordeste, incumbidos de realizar serviços de demons

tração, cooperação e suplementação aos trabalhos de saúde pública, 

a cargo dos Estados. 

Finalmente, em 1960, o Congresso Nacional considerando a 
proposição do Presidente da RepÚblica para transformar o SESP 
em outro organismo, com a mesma flexibilidade administrativa, po

rém de caráter permanente e sem depender de contratos interna

cionais, aprovou a Lei 3 .750, logo após, sancionada pelo Presidente, 

que criou a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, vinculada 

ao Ministério da Saúde, com os seguintes obj etivos, entre outros : 

a) organizar e operar serviços de saúde pública e assistência mé

dico-hospitalar nas áreas do território nacional, onde se desen

volvem ou venham a se desenvolver programas de valorização 

econômica, sempre que tais serviços não constem dos progra

mas dos órgãos federais específicos ; 

b) estudar, proj etar e executar a ampliação ou melhoria de Ser

viços de Saúde e desenvolvel' programas de educação sanitá

ria nas localidades onde mantiver Unidades Sanitárias ; 

c) coordenar, organizar e administrar, nos Estados cuj os Governos 

solicitarem serviços destinados ao desenvolvimento de sua estru

tura sanitária básica, inclusive no que se refere à pomoção e 
contõle da higiêne industrial ; 

d) promover a difusão de livros, revistas e outras publicações ; 

e) promover a formação de pessoal técnico e auxiliar necessário 

à execução de suas atividades. 

Desde sua organização, o SESP tinha caracteristicas especiaiS 
que o distinguiam dos demais serviços de saúde do País, quais sej am : 

a) atuação nas áreas mais subdesenvolvidas e operação direta de 

serviços somente em pequenas comunidades do interior ; 
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b) adoção do regime de trabalho em tempo integral e dedicação 

exclusiva ; 

c) remuneração adequada de seu pessoal ; 

d) flexibilidade técnico-administrativa que possibilitou uma adap

tação constante de suas técnicas de trabalho às necessidades 

das comunidades, desenvolvendo assim práticas de saúde pú

blica aj ustadas à realidade brasileira. 

Desde o início a enfermagem foi considerada atividade impres

cindível nas Unidades do SESP. Prova disso é que, j á  em 1943 

quando foi organizada a Superintendência (órgão Central) , sua es

trutura era constituída de cinco Divisões, entre as quais uma Di

visão de Enfermagem. A partir daí, apesar de várias mOdificações 

estruturais,  a Superintendência sempre tem contado com um órgão 

de coordenação das atividades de enfermagem ( 2 ) . 

A situação da enfermagem no Pais àquela época era, entre

tanto, bastante desanimadora. Existiam 12 escolas de enfermagem 

que haviam poduzido apoximadamente 1 546 enfermeiras ( 3 ) . 

Os " cursos de auxiliares de enfermagem" estavam apenas em 

início. Assim, a enfermagem era exercida, quase em sua totalidade, 
por pessoal leigo sem nenhum treinamento específico. 

Em face disso, a primeira tarefa com que se defrontaram as 

enfermeiras brasileiras e americanas da Divisão de Enfermagem, foi 

preparar ou contribuir para o preparo de pessoal. Assim é que, 

além de organizar a Escola de Enfermagem de Manaus, até hoj e 

mantida pela Fundação, o SESP cooperou efetivamente com os se

guintes estabelecimentos de ensino : Escola de Enfermagem da Uni
versidade do Estado de São Paulo, cuj o prédio aj udou a construir ; 

Escola de Enfermagem do Recife, que recebeu assistência técnica 

e financeira por vários anos ; as Escolas da Bahia e pôrto Alegre 
foram instaladas e mantidas parCialmente por longo período ; Es

colas de Enfermagem do Estado do Rio, Ana Nery e Alfredo Pinto, 

na Guanabara ; Rio Verde, São Vicente de Paulo e Florence Nightin

gale, em Goiás ; Carlos Chagas, Hermantina Beraldo e Hugo Wer

neck, em Minas Gerais ; São Vicente de Paulo, no Ceará ;  e as Es

colas de Auxiliares de Enfermagem de Alagoas, em Maceió, Augusto 

Leite, em Sergipe, Irmã Maria Antoinette Blanchot, no Piauí e de 

Natal, no Rio Grande do Norte. 

Para atender às necessidades imediatas dos hospitais e Unida

des Sanitárias instaladas, o Serviço desenvolveu um programa inten

sivo de treinamento de pessoal auxiliar de várias categorias, entre as 

quais destacamos : visitadoras sanitárias, auxiliares hospitalares 

( atendentes, com curso de 6 meses, em serviço) e serviçais. 
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Várias enfermeiras foram contempladas com bôlsas de estudos 
no exterior, (97, até 1965 ) . Até essa data o SESP havia treinado 
diretamente ou contribuído para o treinamento de 692 enfermeiras, 
943 visitadoras sanitárias, 376 atendentes hospitalares, 1 1 1  auxiliares 
de enfermagem e um grande número de atendentes de unidade sa
nitária .4) . 

Resulta daí a grande experiência da Fundação no treinamento 
e na utilização de pessoal auxiliar, única solução para prestar ser
viços de enfermagem de qualidade razoável à população brasileira, 
principalmente a do interior, e mesmo dos grandes centros, dada 
à relativa lentidão do aumento do número de profissionais e à 
limitada capacidade financeira dos Serviços para remuneração ade
quada, de acôrdo com o nível de formação do pessoal. 

ESTRUTURA ATUAL DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

o Serviço de Enfermagem está presente em todos os níveis da 
estrutura da organização. No nível central há uma Seção de En
fermagem dentro da Divisão de Saúde, que é o órgão responsável 
pela coordenação, o preparo de normas e a supervisão das atividades 
desenvolvidas pelos órgãos Regionais, ou Diretorias. 

Vale salientar que a Seção de Enfermagem trabalha em equipe 
com as demais seções da Divisão de Saúde que são : Seção Médica, 
Seção de OdontOlogia Sanitária, seção de EpidemiOlogia e seção de 
Educação Sanitária. 

Em nível regional, há um supervisor de enfermagem que integra 
uma equipe técnica ( médico, dentista, educador sanitário) e outros 
responsável pela coordenação e supervisão das atividades das uni
dades locais de saúde. 

Em nível local, nas Unidades que servem a comunidades com 
populações de mais de 12.000 habitantes, há um ou dois enfermeiros 
diretamente responsáveis pelas atividades de enfermagem. Nas Uni
dades menores existe apenas pessoal auxiliar que recebe supervisão 
periódica da supervisora regional ou da enfermeira da Unidade mais 
próxima. 

PESSOAL 

Devido ao limitado número de enfermeiras disponíveis, às di
ficuldades de conseguir pessoal de nível universitário disposto a 
viver em pequenas comunidades do interior, e às limitações de ordem 
econômica, a F.S�SP decidiu que as enfermeiras seriam utilizadas 
apenas na organização dos serviços, nos programas de treinamento 
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e na supevisão das atividades de Enfermagem. Os serviços diretos ao 

público são prestados em sua maior parte, po pessoal auxiliar espe

cialmente treinado. A visitação domiciliar é feita pela "Visitadora Sa
nitáia", treinada pela própria Fundação em cursos intensivos de 7 
meses, obedecendo a um programa que vem sendo modificado periõ

dicamente, de acôrdo com as necessidades do Serviço e ao atual esta

do de desenvolvimento das comunidades. Para o trabalho nas clínicas 

das Unidades Sanitárias são empregados atendentes Que recebem 

treinamento de 3 meses em serviço, obedecendo também a um pro
grama pré-estabelecido. No setor hospitalar das unidades são em

pregados auxiliares de enfermagem com curso regular, em número 

limitado ( geralmente trabalham no centro cirúrgico, na sala de parto 

e em pediatria ) ,  e atendentes hospitalares Que são treinados em 

serviço, em cursos intensivos de 7 meses de duração. 

Todo o pessoal auxiliar é recrutado e cuidadosamente selecio

nado nas próprias comunidades em que vão atuar. 

O pe,�soal de enfermagem existente na Fundação em j aneiro de 

1 969 era o seguinte : Superintendência, 6 enfermeiras ; Diretorias Re

gionais, 22 enfermeiras ; nas 200 Unidades locais, 82 enfermeiras, 81 
auxiliares de enfermagem, 286 visitadoras e 805 atendentes. 

Aquêles que defendem a tese de que visitadoras e atendentes 

devem ser substituídas por auxiliares de enfermagem, devem aten

tar para êsses números.  Se admitirmos o princípio de que a re

muneração deve ser proporcional ao nível de formação seria inteira

mente impraticável, nas condições econômicas atuais do País, re

munerar adequadamente todos os auxiliares de enfermagem neces
sários para substituir visitadores e atendentes.  Na F.SESP, que ado

ta êsse critério, o salário básico do auxiliar de enfermagem corres

pondente a 38 % do salário da enfermeira, o salário da visitadora 

sanitária e das atendentes a 60 % e 54 % do salário dos auxiliares, 

. respectivamente . Isso demonstra Que haveria um aumento de cêr

ca de 50 % nas despesas, se o pessoal de nível mais baixo fôsse 

substituído por auxiliares de enfermagem. Concordamos que tecni
camente isso seria desej ável, mas mesmo que se admita a possi
bilidade dêsse aumento de despesa, onde encontraríamos, todos êsses 

auxiliares, se j á  tem sido extremamente difícil conseguir elementos 

para preencher o número limitado de vagas existentes ? Sabe-se 

que Quase todos os auxiliares que saem atualmente das escolas são 

absorvidos pelos serviços hospitalares dos centro maiores. 

A lotação de pessoal das Unidades varia de acôrdo com a po

pulação. É interessante notar que as Unidades que servem a popu

lações menores de 2 .000 habitantes não possuem médico em caráter 

permanente e contam apenas com uma visitadora sanitária que é 
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responsável pelo desenvolvimento de algumas atividades básicas de 

Saúde Pública ,tais como : imunizações, orientação higieno-dietética 

de gestantes e mães, orientação de "parteiras curiosas", prestação 

de primeiros socorros e educação sanitária. Todavia, essas Unidades 

recebem visitas periódicas do médico e da supervisora de enfermagem . 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

As atividades do Serviço de Enfermagem estão estreitamente 

relacionadas com o programa geral de saúde desenvolvido pela 

Organização e contribuem diretamente para que as metas estabele

cidas sej am alcançadas. 

A F.SESP, na impossibilidade de atender a todos os problemas 

de saúde das comunidades a que serve, elegeu algumas prioridades, 

com base em estudos que indicaram os problemas de maior gravi

dade no Pais ou aquêles cuj a solução beneficiaria o maior número 

de pessoas. Assim, elaborou normas de trabalho para o atendimento 
das seguintes prioridades : 

a) Saneamento básico, principalmente no que se refere ao abaste

cimento adequado de água, à remoção dos detritos humanos e 
a pequenas melhorias nas habitações. Êsse programa visa prin

cipalmente o contrôle das doenças de veiculação hídrica e aquelas 

resultantes da contaminação do ambiente por matéria fecal e 

outros detritos. É o caso das diarréias infecciosas que são a 

principal causa de morte infantil em nosso meio ; 

b )  Assistência médico-sanitária à gestante, à criança e ao adulto ; 
c) Contrôle das doenças transmissíveis ; 

dl Odontologia Sanitária ; 

e) Coleta de dados bio-estatísticos ; 
n Enfermagem ; 

g) Educação Sanitária . 

A enfermagem participa de tôdas essas atividades, desde o pla 

nej amento à avaliação dos resultados. Em relação a o  Saneamento, 

aj uda na divulgação na comunidade, do programa desenVOlvido pela 

,Unidade ; observa, na visitação domiciliar, os problemas de cada fa

mília e os encaminha aos auxiliares de saneamento, além de desen
volver atividades educativas visando a conservação e utilização ade
quada das melhorias introduzidas. 

No que se refere à assistência à gestante e à criança, foi atri 
buída à enfermagem grande parcela d e responsabilidade. Como o 

Serviço obj etiva dar uma cobertura de 80 % a êsses grupos, surgiu 
a necessidade de uma redistribuição das tarefas atribuídas ao mé-
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dico e ao pessoal de enfermagem. Isto porque seria inteiramente 
anti -econômico dotar as Unidades do número necessário de médicos 

para atender à demanda de todos os ,�erviços Que aquêle grupo 

exige . Adotou-se então o princípio de atrib uir ao médico apenas 

aquelas atividades que só êle pode executar, como o diagnóstico e 
o tratamento de anormalidades e doenças. Assim, parte s ubstancia! 

da assistência pré-natal e do atendimento à criança sadia foram 

atribuídas à enfermagem. Na assi stência à gestante, esta é aten

dida obrigatoriamente pelo médico apenas no início e no final da 

gestação , ou quando apresenta alguma anormalidade . O contrôle 

mensal de pêso, de albumina na urina, de sintomas que possam in

dicar anormalidade, bem como o trabalho educativo em relação à 

alimentação, hábitos saudáveis de vida etc. ,  são feitos pelo Serviço 
de Enfermagem, na maioria das vêzes, por pessoal auxiliar devida

mente treinado . 

Contribuição fundamental do Serviço de Enfermagem à assis 

tência à gestante é ,  também, a orientação sistemática das "partei

ras curiosas", principalmente nas comunidades que não contam com 

hospitais ou possuem número insuficiente de leitos . Essas "curiosas" 

são cadastradas e convidadas a comparecer à Unidade, onde se de

senvolve um programa educativo, visando principalmente a preven

ção de tétano umbilical, da oftalmia do recém-nascido, diminuir a 

incidência de infecções causadas por intervenções indevidas e falta 
de observação de cuidados elementares de higiene . Após o períOdO 

inicial de orientação, ficam sob contrôle permanente da Unidade, 
que lhes fornece uma bôlsa com o material mínimo necessário ao 

seu trabalho. Acreditamos firmemente, basea,das nos resultados obti

dos, que êsses elementos, assim orientados, mesmo com tôdas as 

limitações e defeitos, podem contribuir decisivamente para a me

lhoria da assistência prestada às gestantes, onde os recursos são 

escassos . 

Na assistência à criança, o paciente só vai ao médico quando 

está doente . Todo o trabalho de orientação da alimnetação, apli

cação de imunizantes e trabalho educativo é feito pela enfermagem . 

Uma vez que a maior parte dêsse trabalho é desenvolvido por 

pessoal auxiliar, foi necessário escrever normas bem detalhadas e 

simples e adotar técnicas de trabalho simplificadas, mas que satis 

fazem plenamente às necessidades, dentro da limitação dos recur
sos disponíveis e do nível sócio-econômico das comunidades. 1!::sse 

critério e um sistema adequado de supervisão, constituem a base 

do s ucesso da Fundação na utilização de pessoal auxiliar. 

Aliás ,  é o Comitê de Peritos em Educação Profissional e Técnica 
de Pessoal Médicos e Auxiliar da OMS que afirma : "a supervisão 

intensiva é essencial quando o pessoal empregado tem instrução e 
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treinamento limitados", e que "nesses casos é necessário definir 

claramente as responsabilidades da equipe e àar treinamento prévio 
e em serviço" ( 5 ) . 

No contrôle das doenças transmissíveis, o pessoal de enferma

gem dá uma contribuição decisiva, desenvolvendo o programa de 

imunizações para os diversos grupos da população, não só aplican

do vacinas, como controlando os comparecimentos, para Que os obj e 

tivos quantitativos sej am alcançados Ainda nesse setor, vale men

cionar o trabalho realizado pela enfermagem no contrôle da tu

berculose, atividade desenvolvida atualmente por tôdas as Unidades, 

como rotina. O pessoal de enfermagem é responsável pelo desenvol

vimento do programa de provas tuberculínicas, aplicação de BCG, 

contrôle de quimioprofilaxia, colheita de material para exames de 

laboratório, encaminhamento dos indivíduos para exames radioló 

gicos e, sobretudo, pela orientação e contrôle do comparecimento 

de doentes e comunicantes. Basta atentar para o fato de que o 

comparecimento regular do doente e a tomada das drogas consti

tuem hoj e o maior problema dos programas de contrôle da tuber

culose, para se concluir sôbre a importância dessas atividades. 

O programa de odontologia sanitária se desenvolve prioritària

mente para os escolares. A enfermagem coopera com êsse serviço, 

orientando as famílias sôbre a importância do programa e enca

minhando os faltosos. 

Na parte de estatistica, a enfermagem colabora principalmente 

na coleta de dados sôbre nascidos vivos, completando os dados obti

dos do Registro Civil que em geral é muito deficiente no interior.  
Contribui, assim, para melhor avaliação das atividades de assis

tência materno-infantil. Além disso, colabora na cole ta dos dados 

de produção para o relatório mensal das Unidades. 

As atividades de educação sanitária integram todo o trabalho 

da enfermagem, quer nos seus contatos individuais com os pacientes 

e suas famílias, quer em trabalhos com grupos na Unidade e na 

Comunidade. 

Além dessas atividades prestadas diretamente às populações, a 
enfermeira participa do planej amento geral do trabalho das Uni
dades, da organização de novos serviços, da orientação em serviço, 
de outros profissionais, do treinamento e da supervisão do pessoal 
auxiliar, dos programas de desenvolvimento da comunidade e da 
avaliação dos serviços. 

S U M A R I O 

A autora descreve a organização do Serviço de Enfermagem da 

F.SESP, salientando alguns aspectos históricos, a estrutura do Ser-
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viço, o quadro de pessoal e as atividades por êle desenvolvidas. Dá 
destaque especial ao sucesso da Fundação, na utilização de auxi

liares, j ustificando a política de dotação de pe.ssoal da Organização. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
AOS PACIENTES EPILÉPTICOS 

1 .  INTRODUÇAO : 

* Aldaiza Chiaradia Guimarães Dias 
* Aldemar Domingos Inforzato 
* Ester Ferreira da Silva 
* Lúcia Emília Domingues Camargo 
* Maria José de Carvalho 
* Ruth Barros do Amaral Bastos 

A epilepsia constitui no Brasil um problema social de relevân

cia pela elevada incidência, pela 1alta de conhecimento do trata

mento e recuperação, como também pelos preconceitos existentes 

na sociedade contra o paciente epiléptico 

O presente trabalho visa abordar aspectos da epilepsia quanto 

à sua etiologia, diagnóstico, tratamento, bem como da assistência 

de enfermagem e reabiltação social do epiléptico. 

O tratamento médico e a assistência de enfermagem só terão 

êxito se houver confiança mútua entre o médico e o paciente, entre 

o paciente e a enfermeira, havendo também necessidade de com
preensão do paciente por parte dos familiares . 

2 .  CONCEITO : 

Desde a antiguidade vários foram os conceitos atribuídos à 
epilepsia. 

Hipócrates conceituou a epilepsia como uma manifestação clí

nica de afecção cerebral. 

Galeno, cinco séculos depois de Hipócrates, havia classificado 

as epilepsias em : idiopáticas e simpáticas ; as primeiras teriam uma 

causa cerebral ; as segundas, teriam uma causa extra-cerebral. 

No século passado psiquiatras e neurologistas aceitaram o con

ceito atual da epilepsia . "Epilepsia não é uma moléstia, é uma 

* Enfermeiros do Hospital das Clínicas da F.M.U.S.P .  
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síndrome, isto é, um conj unto de manifestações clínicas vanas, que 

se apresentam em conseqüência de processos mórbidos cerebrais, 

também vários, segundo os grupos etários dos pacientes". 

A transição entre a era antiga e a moderna foi definida pelos 

trabalhos de Hughlings Jackon e Williams Gowers. O 1 .0 definiu a 

epilepsia e o segundo dividiu a epilepsia em grupos.  
Com o advento da eletrencéfalografia aplicada à clínica, con

solidou-se o conceito sôbre epilepsia. 

3 .  ETIOLOGIA : 

A Heriditariedade : 
Estudos elaborados em Institutos de Genética da Suécia, Dina

marca e Canadá, deixam dúvida que a hereditariedade sej a um 

fator decisivo na formação da epilepsia, uma vez que pela litera

tura mundial, verifica-se que 80% das pessoas que tiveram trauma 

crânio-encefálico ou tumores têm convulsão mostrando Que a he

reditariedade não é fator tão importante na formação da epilepsia. 

Excetuam-se : o grupo de moléstias degenerativas ou metabó

licas do sistema nervoso, nos quais o fator hereditariedade j á  está 

comprovado, e onde há presença de crises convulsivas. 

4 .  MANIFESTAÇÕES CLíNICAS :  

As manifestações dos sintomas dependem do tipo de neurônios 

que são excitados pela descarga elétrica, o que poderá ocorrer em 
um ponto do sistema nervoso, ou por, descarga generalizada do 

cérebro. 

4 . 1 . Formas clínicas de epilepsia : 
4 . 1 . 1 .  Epilepsias focais : 

Caracterizam-se clinicamente pelo aparecimento de sin

tomas motores, sensitivos, sensitivo-motor, sensorial ve

getativos ou psíquicos. 
4 .  1 . 2 .  Epilepsias centrencefáücas : 

Ocorrem quando a descarga elétrica inicial se dá na 

região centrencefálica, e apresentam as mesmas mani

festações. 

5 .  CLASSIFICAÇAO : 

5 . 1 . Epilepsia Bra vais 

5 . 2 .  Epilepsia versiva consciente 

5 . 3 .  Epilepsia versiva inconsciente 

5 . 4 .  Epilepsia motora lateralizada 
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5 . 5 .  Epilepsia com aura visual 
5 . 6 .  Epilepsia com aura auditiva 
5 . 7 .  Epilepsia temporal 

6 .  DIAGNÓSTICO : 

o diagnóstico é obtido através de : 

6 .  1 .  Anamnese 
6 . 2 .  Exame clínico 
6 . 3 .  Exame neurológico 
6 . 4 .  Exame psiquiátrico 
6 . 5 .  Exame eletroencefalográfico 
6 . 6 .  Radiografia simples do crânio 
6 . 7 .  Radiografia do encéfalo com contraste 
6 . 8 .  Exame do líquor céfaloraquiano 

5 1  

É importante a confirmação d o  diagnóstico porque a terapêu
tica varia se a epilepsia é de causa focal ou centrencefálica. 

7 .  TRATAMENTO : 

o tratamento visa a repressão completa das crises e a criação 

de condições favoráveis, para que elas não se repitam. A manu
tenção do equilíbrio psíquico � importante para o sucesso terapêu
tico. Um impacto emocional violento poderá desencadear crise con
vulsiva, fàcilmente controlável com medicamentos. 

7 . 1 .  Tratamento medicamentoso : 

7 . 1 . 1 .  Barbitúricos : agem em todos os níveis do SNC. São me
tabolizados pelo fígado e eliminados pelos rins. 
a) Efeitos colaterais : deprimem a atividade do SNC e 

produzem sonolência. 
b) Denominações comerciais : gardenal, gardenalina, 

luminaletas, etc. 

7 . 1 . 2 .  Hidantainas : combatem as convulsões sem causar de
pressão. Estabilizam o . limiar convulsivo e previnem a 
difusão eplleptogênica. 
a) Denominações comerciais : Hidantal, Epelin, Me

santoine. 

7 .  1 . 3 .  Primidona : é indicado em todos os casos de epilepsias, 
exceto em Pequeno Mal. 
a) Efeitos colaterais : fraqueza, tonturas, náuseas, ce

faléia. 
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b) Denominação comercial:  Mysoline 

7 . 1 .  4 .  Trimetadiona : específica no tratamento do Pequeno Mal. 
Tem a desvantagem de favorecer criSes do tipo Grande 
Mal ; por esta razão, deve ser associado a barbitúrico. 
a )  Efeitos colaterais : foto fobia, náuseas, fadiga, reação 

cutânea e insônia. 
b) Denominação comercial : Tridione, 
c) Associação medi.camentosa :  é indicada nas formas 

leves de epilepsia, nas quais uma dose reduzida é 
suficiente para o contrôle completo dos sintomas. 

7 . 2 .  Tratamento cirúrgico : 

- A cirurgia é indicada raramente no tratamento da 
epilepsia. 
A primeira condição para que sej a indicada a cirurgia é 
a identificação da lesão (epilepsias focais) sendo despre
zada nos casos de epilepsias centrencefálicas. Somente nos 
casos em que persistem as crises com o tratamento me
dicamentoso após vários anos, é que tem indicação o tra
tamento cirúrgico . 
A cirurgia consiSte na retirada do foco epiléptico .  O pa
ciente deve estar prevenido dos riscos cirúrgicos que po-

derão ocorrer. 

8 .  ASSIST�NCIA DE ENFERMAGEM : 

8 . 1 . Assistência psicológica : 

- Sabemos que epiléptico apresenta distúrbios de perso
nalidade, distúrbios êstes devidos à lesão cerebral, ao tra
tamento prolongado, à superproteção ou rejeição da fa
mília, aos preconceitos sociais. Êle tem variações bruscas 
de comportamento, de humor, de afetividade e caráter. O 

enfermeiro, ao ter contacto com um paciente epiléptico 
deverá captar sua confiança,. fator capital para o êxito 
esperado com o tatamento. Uma entrevista bem orientada 
deverá levá-lo a conhecer : 

a )  Como o paciente aceita a doença. 
b) Qual seu conhecimento sôbre a doença e sôbre o ta

tamento. 
c) Sua situação no meio familiar : laços de afetividade 

que possui nesse ambiente ou fora dêle. 
d) Qual a crença religiosa. 
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Oportunamente deverá orientá-lo Quanto à finalidade 
dos exames a que i.rá se submeter .  Procurará captar 
sua confiança, e desenvolver no paciente atitudes po
sitivas tais como : otimismo, confiança ; é normal o 
paciente sentir-se desiludido. Orientar paciente e fa
mília a evitar traumas psicológicos. 

8 . 2 .  Orientação aos familiares :  

a )  Aos responsáveis pelo paciente explicar-lhes o valor 
de sua colaboração na recuperação do paciente , elimi
nando preconceitos, superproteção ou rej eição . 

b)  Explicar a importância da dosagem e continuidade do 
medicamento. 

c) Informar os meios para aquisição do medicamento : a 
interrupção brusca do tratamento pode levar o paci
ente a grave estado de mal epiléptico. 

d )  Salientar a importância para o paciente da manuten
ção de uma vida normal. 

e )  Tóxicos de modo geral devem ser evitados com sua 
colaboração 

f) Não autorizar trabalhos perigosos, próximos ao fogo,  
trabalhos em alturas, dirigir veículos ou manej ar má
quinas. 

g) A alimentação do paciente deve ser igual à dos de
mais membros da família . 

h) Atitude a tomar durante uma crise. 

8 . 3 .  Assistência de enfermagem durante a crise epiléptica :  

a)  Evitar acidentes tais como : queda d o  leito, queda ao 
solo, mordedura da língua. 

b )  Evitar que o paciente s e  asfixie ; para isso aspirar se
creções e colocar cânula de GuedeI. 

c)  Deixar o paciente livre de roupas apertadas, que po
derão tolher seus movimentos ou garroteá-Io . 

d) Anotar o início da crise, a localização, duração e o 
nível de consciência. 

e) Providenciar imediatamente a medicação prescrita e 
chamar o médico. 

f )  Após a crise deixar o paciente em boas condições de 
higiene, e repousar. Em geral êle dorme e o sono lhe 
é benéfico. 
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8 . 4 .  Assistência de enfermagem no estado de mal epiléptico : 

Neste caso as crises convulsivas são freqüentes e inter
mitentes, sem haver recuperação da consciência entre as 
crises, podendo levar o paciente à morte, por asfixia, ou 
por deficiências centrais bulbares, o que ocorre devido ao 
edema cerebral que se instala. 

8 . 4 . 1 .  Cuidados :  

a)  Vigilância 
b) Fazer a medicação prescrita para interromper as 

crises. 
c)  Manter as vias aéreas limpas. 
d) Cuidados higiênicos. 
e ) Verificação e anotação dos sinais vitais. 
f) Anotação da ingestão e eliminação de líquidos. 

8 . 5 .  Assistência de enfermagem no Pequeno Mal : 

As manifestações clínicas da epilepsia no Pequeno Mal 
são caracterizadas por terem pequena duração, chegando 
a maioria das vêzes a ser percebidas apenas pelo doente. 
EStas crises são freqüentes atingindo 100 a 200 nas 24 

horas. As crises de pura e momentânea ausência são tí
picas ; há perda de consciência fugaz, sem outra mani
festação dolorosa, não havendo sequer tempo para mu
dança de atitude ou posição. 
Entre as crises de pequeno mal há um outro tipo com 
mioclonias. O paciente apresenta abalos mioclônicos de 
pálpebras (pisca ràpidamente várias vêzes) ou há abalos 
em todo o "facies" ou da musculatura cuticular do pes
coço Ou dos membros superiores. 
Há ainda uma forma mais rara : crise acinética actática. 
A criança cai subitamente sôbre si mesma, imediatamente 
se levanta, como se nada tivesse acontecido. Pode ocorrer 
várias vêzes ao dia. 

8 . 5 . 1 . Cuidados : 

a) Registrar o número das crises, e indicação do tipo. 
b) Diminuir o período de deambulação do paciente. 
c)  Observar o comportamento do paciente . 

9 .  REABILITAÇÃO : 

A reabilitação do epiléptico deve se processar através de cam
panhas de âmbito estadual ou nacional, tendo como obj etivo 
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esclarecer ó povo quanto ao conceito, tratamento atual da epi
lepsia, bem como da possibilidade da reabilitação social. 

9 .  1 .  Programa : 

a) criar Centros de Reabilitação com profissionais ha
bilitados, onde os pacientes

' 
aprenderão um ofício, con

tribuindo assim para o seu próprio sustento, deixando 
de ser um ônus para o país. 

bJ Organizar campanhas de esclarecimento, para profes
sôres primários, secundários ou outros profissionais. 

c) Organizar campanhas de divulgação sôbre a epilepsia 
entre os Empregadores e Dirigentes de Emprêsas. 

d) Divulgar atitudes favoráveis ao epiléptico : no ambiente 
familiar, na escola, na sociedade e no ambiente de 
trabalho. 

10 . CONCLUSÃO 

Face ao grande número de epilépticos que procura o nossO 
ambulatório e baseados em nossa experiência junto aos pa
cientes internados, chegamos a conclusão que muitos proble
mas sociais serão evitados se, houver uma equipe de médicos, 

enfermeirOs e assístentes socais que conheçam O tratamento e 
conceito atual da epilepsia, estando assim em condições de 
darem efetiva assistência e orientação ao paciente e familiarés. 
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PESQUISA OPERACIONAL SÔBRE AS ATIVIDADES 
DE ENFERMAGEM NO CONJUNTO SANATORIAL 
RAPHAEL DE PAULA SOUZA ( * )  ( * * ) 

INTRODUÇãO E OBJETIVOS 

Raimunda da Silva Becker 

Ieda Barreira e Castro 

Stela do Val1e Winge 

A necessidade de aj ustar as diretrizes, normas e procedimentos 
dos Serviços de Enfermagem dos Sanatórios às mudanças que se vêm 
processando na luta contra a tuberculose, levou o Setor de Enfer
magem da Campanha Nacional Contra a Tuberculose ( CNCT) a rea
lizar esta pesquisa. A adaptação das antigas normas de Serviço às 
exigências atuais vem sendo feita principalmente com base na ex
periência profissional, mas ainda sem o caráter sistemático de re
forma global orientada para obj etivos bem definidos . Sobretudo a 
previsão de pessoal merece maior atenção, porque até agora é cal
cada em modelos estrangeiros. 

O presente estudo teve o obj etivo de avaliar até que ponto o 
Serviço de Enfermagem, funcionando de acôrdo com o sistema vi
gente, cumpre sua finalidade e.>pecífica no Sanatório, e em que 
Setores e níveis de atividade ocorrem mai.s freqüentemente os des
vios de função do pessoal de enfermagem. A expectativa era de que 
o trabalho fornecesse elementos para melhorar o rendimento dos 
Serviços de Enfermagem dos Sanatários da CNCT. 

( * ) Trabalho elab::u-ado pelo Setor de Enfermagem da CNCT - Diretcr 
do Serviço Nacional de Tuberculose e Superintendente da Campa 
nha Nacional Contra a Tubercul03e Dr. Hélio Fraga ; Chefe da Se
ção de Organização e Contrôle Dr. Laurênio Lins de Lima ; Chefe 
do Setor de Enfermagem D. Mercedes Alves da Cunha e Souza. 

( *  *) Resumo aprElsentado por Raimunda da Silva Bucker no VI Con
gresso Nacional de Hospit.ais, em 30 de junho de 1970, Salvador -
Bahia. O trabalho na integra foi publicado na Revista do Serviço 

Naciona Ide Tuberculose, n .O 53, 1 .0 trimestre de 1970. 
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Foi escolhido o C.S.R.P.S., conhecido como Hospital de Curicica, 
não somente por oferecer as facilidade necessárias como também 
por ser a unidade especializada mais complexa do País. 

O método empregado foi baseado na publicação proposta e di
vulgada em 1954 pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem Estar 
do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América do 
Norte , denominado "How to Study nursing acvitities in a patient 
unit" ( 1 ) ,  tendo sido feitas adaptações à situação dos hospitais bra
sileiros de modo geral e dos hospitais de tuberculose em particular . 

Com apoio no mesmo método foram divulgados mais três tra
balhos relativos a hospitais gerais : dois do Ministério da Saúde 
FSESP ( 2 )  e DOS ( 3 )  ( Seções de Enfermagem)  e um do Hospital 
Escola de Ribeirão Prêto (4 )  - Escola de Enfermagem. Entretanto, 
ainda é o primeiro no gênero, realizado em hospitais de tuberculose . 

MÉTODO 

A principal característica do método adotado é a observação 
intermitente, que consiste no registro instantâneo jas atividades de 
todus os elementos de enfermagem, de 15/15' ,  em modêlo próprio 
durante todo o expediente, nas Unidades de Enfermagem seleciona
das e em horários predeterminados, durante 5 dias . 

O método, que se baseia na correlação existente entre o número 

de vêzes que determinada atividade foi observada e o tempo total dis
pendido por dia para sua execução, apresenta as seguintes vantagens : 

- propicia visão global dos tipos de atividade executada por 
categoria de pessoal (Enfermeira, Auxiliar de Enfermagem, At.en
dente, etc.)  e da distribuição dos diferentes tipos de atividade, de 
acôrdo com os períodos em que ocorrem durante a j ornada de 
trabalho ; 

- evidencia os tipos de atividade que consomem mais tempo ; 
- é mais econômico que o método da observação contínua ; 

- perturba menos o trabalho nas Unidades de Enfermagem. 
Entre as desvantagens, cabe dizer Que o método intermitente 

é menos preciso que o de observação cont.ínua, além de não per
mitir avaliar a qualidade do trabalho, nem a eficiência das normas 
e rotinas adotadas ; também não demonstra a freqüência com que 
cada atividade é executada. 

ORGANIZAÇAO 

Na organização do trabalho, na sede, procedeu-se à redifinição 
das categorias profissionais e definição do nível e área de atividade, 
fêz-se a seleção e recrutamento dos observadores, estabeleceram-se 
também os códigos e escolheu-se a amostra. 
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Entende-se por nível a categoria funcional mais indicada para 

executar a tarefa ; neste estudo, os níveis de atividades foram dife

renciados tomando-se por base o grau e tipo de habilidade, treina
mento, autoridade e responsabilidade, necessários à sua execução e 

a disponibilidade de pessoal. O nível de uma atividade prende-se 
ao objetivo com que a mesma é realizada e não à sua finalidade 
específica. 

No nível de enfermeira chefe, estão incluídas, além de outras, 
capacidade de desempenhar funções complexas que exigem perícia 

aptidão para j ulgar, como educação sanitária do paciente e sua 
família, educação em serviço e supervisão de pessoal auxiliar e in
terpretação de ordens médicas ; responsabilidade pela administra
ção do Serviço de Enfermagem da Unidade assim como pela assis
tência de enfermagem prestada a08 pacientes ; autoridade para dis
tribuir as atividades do pessoal de enfermagem da unidade. 

O número de Unidades da amostra é detell'Jnado por uma ta
bela de amostragem e a escolha se faz dentro do critério de sorteio 
aleatório, guardando as devidas proporções para cada tipo de ser
viço existente no Hospital. Para o inquérito em causa, foram se
lecionadas 10  unidades, tornando-se proporcionalmente maior o nú
mero de unidades destinadas aos chamados virgens de tratamento 
( VT) ( * ) ,  em face do interêsse que êsse grUiPo de doentes apre
senta na luta contra a tuberculose. 

Na área da coordenação de campo foram estabelecidos os en
tendimentos necessários a êsse tipo de estudo, escolha e instalação 
da unidade de trabalho ( escritório) ,  reuniões preparatórias, estudo 
das normas e rotinas do Hospital, visita às Unidades de Enferma
gem selecionadas, treinamento da equipe de observadores e aplica
ção do plano pl1ôto (inquérito preliminar) . 

A fase de execução da pesquisa, cuja duração foi de 5 sema
nas, compreendeu a coleta dos dados no "Registro do Observador", 
revisão dos registros efetuados e ordenação do mateial trabalhado 
por Unidade de Enfermagem e turno. 

RESULTADOS 

Foram obsevadas 1 1 .497 atividades, através de 157 pessoas, per
tencentes a 6 categorias funcionais, cujo resultado foi condensado 
em 4 mapas e 15 tabelas analíticas, que deram origem aos quadros 
apresentados no relatório final. 

< * ) São classificados como VT, pacientes tuberculosos que nunca fizeram 
uso de drogas antimicrobianas especificas, ou os que o fizeram por 
parzo não superidr a 30 dias <6 e 7) . 
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o método de investigação adotado, ainda que não possibilite 
avaliar a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos pa
cientes, aponta precisamente as distorções funcionais, que servem 
como indicadores das medidas a serem tomadas. 

Os dados foram tabulados, para os três turnos de trabalho, vi
sando a apresentar : 

1 .  Os desvios de função de cada categoria funcional ( regis
trados no trabalho original na Tabela I) ; 

2 .  O tempo médio em horas, de cada categoria funcional por 
paciente ( Tabela II) ; 

O tempo gasto nas diversas áreas de atividade de enferma
gem por categoria funcional ( Tabela III) . 

1 .  Desvios de função 

o tempo do pessoal de enfermagem e do serviçal de limpeza, 
nas unidades observadas, não é devidamente utilizado em suas fun
ções específicas, apresentando desvios consideráveis. 

A categoria que apresenta maiores afastamentos de função é a 
de enfermeira chefe, chegando a 53 % .  �sses desvios são mais acen
tuados para o nível de escriturário (3e·.7 % ) ; em atividades de seu 
próprio nível, o menor percentual de horas trabalhadas foi veri
ficado no turno da tarde (33 .8 % ) ,  No entanto, as atividades próprias 
de enfermeira chefe são executadas por pessoal não habilitado para 
êsse fim. 

2 .  Tempo médio, em horas 

O tempo médio de enfermagem, por paciente ,  nas 24 horas, é 
de cêrca de 40 minutos. 

A falta de modêlo norma�ivo que permita mostrar racional apro
veitamento dos recursos humanos de enfermagem em tuberculose ,  
dificU'lta a análise mais profunda d o  tempo que deve ser dedicado 
à cada paciente, da distribuição dêssc tempo pelos diversos elemen
tos da equipe de enfermagem, assim como do tempo médio que 
deve ser gasto em cada área de atividade. Mesmo assim, a com
paração dos percentuais encontrados demonstra que o tempo ocupa
do pela enfermeira chefe em suas principais atribuições correspon
dem a: desenvolvimento de pessoal ( 4 % ) ,  educação sanitária ( 0,5 % ) 
e medicação assistida ( 0 .1  % ) ,  é muito limitado. Convém salientar que 
atividades mais diferenciadas, como diagnóstico de enfermagem e 
plano de cuidados, não foram incluídas na pesquisa, pois ainda não 
foram implantadas nos hospitais de t\lberculose : 
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3 .  Tempo gasto nas áreas de atividades 

o número de horas trabalhadas pelo auxiliar de enfermagem é 
proporcionalmente insignificante, em relação ao total de horas de 
todo o pessoal de enfermagem ( 7.7 % ) ; isto evidencia o reduzido 
pessoal dessa categoria, lotado no hospital. 

A maior parte do tempo gasto, em todos os turnos, nas ativi
dades de enfermagem cabe ao atendente, alcançando no turno da 
noite, 82 % .  Segue-se o nível de enfermeira com ± 1 0 %  e final
mente o de auxiliar de enfermagem com apenas 0,1 % no turno da 
noite . :a:sse fato revela, mais uma vez, o desequilíbrio existente na 
composição da equipe de enfermagem ( 5 ) . O nível de mensageiro 
deve ser também considerado na programação das atividades de 
enfermagem nas unidades, pois aí é gasta parcela não desprezível 
do tempo do atendente e do serviçal de limpeza (7 .5 % ) .  

As categorias de atendentes e serviçal de limpeza apresentam 
os maiores percentuais de tempo em "atividade de natureza parti
cular ou desocupada" ; os percentuais vão ascendendo no transcor-· 
rer dos turnos, ultrapassando 26% no da noite ; 

As unidades de "Crônicos" e "VT" foram tabeladas separada
mente, por apresentarem atividades de enfermagem com caracterís
ticas diferentes, revelando de modo geral, as mesmas deficiências. 

No pavilhão de "crônicos" ( * ) ,  mais acentuados foram os des
vios de nível apresentados pelo auxiliar de enfermagem ( 50 % )  e o 
da enfermiera chefe ( 30.7 % ) . 

Em relação às áreas de atividades, os maiores percentuais de 
"natureza particular ou d esocupada" são encontrados no nível de 
serviçal de limpeza ( 5 0 %  no turno da noite) e no de atendente, 
que tanto à tarde como à noite, é muito acentuado (38 % ) .  

RECOM EN DA'ÇÕES 

Considerando-se que : 

1 . existem várias distorções 
na distribuição no tempo 
do pessoal do hospital es
tudado ; 

Recomenda-se que : 

1 .  o conj unto Sanatorial Ra
phael de Paula Souza pro
mova modificações que per
mitam ao seu Serviço de 
Enfermagem atender às re
comendações propostas nes
te trabalho. 

( * )  Ver a classificação correspondente 6 e 7 ) . 
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2 . é necessário utilizar de 
forma mais racional o tem
po do pessoal de enferma
gem nos hospitais de tu
berculose ; 

3 .  não existem modelos teó
ricos normativos que per
mitam comparar o tempo 
médio de Enfermagem que 
deve ser dedicado a cada 
paciente e sua distribui
ção pelos diversos elemen
tos da equipe de enfer
magem ; 

4 .  a evolução ocorrida no 
tratamento da tuberculose 
acarretou profundas modi- ' 
ficações nas necessidades 
de enfermagem dos paci
entes hospitalizados, exi
gindo da enfermeira adap
tação das suas funções à 
nova situação. 

5 .  importantes atividades do 
nível de enfermeira não 
estão sendo desenvolvidas 
a contento; 

6 .  muitas das atividades de
senvolvidas atualmente pe
las enfermeiras podem e 
devem ser atribuídas a ou
tros elementos da equipe. 

2 .  estudos semelhantes a êste 
sej am levados a efeito em 
outros hospitais com o obj e
tivo de chegar à solução ra
cional do problema.  

3 .  sej am elaborados êsses mo
delos levando em considera
ção os resultados dêste tra
balho e de outros que ve
nham a ser efetuados . 

4 .  sej am revistas, em nível cen
traI, as atribuições das en
fermeiras nos hospitais de 
tuberculose, dando priorida
de às funções ligadas à edu
cação dos pacientes e de 
suas famílias, ao treinamen
to e supervisão do pessoal 

auxiliar, e ao diagnóstico de 
enfermagem e plano de cui
dados dos doentes que re
queiram maior atenção. 

5 .  na elaboração dos progra
mas de educação em serviço 
destinados às enfermeiras se
j am consideradas as respon
sabilidades prioritárias do 
seu nível : 

6 .  as enfermeiras dos hospi
tais de tuberculose organi
zem seu trabalho de modo a 
delegar a outros elementos 
da equipe o desempenho de 
atividades que não são pró 
prias do seu nível reservan
do-se aquelas consideradas 
de sua exclusiva responsabi
lidade. 
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7 .  (a .  b.  c .  d . ) a utilizaçãd de 
outras categorias na equi
pe de enfermagem que não 
o enfermeiro é um impe
rativo, mas que êstes ele
mentos devem ser do me
lhor nível possível .  

8 .  entre as atividades desen
volvidas pela equipe de en
fermagem estão incluídas 
uma grande parte de ati
vidades próprias de escri
turário. 

9 .  ficou evidenciada a neces
sidade de atividades de 
mensageiro . 

7a . sej a utilizada em maior es
cala na equipe o auxiliar 
de enfermagem. 

7b . a categoria atendente sej a 
utilizada somente para ati
vidades próprias e mediante 
treinamento prévio dado por 
enfermeira e sob supervisão 
contínua. 

7c . sej a estudado o tipo de con 
tribuição que poderá dar o 
técnico de enfermagem nos 
hospitais de tuberculose .  

7d . sej am desenvolvidos siste
màticam ente programas de 
ed ucação em serviço para 
tôda a equipe de enferma
gem, de modo a motivá-la e 
habilitá-la no desempenho 
de suas funções. 

8 .  sej a incluída no pessoal das 
unidades de enfermagem a 
categoria de escriturário, se
lecionada entre peSSoal que 
não sej a de enfermagem, 
com atribuições definidas e 
subordinadas à enfermeira
chefe. 

9 .  sej am consideradas, além de 
outras, as seguintes alterna
tivas : 

- criação . da categoria e 
sua subordinação, 

- modificação das rotinas 
de funcionamento, com 
maior utilização de ou
tros meios de comunica
ção interna ; 
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10 . O pessoal que trabalha no 
serviço noturno é o que 
tem grande parte do seu 
tempo inaproveitado. 
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ENFE RMAGEM PSIQUIÁTRICA - SUA FUNÇÃO * 
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Na procura de maneiras para estabelecer seu equilíbrio interno, 
ameaçado por uma situação conflituosa, a pessoa humana sofre, 
transitàriamente, uma desintegração do ego. Certas áreas, porém, 
permanecem intactas . Daí considerarmos o doente mental uma pes
soa dissociada em "partes doentes" e partes sadias". A pessoa que 
adoece ,entretanto, sente como se tôda sua personalidade estivesse 
atingida e tende a colocar-se no papel de doente-incapaz. Não pode 
responsabilizar-se por nada, não usa as capacidades que lhe res
tam, considera a doença um direito adquIrido. O próprio interna
mento, da maneira como é sentido, serve para intensificar essa 
fantasia de incapacidade (em maior O u  menor grau, é o que acon
tece também com pacientes internados no hospital geral ) . Suas ca
pacidades, então negadas,  são atribuídas a outras pessoas, especial
mente aos terapêutas ( considerando terapêuta tôda a pessoa que 
participa da equipe psiquiátrica) . "O senhor é quem sabe, doutor" 
ou "os atendentes é que são os responsáveis" são expressões muito 
comuns ; mostram claramente a proj eção nos terapêutas, de tôda 
a capacidade de pensar, decidir e assumir responsabilidade. 

Além dêste papel de incapaz, o paciente pode assumir vários 
outros, obedecendo a necessidades inconscientes, com a finalidade 
de baixar o nível de angústia ; passa a atribuir também papéis aos 
terapêutas, com a finalidade de j ustificar suas fantasias. Assim, 
por exemplo, um paciente, para manter sua fantasia de pessoa muito 

* Trabalho apresentado no XXI Congresso Brasileiro de Enfermagem ; 
Pôrto Alegre, outubro, 1969. 

* * Alunos da Escola de Enfermagem da UFRGS. Atendentes da Clí
nica Pinel . 

* * * Instrutora de Ensino do Departam�nto de Psiquiatria da Escola d e  
Enfermagem da UFRGS .  Chefe do SerViço de Enfermagem da Clí
nica Pinel . .  
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poderosa, tenta colocar os terapeutas no papel de pessoas que devem 

obedecer a tudo quanto ordenar. Outro paciente, tentando negar a 
sua doença, pode desenvolver a idéia de que o prendemos, sej a por 
que motivo fôr. Assume o papel de prêso e dá aos terapêutas o 
de carcereiros. Um terceiro paciente, coloca-se no papel de pessoa 
muito perigosa ;  com atitudes agressivas, tenta levar a equipe a to
mar atitudes repressivas, que então j ustificariam a sua agressividade. 

A enfermagem é, da equipe terapêutica, a parte que mais cons
tante contato mantém com o doente. Portanto, a mais exposta a 
tôda essa carga de proj eções. Entendemos que a enfermagem fun
ciona terapêutica mente na medida em que consegue compreender 
o que se passa com o paciente, dialogando, não em têrmos dos 
papéis que o paciente tenta dar a si mesmo e aos terapeutas, mas 
em têrmos das pessoas que realmente são. Na taréf'a. de não acei

tar os papéis atribuídos, procurando auxiliar o paciente a voltar 

à sua posição real, duas qualidades são essenciais : a tolerância e 
o diálogo. 

Diz Rodrigué, que a tolerância pelos aspectos patOlógiCOS de
termina a tônica do clima emocional da comunidade. Naturalmen
te, "tolerância" não significa aceitar tôda e qualquer conduta do 
doente. É aceitar a conduta que não prej udica o próprio paciente 
ou os demais membros da comunidade. A tolerância está em que, 
quandO o paciente usa um tipo de conduta inadequada, encontre 
alguém que não o censure ( como espera e muitas vêzes até de
sej a, para então j ustificar a sua conduta) ,  que possa discutir o 
fato com êle, deixando claro que o que não é aceito é sua atitude, 
e não sua pessoa ; ainda mais, como alguém que se coloca como 
seu aliado na luta contra a doença. Uma idéia importante para a 
equipe é que o paciente não tem "obrigação" de ser "bem com
portado";  j ustamente por não ser assim é que está no hospital. 

O diálogo que auxilia o paciente é um diálogo que favoreça o 
reencontro, pelo paciente, daquelas capacidades negadas e atribuí
das aos terapeutas. É importante, além do conteúdo, a atitude que 
acompanha as palavras. Um exemplo : Da. Amanda, paciente hipe
rativa, trazia vários baldes d'água para uma sala, de maneira de
sordenada. Houve duas tentativas de diálogo com esta paciente. 
Na primeira, a atitude foi de tratá-la como "pesssoa louca", que 
não sabe o que faz : "Da. Amanda, a senhora vai molhar tôda a 
sala. Vamos secar isso? "  Na segunda atitude, houve uma aproxima
ção aproveitando o que de sadio havia na atitude da paciente : "É 
Da. Amanda, esta sala precisava de limpeza mesmo. Más não acha 
que tem água demais?" Sendo tratada como "loúca", na prim.eira 
situação, a paciente conservou-se neste papel : continuar trazendO 
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baldes e j ogando água pela sala. Na segunda, quando foi tratada 
como a Da. Amanda que sempre fôra, despej ou na pia o excesso 
d'água e lavou a sala. Portanto, o "remédio" em Psiquiatria são 
as pessoas, suas atitudes. No caso do pessoal de enfermagem isto 
é feito j unto aos pacientes de forma espontânea ao mesmo tempo 
que atenta. Atenta, especialmente aos pequenos sinais da parte sa
dia Ou da parte doente. Partindo da idéia de que nenhuma situa
ção aguda (brigas, tentativas de suicídio, sedução, entrada de tó
xicos na unidade) surge de repente, é da observação e da com
preensão de pequenos sinais, como manej o precoce e correto, que 
se evitam os grandes estouros. Um paciente que costumava partici
par ativamente na reunião de grupo operativo, em deteminada 
ocasião mantém-se calado. Aparentemente, nada de maior se passa 
com êle, mas é a hora de valorizar êste sinal, procurando com
peender, em conj unto, o que se passa com êle. Sinais da parte sa
dia, por sua vez, também são, por vêzes, muito pequenos. Uma 
paciente, por exemplo, que não demonstrava interêsse por nenhuma 
atividade, em certa ocasião sentou-se ao lado de outra que bor
dava, olhando algumas vêzes para o bordado. Partiu dessa obser

vação um convite para bordar que foi aceito� A partir da convic

ção na capacidade dos pacientes, tem-se que êste trabalho de obser

vação, diálogo e atividade, não precisa ser feito necessàriamente 

pelo pessoal da equipe. Os pacientes tornam-se importantes auxi

liares nesta tarefa. Ficam, então, a cargo dos pacientes, tarefas tra
dicionalmente atribuídas à enfermagem (inclusive companhia a pa

cientes que apresentam riscos, cuidados de higiene e alimentação, 

etc) . Ao auxiliar os demais faz algo valioso por si mesmo. A me

dida em que ficam a cargo dos pacientes estas atividades, passa 

a equipe de enfermagem a exercer uma tarefa bem mais complexa 

a de identificar tendências e habilidades em cada paciente, dei
xando porém a êstes a responsabilidade pela execução das mes
mas. Assim, se os pacientes estão passivos, sem realizar atividades, 

a enfermagem não vai planej ar e organizar atividades. Vai, isto 
sim, perguntar algo como : "Pessoal, está achando bem esta situação 

de não fazer nada ? Pensam que é a melhor maneira de apro
veitar o tratamento ? "  e usar as manifestações que surgirem para 

continuar o diálogo. Se houverem respostas do tipo "não tem o 

que fazer aqui", poderá continuar, por exemplo : "Vamos ver, o que 

é que gostariam de fazer? ", estimulando assim as capacidades de 

criação e iniciativa dos pacientes. Com o decorrer da conversa, de

cidirão realizar ou não alguma atividade ; de qualquer forma, o 

mais importante é que a decisão sej a tomada por êles. 
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Colabora muito nesse sentido o trabalho em grupo operativo. 
Cada grupo de cêrca de 15 pacientes e um ou dois atendentes, 
reune-se diàriamente sob a coordenação de um médico. O grupo 
operativo é "um trabalho onde o líder, sendo capaz de compreender 
e assimilar a angústia do grupo ,manifesta-se de modo dialético, 
levando o grupo a pensar soluções para os problemas. A tarefa é 

reunir o grupo e as soluções se encontram nêle mesmo. Para isso, 
o líder desenvolve um diálogo amistoso, expondo-se como pessoa 
real e examinando a todos e a cada um como adultos, estimulan
do-os esperando dêles as soluções que, ao permitirem a realização 
da tarefa, irão ainda incrementar a capacidade adulta de todos." 
Os participantes discutem as situações de dificuldade e cada pa
ciente, do Grupo ou da Comunidade, estabelecendo maneiras de ten
tar resolvê-las. Cada pessoa fica tendo uma parte de responsabili
dade em relação a tudo quanto acontece na casa. Por exemplo, 
se está havendo problema com a conduta de determinado paciente, 
não é somente dêle a responsabilidade, mas de tôdas as pessoas 
da comunidade, que criam o "clima" que facilita ou não sua rein
tegração. 

Um nôvo elemento daí decorrente, é o número de pessoas ne
cessárias na equipe. Trabalhamos, em média, com um atendente 

para 15 a 20 pacientes. Temos a convicção de que o número de 

pessoas da equipe depende diretamente da possibilidade de traba

lhar com a capacidade dos pacientes. Um exemplo do que falamos 

é o seguinte : um paciente apresenta constantes crises de agitação. 

Numa situação em que só se encontra um atendente na unidade, e 
ocupado, comentou, num início de crise : "É, não vai dar, não tem 
quem me segure." A parte sadia supriu a necessidade . .  

:mste tipo de trabalho em que equipe e paciente se aproximam 

bastante, gera dificuldades em ambos os lados. Para o paciente, 

porque j ustamente o que o levou à doença foi a impossibilidade de 
funcionar sem um nível muito elevado de angústia ; portanto, teme 
deixando a doença, voltar àquela situação. Para a equipe, porque 
a aproximação com o paciente o expõe muito ao contato com suas 

próprias dificuldades, provocando-lhe angústia (o que ficou demons
trado historicamente com o rechaço e a distância que as pessoas 

sempre tentaram manter do doente mental) . 

A essa dificuldade reagem ( pacientes e equipe) , em geral, ten

tando voltar à situação dissociada em que o paciente é a parte 
"louca" e a equipe a parte "sadia". 

Fica bem caracterizada a dificuldade dos pacientes através des
ta situação : "Seu" Mário se caracterizava pela indiferença pelas coisas 



68 REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

que se passavam ao seu redor e pela distância que procurava man
ter das demais pessoas da comunidade, mas comparecia ao grupo. 
Em determinada ocasião, convidado a encarregar-se da cerâmica 
na praxiterapia, aceitou. Tempos depois, terminado o estoque de 
barro, levou o assunto ao grupo, reclamando que "não tomavam 
providências quanto ao barro", no que se mostrava incoerente, pois 
O encarregado era êle mesmo. Portanto, quem deveria providenciar 
no estoque de barro ( coisa sabida por êle ) . tste exemplo deixa 
claro como, apesar de ter aceito o cargo, o paciente não sente que 
a responsabilidade ao nível do doente sej a válida, deixando ao aten
dente a posição idealizada de única pessoa capaz de comprar o 
barro. Uma das formas mais freqüentes do aparecimento desta di
ficuldade, por parte da equipe, é a atitude de omissão : qualquer 
atitude do paciente é aceita, pois a "responsabilidade é dêle". Outra 
forma é a de assumir a responsabilidade pelo paciente.  Por exemplo : 
Da. Geni, recém internada, não conseguia dormir à noite, ficando 
a perturbar as companheiras de quarto. O problema cresceu, as 
companheiras de quarto solicitavam providências e a equipe, sem 
consultar a paciente, transf'eriu-a de quarto. Com essa atitude, 
aceitou que a paciente permanecesse no papel de incapaz, dele
gando a si o papel de únicas pessoas. capazes de resolver o problema. 

Essas dificuldades são elaboradas na supervisão. 

O trabalho em enfermagem pSiquiátrica exige caracteristicas 

pessoais. Algumas das mais importantes são : atitude constante . de 
lj.uto-examinar-se, de tolerar as próprias dificuldades, de experi
mentar (mais · do que de conhecimentos, é das experiências vividas 
quê resulta e o papel, distinguindo-se daquele que o paciente pre
tende dar-lhe) .  

A equipe é constituída, pois, de pessoas que tenham estas ca
racterísticas. Em enfermagem psiquiátrica o "remédio" é a atitude ;  
é importante, portanto, a personalidade dessas pessoas. 

A experiência nos mostrou ser mais adequado selecionar "pessoas", 
em função de suas personalidade,  do que em função do seu pre
paro. Verificamos, em nossa experiência, que o auxiliar de enfer
magem traz uma série de conhecimentos e habilidades que no hos

pital psiquiátrico têm pequeno aproveitamento. Por outro lado, de
vido ao próprio preparo, . volta-se mais para aspectos de horário, 
rotinas, limpeza, etc. Alguns que trabalhavam conosco sentiam como 
se o j ogar ou o conversar não fôssem realmente trabalho. Ocorre 
então que, selecionando as pessoas com as características que de
sej amos ,trabalhamos muito com atendentes. Na realidade, são pes
soas de nível bem mais elevado em relação a atendentes dos hos
pitais em geral. 
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São ainda poucas as enfermeiras que se sentem atraídas a 
trabalhar em PSiquiatria. De acôrdo com a idéia acima expressa 
de que o importante em Psiquiatria são as pessoas, acolhemos com 
entusiasmo o ingresso de dois atendentes nosEos, experientes, ao 
curso de Enfermagem. Uma vez que j á  possuem as características 
pessoais necessárias, o curso soma-se para resultar na pessoa indi
cada para enfermeiro psiquiátrico. 

Nesta comunicação tivemos oportunidade de trazer algumas 
idéias elaboradas ao longo de nossa experiência de trabalho na 
Clínica PineI. Não as j ulgamos definitivas, pois as pessoas que com
põem nossa equipe e o tipo de trabalho na Clínica caracterizam-se 
por um constante examinar e reavaliar métodos de funcionamento, 
em busca do mais eficaz. 
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A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ENFERMAGEM 
INTEGRÀL NOS SERViÇOS DE SAú DE * 

Circe de Melo Ribeiro * *  

INTRODUÇÃO 

Consideramos uma honra para nosso País o convite da Comissão 
organizadora dêste Congresso para apresentarmos um dos temas 
oficiais, o qual nos pareceu difícil de abordar num conclave inter 
nacional, reunindo representantes de diversos países com diferente::: 
situações econômico-sociais. 

Para facilitar o trabalho tomamos algumas premisSas básicas 
que poderão, talvez, nos levar a êrros nas conlusões, mas que nos 
pareceram verdadeiras : 

1 .  O nível de desenvolvimento econômico-social dos países 
americanos condiciona uma linha de demarcação entre a enferma
gem norte-americana e a enfermagem latino-americana. 

2 .  A enfermagem latino-americana é diretamente influênciadu 
pelos padrões da enfermagem norte-americana, através do grande 
intercâmbio que se estabeleceu desde 1920 e que se incrementa cada 
vez mais até os dias de hoje,  

3 .  Os problemas e a situação da enfermagem nos países lati·· 
no-americanos são muito semelhantes. 

4 .  As soluções criadas pela enfermagem norte-americana não 
podem ser transplantadas totalmente a América Latina, sem um 
estudo profundo, e uma cuidadosa adaptação. 

Estas premissas nos levaram a considerar de uma maneira glo
bal os problemas de enfermagem na América Latina, com algumas 
comparações a situação da enfermagem na América do Norte . 

Incluimos como subsídio dêste trabalho, um quadro das funções 
escalonadas da enfermeira, no Brasil , para mostrar o volume da::, 
atividades administrativas. 

* Trabalho apresentado no LX Congresso Internacional de Enfermagem 

e I da Federação Panamericana de Enfermeiras realizado em Caracas 
de 22 a 27 de novembro de 1970. 

* * Docente de AdministraçãJ aplicada à Enfermagem. E . E .  U . S . P .  
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Êste quadro, a ser submetido aos órgãos federais para reclassi·· 
cação de cargos, é o resultado dos estudos de uma Comissão Especiai 
da Associação Brasileira de Enfermagem da qual participamos. 

Para situarmos a responsabilidade que pesa sôbre o pessoal de 
enfermagem na América Latina, procuramos fazer uma incursãe 
sôbre as relações entre saúde, desenvolvimento, serviços de saúde, 
recursos humanos, etc., tentando mostrar em que situação atua a 
enfermagem. 

Embora a enfermagem integral sej a o obj etivo de uma equipe,  
maior ênfase foi colocada na preparação e responsabilidade da en·· 
fermeira, como profissional que deve liderar todo o trabalho. 

Não nos pareceu que devêssemos ter conclusões neste tipo de 
trabalho mas sim, colocar alguns pontos críticos para discussão, aO 
final desta apresentação. 

Saúde e Desenvolvimento 

Saúde, de acôrdo com a ONU, é um dos componentes do bem 
estar social, ao lado da educação, nutrição, habitação, recreação, 
segurança social emprêgo, saneamento e direitos humanos. Aos go
vêrnos cabe decidir, de acôrdo com o grau de complexidade · ou 
desenvolvimento atingido pelos países, quais os se tores que tratarão 
dêsses componentes , de forma que a ação governamental atinj a a 

grande meta, isto é, a promoção do bem estar social coletivo. 

Trata-se de meta progressiva e dinâmica, alterada constante
mente, segundo os níveis de aspiração da população em geral, e 
de acôrdo com os recursos disponíveis. Todo êsse dinamismo acres
centa novos valores a serem alcançados por uma política desen
volvimentista criando a necessidade contínua de novas programações. 

O movimento de aceleração de progresso, representado pela 
figura de uma elipse, é afetada pelos seguintes fatôres : situação 
existente, programas executados e resultados obtidos, motivação 
consciente da massa, mudança de estruturas sociais e principal
mente mentais, resolução de problemas de estagnação ou. deterio
ração soclO-econômica e um sem número de outros fatôres, in
cluindo o próprio processo de planificação do desenvolvimento. Por 
sua vez os recursos humanos constituem um dos fatôres que mais 
afetam qu.alquer plano ou processos de desenvolvimento. 

A existência ou deficit de pessoal técnico e '  especializado, em 
número adequado e em qualidade, condiciona o sucesso ou falha 
na execução dos planos. Portanto, se há deficit de pessoal devi·
damente preparado, para levar adiante os programas dos vário,j 
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setõres, seria uma das prioridades o planej amento da preparação 
de pessoal para os quadros nos diferentes níveis nacional, regional 
e local. 

Se um país está decidido a provocar e estimular seu desenvol
vimento integral, todos aqueles fatôres que interferem ou condi
cionam o processo, relacionados a cada um dos aspectos de bem 
estar social coletivo deverão ser cuidadosa e devidamente tratados, 
dentro de um esquema de prioridade. 

É fato comprovado que as condições de saúde afetam as possi
bilidades de bem estar da população e determinam sua capacidade 
de progresso na educação e na produção. Portanto, em si, como 
consumo e como insumo, a saúde é uma prioridade. 

Os exemplos dos países da América Latina, com pequenas par
celas de população em estágio de desenvolvimento e com parcelas 
em condições de vida sub-humana, são excelentes para demonstrar 
que o progresso de um setor social ou económico não condiciona 
o desenvolvimento integral do país. As estatísticas de saúde , o nívei 
de escolaridade e os recursos humanos disponíveis estão abaixo 
dos de qualquer outra região do mundo. 

É possível que o bem estar social coletivo fósse a meta dos 
seus govêrnos no passado, porém, nada na sua história revela o 
tratamento adequadO ou o estudo sistemático dos prOblemas que 
. interferem no desenvolvimento, em especial, o problema da saúde 
e da educação. É necessário ponderarmos que as lutas pela liber
tação iniciaram-se há 200 anos, seguindo, às datas de independência 
de cada País, um grande período dedicado às necessárias rees · 
truturações, estabilização da situação económica e auto-afirmação. 
Os efeitos da colonização perduraram até há bem pouco tempo. Éste 
passado mediato condicionou a situação do passado imediato ao 
qual nos referíamos antes. 

Se tomarmos o setor saúde, apenas, podemos verificar, através 
das estatísticas publicadas periOdicamente pela OPAS/OMS, que não 
havia e talvez não haj a ainda uma política definida e consistente 
de formação de pessoal profissional e auxiliar de saúde ; não havia 
política adequada de combate às doenças evitáveis ; o analfabetis
mo não era devidamente tratado como base de uma política de 
desenvolvimento e os serviços de saúde eram precários e insuficien
tes para atender às populações, na maioria dos paises latino-ame
ricanos. 

Em 1961 ,  com a assinatura da Carta de Punta DeI Este , os 
govêrnos americanos, principalmente os da América Latina, ini
ciaram a preparação dos planos a curto e longo prazo para atingir 
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as metas propostas no tratado. Não é necessário frizar a importân

cia de tais planos para os p aíses, nem discutir os mecanism:os in
ternacionais que os pressionaram no sentido de valorizar e implan
tar o planej amento global e intersetorial. Importa considerar que 

os efeitos, embora ainda em ritmo não muito acelerado, já se fi
zeram sentir em 1970. Todos nós poderíamos falar sôbre as van
tagens que a população dos nossos países j á  está usufruindo em 
têrmos de bem estar social, embora todos reconheçamos que defi

nitivamente, as metas dos planos decenais não serão alcançadas 
totalmente em 197 1 .  

Situação dos Serviços de Saúde 

Através dos relatórios da OPA S/OMS sôbre as condições de 
saúde nas Américas, tomamos conhecimento do progresso que tem 
sido alcançado, principalmente pelos países sul-americanos, no sen

tido de oferecerem mais e melhores serviços para o atendimento 
dás suas populações. 

Embora a melhoria que se perceba sej a contínua e gradua l ,  

foi mais acentuada nos últimos anos d a  década d e  1960, estando 

em vigência a Carta de Punta DeI Este . Nesse tratado foram defi 
nidas as metas prioritárias, bem como a programação e as medidas 
para atingí-Ias. 

O planej amento global e setorial e a reorganização dos Minis
térics foram os métodos e processos aconselhados e até mesmo exi 
gidos' j á  que a situação de subdesenvolvimento se devia a uma falta 
de racionalidade na distribuição dos recursos e,  prinCipalmente , à 
estrutura arcaica e inadequada dos organismos of�ciais. 

De uma forma geral os problemas eram de tal magnitude e a. 
ineficiência da ação para resolvê-los era de tal grau que não seria 
possível pretender uma solução em apenas 10 anos, sem que, para 

os planos decenais, houvesse grandes som:as de recursos financeiros 

disponíveis, tecnologia adequada e concentração de esforços humanos. 

Uma das condições prioritárias para o desenvolvimento dos 

planos nas Américas, em especial na América Latina, seria a mu

dança de atitude da população e das autoridades, em todos os níveis. 
O processo de mudança deveria ser condicionado por processo edu
cativo, o qual exige pessoal profissional bem preparadO e em quan

tidade suficiente, além da necessidade de institucionalizar a função 

do planej amento como ponto básico da vida das instituiçõel) sociais. 

A programação racional, a organização e administração eficientl" 
dos serviços, a preparação adequada de pessoal profission:ll e trei -
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namento de pessoal auxiliar são os métodos recomendados para 

solução dos problemas do setor da saúde, que tanto afligem a 

América Latina. 

Segundo a OPAS/OMS houve, desde 1 9 6 1 ,  progresso evident� 

no que diz respeito à saúde ; tanto isto é verdade, que a publicação 
intitulada "Hechos sôbre problemas de salud" (961 ) passou a cha·· 
mar-se "Hechos que revelam progresso" 0966 e 1968) . Muitas ações 
foram cumpridas para melhoria dos serviços de saúde : preparo de 
pessoal, saneamento do meio, etc. O Diretor da OPAS/OMS em 1966 
afirmou que, na América Latina, embora tivesse havido grande 

melhoria, há ainda muito conhecimento que não tem sido aplicado 

no sentido de atingir um grau máximo de utilização da ciência e 
da tecnologia, dos recursos disponíveis e o máximo efeito na saúde 

da população.  Cita como um dos exemplos de aproveitamento defi
ciente de recursos a não integra·ção dos serviços de saúde de cará
ter curativo e preventivo. A doutrina da integração das ações cura·· 
tiva e preventiva j á  está provada e aceita para servir melhor il. 

família e à comunidade. Como segundo exemplo, cita a adminis
tração pÚblica como insatisfatória 'e inadequada, carente de revi 

são e reorganização, tanto da estrutura, da legislação como dos pro 
cessos. 

É nossa opinião que embora os relatórios evidenciem progresso 

há uma área de grande debilidade ainda nJ. América Latina : a de 

recursos humanos para a saúde. Nem se poderia esperar uma polí
tica definida de preparação de profissionais e de pessoal auxiliar 

desde 1961 ,  se em 1966 permanecem ainda dois problemas básicos 

não resolvidos : 1) estruturas carentes de revisão e reorganização ; 
2 )  não integração das ações curativas e preventivas. Isto não quer 

dizer que a preparação de
' 

pessoal tivesse sido totalmente negli
genciada. 

Em 1957 havia na América Latina, 2,5 enfermeiras e 4,5 pesso

al auxiliar para cada 10.000 habitantes e em 1963 estas cifras pas

saram respectivamente para 2,5 e 6 ,9,  o que significa um grande 

progresso quanto a formação de pessoal auxiliar, sem deteorização 

do quadro de formação de pessoal profissional. 

Enfermagem na equipe de saúde 

A enfermagem é uma das profissões que, no passado e no pre

sente tem-se desenvolvido ao lado da medicina.  A especialização 
médica e a tecnologia avançada condicionam cada vez mais a dele

gação de tarefas de grupo médico de enfermagem. 1l:ste ' último 
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grupo representa uma fôrça de trabalho de preparo um tanto mais 
rápido e com maior polivalência. 

Portanto, à medida que a medicina atinge maior progresso, 
novas responsabilidades devem ser assumidas pela enfermagem, in
clusive no que diz respeito a especialização em algumas áreas. 

Também é preciso notar que os dois problemas básicos citados 
no capítulo anterior afetam o pessoal e vice-versa. 

Isto torna evidente a necessidade de revisões contínuas no 

currículo das escolas de enfermagem, de forma a satisfazer às ne

cessidades da situação considerando tempo e espaço, para oferecer 
ao mercado de trabalho, enfermeiras com maior competência a 
poder decisório. 

Se voltarmos as vistas para a situação de saúde de cada país , 
mais clara se torna a necessidade dessa revisão contínua.  Em 1961 

foram dectatadas várias falhas no ensino da Enfermagem, pela 
OPAS/OMS, principalmente no ensino da enfermagem de saúde 

pública. Lamentàvelmente os relatórios de 1966 e 1968 não fazem 
menção ao aspecto de qualidade de ensino da enfermagem. Apenas 

podemos colocar êste problema para uma investiga·ção que estaria 

dentro das diretrizes do planej amento institucionalizado : estarão os 
países formando realmente o tipo de enfermeiras que necessitam ? 

Como instituição social da comunidade,  as escolas de enfer · 
magem naturalmente se ressentiam e refletiam os defeitos da es · 

trutura social dos países sul americanos - estruturas arcaicas, em

perradas, pouco eficientes, dispendiosos, etc .  Se no presente se 
pretende a reforma das estruturas sociais e a adequação dos re·· 

cursos humanos às necessidades de cada país, o mesmo deve ser 

procurado pelas escolas de enfermagem : renovação de métodos e 
de currículo, maior integração entre ensino e prática, abertura de 
novas perspectivas frente a um mundo moderno em constante mu
dança, para formação de profissionais cada vez mais capazes.  

Estas considerações são feitas apenas com o intuito de rela

cionar o fato de formar enfermeiros, com o conceito e a realidade 
do planej amento e do trabalho em equipe, na saúde. Da equipe de 
saúde participam vários elementos, porém, os que predominam são 

os médicos, enfermeiras e pessoal auxiliar de enfermagem . O grupo 

que nos preocupa é o da enfermagem, que se relaciona diretamente 

com o grupo médico. 

Se às enfermeiras cabem responsabilidades e a elas são dele 

gadas inclusive funções médicas, a razão 0,7 e 0 ,4 entre enfermeiras 
e médicos, respectivamente na América Central e do Sul ( 1966i  
torna mais evidente a necessidade de uma preparação profissional 
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que lhes permita participação mais eficiente na equipe de saúde. 
A utilização máxima do profissional depende muito . do preparo ade
quado à situação. 

Equipe é a  reunião de um grupo de indivíduos de uma organi
zação, com diferentes potenciais, necessários à realização de um 

determinado trabalho, para atingir um fim único. No caso da equi
pe de saúde é a reunião de cientistas sociais, médicos,  enfermeiras , 
assistentes sociais, dentistas e pessoal auxiliar de saúde, com z 
finalidade de, através de esforços coordenádos e participação espe
cífica, oferecer à comunidade indivíduos doentes ou sãos, assistên

cia integral à saúde. A assistência integral envolve promoção, ma
nutenção e recuperação da saúde e reabilitação sócio-económica du 
indivíduo. 

Claro está que à enfermeira deve caber papel específico, qual sej a 
o de realizar as atividades que lhe são próprias, obedecendo àqueles 

princípios fundamentais que regem o trabalho em equipe : organi
zação, coordenação, participação,  comunicação, delimitação de fun 
ções, uniáo de esforços, avaliação contínua dos resultados, etc . 

O espírito de equipe que deve existir, exige compreensão da 
situação e grande capacidade de interação social. 

É para êste tipo de atuação que as enfermeiras devem ser pre
paradas nas escolas e nos serviços de enfermagem. Ainda nêstc 

capítulo cabe ressaltar a importância do conhecimento e da apli ' 

cação da estatística ao trabalho de enfermagem bem como a in

terpretação dos dados estatísticos de saúde, para' avaliação do tra · 

balho de equipe. 

Enfermeira na equipe de enfermagem 

Se a divisão de trabalho no campo da saúde estivesse condi
cionada à existência de profissionais ( liberais ) em qualidade ade 

quada e quantidade suficiente j á teríamos aqui um grande obstáculo 

para o planej amento das atividades de enfermagem. Não há enfer
meiras em número suficiente para cobrir as necessidades dos ser
viços de saúde. Isto leva a uma subdivisão de trabalho de enfer

magem por diferentes categoriais de pessoal : enfermeiras, técnicos 

de enfermagem ou enfermeiras técnicas, auxiliares de enfermagem 
e atendentes. 

Entre os países participantes da OEA, nenhum conseguiu, até 

o momento sequer cobrir o deficit de auxiliares ( de preparação mais 

rápida) ,  continuando a utilização de atendentes, preparados em 
serviço, para uma variada gama de a'tiv idades no campo da en
fermagem. 
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Foi registrado, em 1963, que apenas 25 % do peso aI auxiliar na 
América Latina havia recebido treinamento. Portanto, 75% era for

mado de atendentes. 

Neste particular cabe ressaltar que embora as escolas de en ·, 

fermagem não preparem profissionais para ocupar imediatamente 
cargos de chefia, devem prepará-los para a liderança do grupo de 

pessoal auxiliar, que não deixa de ser um dcs aspectos da chefis 
dos mais importantes, pois, é através de pessoal auxiliar, prepar ado 
e distribuído adequadamente, que a enfermagem atinge seus obj e 
tivos e participa d a  equipe d e  saúde. 

Segundo relatório da OPAS/OMS, a situação de pessoal de en

fermagem melhorou de 1 957 a 1964 e é o que se pode verificar nl) 

quadro abaixo : 

QUADRO I 

Números de médicos, enfermeiras, pessoal auxiliar de enferma

gem e total de pessoal por 10 . 000 habitantes, percentagem que 

representa o pessoal auxiliar e relação de pessoal auxiliar de  en

fermagem - enfermeira na América do Norte, Central e do Sul 

em 1957 e 1964. 

Ano Países Médico Enferm. Peso Aux. 

p/ lO.OOO p 110.000 pI 10.000 

1957 AN 

( 1 )  AC 
AS 

1964 AN 

( 2 )  AC 

AS 

habt. habt. habt. 

14,8 
5,0 
5,3 

14,8 
4,9 
5,3 

26,3 
2 ,4 
2 ,6  

30,0 
3,7 
2,6 

24,4 
3 ,1  
4,5 

34,4 
8 ,2 
7,2 

Total pes. 

pI 10.000 

habt. 

65,5 
10,5 
12 ,4 
79,2 
16,9 

15,1 

% de Peso 

Aux. de 

Enf. 

35,7 
29,5 
36,3 
43,4 
48,5 

47,7 

Relação 
Pes. Aux. 

Enf. 

1 ,0 
1 ,3 
1 ,7 
1 , 1  
2 ,2 

2 ,7 

Fontes : 1 .  "A saúde na América", Organiza'ção Pan Amnicana de 

Saúde. OPAS, 1960 ; 2. "Las condiciones de Salu d em 

Las Americas",  publicación Cientifica, n.o 138 

OPAS/OMS, 1966.  

Houve incremento de pessoal de enfermagem nas 3 Américas, 

de 1957 a 1964 merecendo especial atenção o fato de que a relação 

entre médico e população permanece pràticamente a mesma ; por-
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tanto, o maior contigente de pessoal de enfermagem deve ser mais 

bem utilizado e preparado para assumir novas responsabilidades.  

Estando a liderança do trabalho de enfermagem com a enfer
meira, o quadro sugere, para a América Latina, em espeCial, Amé

rica do Sul, uma tomada de consciência da situação. Não houve 

incremento de número de profissionais e sím do 'número de pessoa! 

auxiliar de um modo geral, maiores responsabilidades na área ad

ministrativa, exigindo inclusive das novas graduadas, maior capaci 
dade na tomada de decisões, na observação de pacientes e no trei
namento e supervisão de pessoal auxiliar. 

De acôrdo com a segunda fonte citada no Quadro I,  a relação 

pessoal auxiliar de enfermagem, enfermeiras varia em cada país. 

de 12,3 a 0,3 o que indica que não pOderíamos nos basear nas médias 

estatísticas para tecer considerações sôbre o papel da enfermeira 

nas Américas. 

Consta da publicação citada o seguinte comentáÍ'io : "Ambos os 
extremos têm desvantagens . Se são poucas as enfermeiras em re .. 

lação aos auxiliares a supervisão e treinamento dêste último grupo 
é deficiente ; se as enfermeiras ultrapassam consideràvelmente as 

auxiliares, tem-se a impressão de que se poderia melhorar a utili
za'ção das primeiras, posto que estariam participando de atividades 
para as quais pOderiam ser preparados auxiliares." 

Todavia, é preciso notar que dos 51  países relacionados, apenas 
12 têm relação auxiliar/enfermeira abaixo de 1 ,0 (Jamaica, Trinidad, 

Tobago, Antilhas Neerlandesas, Belice, Bermudas, Granada, Ilhas 

TUICa.s Martinica, Pôrto Rico, S. Vicente, Argentina e Guiana 
Inglêsa ) . 

Segundo a OPAS/OMS, a relação pessoal auxiliar enfermeira 

deveria estar a volta de 4',5 ( 3,00 enfermeiras e 13,0 pessoal auxilia! 
por 10 . 000 habitantes) .  Tendo como ponto de partida esta sugestão, 
encontramos 11 países da América Latina que apresentaram, em 

1964,  relação superior, variando de 4,7 a 12,3 (Brasil, Colômbia' Chile , 

Equador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, RepÚblica Domi
nicana, Uruguai e São Pedro) . 

Tomando o Brasil como exemplo ( poucas enfermeiras) ,  real

mente sentimos a deficiência na supervisão e no treinamento do 

grupo auxilia r ;  cumpre, porém, notar que se fôsssem distribuidar. 
as enfermeiras e auxiliares nas mesmas localidades, o problema 

não 'teria o mesmo grau de gravidade. Esta é aumentada pela falta 

de contrôle do pessoal auxiliar, problema causado pela escassêz de 

enfermeiras. Não há cobertura de todos os serviços de saúde por 

enfermeira, havendo ainda má distribuição dos profissionais exis-
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tentes pelo País. li:ste fato acarreta a colocação de pessoal auxiliar 

em funções para as quais não foi preparado, principalmente nas 

instituições particulares. 

A supervisão e treinamlmto do pessoal auxiliar nos grandes 
centros embora tenha algumas deficiências, não é problema agudo 

como nos pequenos centros, que são a grande maioria. 

Influência do planejamento global na Enfermagem brasileira 

No Brasil o planej amento iniciou-se nas áreas de saúde e da 

educação em nível nacional em 196€., em nível estadual, apenas em 

1968. Participamos do Plano Decenal do Ministério da Educação 

em 1966, j unto a uma Comissão de Especialistas do Ensino de En

fermagem. Podemos assegurar que a ação do Ministério nas esco

las de nível superior foi decisiva. A política de formação de pro

fissionais de nível superior se fêz sentir também na enfermagem. 

Em 1966 havia 0,7 enfermeiras para 10.000 habitantes e hoj e  a 

razão é de 1,0. 

Cada Estado do Brasil se encontra atualmente na fase de rees
truturação de suas Secretarias de Estado, órgãos oficiais que tra

tam da Educação, Saúde, Finanças, Transportes, Segurança, Tra
balho, Turismo e Cultura, etc . As Secretarias Estaduais de Plane

j amento que devem efetuar os estudos para a integração completa 

dos setores, ainda têm, no Brasil, como maior preocupação, os pIa .. 

nos econômicos e a distribuição racional dos recursos por todos o:; 
setores sócio-econômicos. A educação primária e a secundária são 

prioritárias sôbre a educação superior, no nível estadual. Os planos 
de educação superior são prioritários a nível nacional. Nos Estados 

se define a política de formação de pessoal de saúde do nível médio, 

técnicos e auxiliares, que ainda não se concretizou. 

Dadas estas condições, o Estado de São Paulo, onde participa

mos de um grupo para dimensionamento do pessoal na reforma da 

Secretaria da Saúde não nos foi possível fazer a proj eção para todo 
o Estado, do pessoal que seria necessário preparar para um plano a 
longo prazo. li:ste problema será tratado naturalmente após implanta 

ção completa da reforma, quando aquela Secretaria terá possibilidade 
de fiscalizar e controlar as instituições particulares de saúd.e, prin

ciplamente hospitais e casas de saúde. Os levantamentos e estudoc; 
que serão então realizados poderão trazer maiores informações E 
maior obj etividade ao planej amento a longo prazo, que deverá ser 
integrado ao plano do setor da educação, especialmente no sekr 
do ensino médio. 
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É preciso dizer -se que, para o planej amento a curto e médio 
prazo por nós feito, não foi possível seguir qualquer critério ate 
então estabelecido pelos organismos nacionais e internacionaie. 
Procuramos, sim, adaptá-los às condições existentes, consider ando 
cada instituição de "per si" e os recursos imediatamente disponíveis. 

Funções administrativas na enfermagem integral 

É importante adotarmoS um conceito de enfermagem integral ,  
de forma a podermos discutir sôbre as implicações administrativas 

para sua execução. O conceito emitido por Virginia Handerson 
adotado pelo Conselho Internacional de Enfermagem, sem dúvida 
nos parece realmente o melhor : "Enfermagem consiste antes de 

tudo, em aj udar o indivíàuo ( doente ou sadio ) na execução daque 

las atividades que contribuem para a manutenção da saúde, ou sua 
recuperação ( ou a ter morte serena) ; atividades que poderia exe 
cutar sem aj uda de outros, se tivesse a fôrça, a vontade e os cc .. 
nhecimentos necessários. É também função peculiar de enferma

gem preparar os indivíduos para se tornarem independentes desta 
aj uda, tão rápidO quanto sej a possível". A enfermagem integral e 
portanto uma soma de atividades e processes que têm por obj etivo 
a manutenção ou recuperação do estado de maior potencialidade 
dos indivíduos de uma comunidade. 

Já procuramos demonstrar em que situação as enfermeiras tra .. 
balharam e trabalham na América Latina. A proj eção para um 
futuro imediato se nos assemelha pouco diferente do presente . 

Assim, somos de parecer que para oferecer assistência integral 
de enfermagem nos serviços de saúde há uma grande carga de 
funções administrativas que não estamos em condições e nem po
demos deixar de considerar como inerentes ao trabalho da enfer
meira, sej a ela recém-graduada ou sej a ela uma enfermeira-chefe 
ou supervisora. Varia aqui o nível de responsabilidade administra·· 
tivas, apenas. 

A enfermagem integral é o resultado de esforços conj untos e 
coordenados de um grupo de pessoal com diferentes tipos de pre

paração em enfermagem, o que dá à estrutura da equipe uma con
formação de pirâmide, e logicamente condicionando níveis diversos 
de responsabilidade administrativa e de tomada de decisões. 

Tomando uma equipe de enfermagem formada, por exemplo , 
de 1 0 %  de enfermeiras, 30 % de auxiliares de enfermagem e 60% 
de atendentes, e um grupo de indivíduos a serem assistidos, vamos 
verificar que não só a equipe deverá ser preparada,  orientada, 
supervisionada e controlada, como também o grupo a ser assistido 
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terá de ser analisado nas suas necessidades as quais poderão ir das 
mais simples às mais complexas. 

A enfermeira como elemento isolado não poderá dar assistência 

integral senão a um pequeno grupo da comunidade ou pacientes 

hospitalizados. Seu trabalho na liderança de uma equipe permitirá 
multiplicar sua eficiência ou rendimento desde que a equipe pre
parada, orientada e supervisionada para executar aquelas ativida

des de Simplicidade pequena ou média, por delegação. 
A coordenação das atividades planej adas de acôrdo com o grupo 

doador e receptor da assistência de enfermagem envolve todo o 
esquema : 

Princípio 

Investigação 

Ordem 
Realidade 

Processo 

Previsão 

Organização 

Direção 

Efeito 

Plano 
Coordenação 

Contrôle 

Se a estrutura de aquipe, por motivos vários, passa ser de 20 % 

de enfermeiras, 40 % de auxiilares de enfermagem e 40 % de aten
dc-ntes, a organização terá que passar por uma revisão completa, 
com nova delimitação de funções, novos critérios de delegação, 
novos métodos de trabalhos, ' novas atribuições, noves sistemas de 
contrôle, etc. 

Se, porém, a equipe se mantiver a mesma m lS as necessidades 
Ou tamanho do grupo assistido e os serviços aumentarem, também 

haverá as necessidade de um replanej amento completo do trabalho 

da equipe e priorização dos prOblemas a serem atendidos. 
Muitas são as tarefas administrativas de uma líder de equipe 

de enfermagem hospitalar ou de saúde pública. 
Nossa idéia não é fazer a apOlogia da administração como tra., 

balho mais importante da enfermeira. A assistência integral de 

enfermagem deve manter sempre um nível razoável de trabalho 
direto executado pela própria enfermeira. O contacto com o grupo 

de pacientes ou clientes é essencial para seu trabalho, sej a técnico 
ou administrativo. 

Há necessidades de revisão constante dos métodos de trabalho 

e dos planos e programa de ação da enfermagem ; isto nos leva a 

colocar as pesquisas operacionais entre as funções administrativas 
da enfermeira para conhecer a porcentagem de tempo que cada 
categoria dispende em atividades . específicas de enfermagem. A 
atenção ao paciente deve ser sempre a maior preocupação da equi" 
pe. Os estudos comparativos dessas pesquisas, ' feitas sistemàtica� 
mente, levarão as equipes a tomar decisões mais acertadas quanto 
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a métodos de trabalho, sistema de delegação, processo de utilização 

do pessoal, etc. 
Como anexo dêste trabalho, apresentamos um quadro organi

zado por uma Comissão Especial da Associação Brasileira de En .. 
fermagem para reclassificação de enfermeiros no sistema federal, 
baseado em estudos feitos anteriormente. Nêsse -quadro mostramos 
a diluição da carga administrativa pelos diferentes escalões hierár
quicos, desde o cargo inicial da carreira - Enfermeira I -. Neste 
primeiro escalão, se examinarmos as tarefas típicas, veremos que 
a enfermeira deverá executar muitas tarefas administrativas, in-
clusive aplicar seus conhecimentos de administração naquelas ati

vidades técnicas, como por exemplo o plano de cuidados de enfer
magem, das quais depende o pessoal auxiliar para prestar assistên
cia direta aos pacientes. Apenas parte da assistência direta cabe 
à Enfermeira I, esta, utilizar-se de critério seletivo para suplemen

tar o trabalho do pessoal auxiliar naquilo que fôr necessário para 

realmente prestar a assistência integral de enfermagem. O pessoa�_ 
auxiliar não pode, de forma alguma, prestar sem a suplementação 
da enfermeira, a assistência integral aos pacientes ; da mesma for
ma que a enfermeira não pode prestar assistência integral a todos 
os pacientes de uma unidade de internação. Ao pessoal auxiliar fal

tam os conhecimentos e preparo enquanto que à enfermeira falta 
o tempo físico. 

A simples coordenação deste tipo de trabalho é uma grande 

responsabilidade administrativa que depende do conhecimento exato 

da situação e de um bom planej amento de trabalho. 
Não consideramos necessário analisar ou discutir cada posição 

com suas tarefas típicas, para chegarmos à conclusão de que as 
funções administrativas são importantes, no caso específico do Bra

sil, para podermos oferecer aos indivíduos e à comunidade aquilo 
que chamamos de assistência integral de enfermagem dados os 
nossos recursos humanos. 

Comentários finais 

Gostaríamos, para finalizar êste trabalho, de fazer alguns co
mentários sôbre o que j ulgamos ser o ponto crítico da enfermagem, 

neste momento da vida de nossos países : o planej amento da assis
tência de enfermagem. 

Já vimos que a institucionalização do planej amento tem efeitos 

positivos no processo de desenvolvimento de um país e nenhum ci
dadão consciente pode deixar de emprestar sua colaboração para 
que os planos sej am executados. 
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Cada setor de atividade e cada instituição melhor serve à po

pulação à medida que melhor utiliza seus recursos, segundo uma 

escala de prioridades a serem atendidas. 

Com respeito à saúde, a metodologia do planej amento nada 

mais é que a aplicação do método científico e da técnica do diagnós

tico médico numa escala de valor coletivo, com aplicação extensiva 
da estatística. 

A instrumentalização do processo de planej amento no setor saú
de é uma realidade. 

A enfermagem constitui, segundo Winslow e MacEachern, entre 
50 a 60 % do pessoal de saúde e representa cêrca de 50 % do orça
mento dos serviços de saúde : a utilização planej ada e correta dêsse 
pessoal assume enorme importância. Que piroridade estã.:> as en

fermeiras dando ao planej amento das atividades do pessoal auxi

liar? Estarão preparadas para reconhecer sua grande responsabili

(jade na execução dos planos e na obtenção dos resultados de acôrdo 
com as metas propostas? 

Estas perguntas estão sempre presentes em nossa mente, quando 

verificamos que o planej amento dos cuidados de enfermagem não 
está sendo seriamente considerado por nossos enfermeiros. 

As alegações de falta de tempo, excesso de trabalho adminis·· 

trativo não seriam uma j ustificação para fugir daquela responsa
bilidade, hoj e maior do que nunca, de participar efetivamente do 
processo de desenvolvimento? 

Estarão as  estruturas organizacionais dos serviços de saúde 

realmente impedindo que as enfermeiras se concentrem nos clientes 
desses serviços como seu obj etivo e obj eto mais importante ? 

Estarão a medicina e a administração em ritll).o de progresso 

tão grande que provoque uma defasagem na enfermagem ? Ou es··  
tarão emperrando os passos da enfermagem e cumulando-a de res' 
ponsabilidades que não são especificamente suas? 

Não temos respostas para tôdas essas perguntas, porém, temos 

algumas hipóteses que poderão ser discutidas e testadas futuramente : 

1 .  a estrutura administrativa dos serviços de saúde, a nível 
local, ainda não está definitivamente integrada na filosofia e no 
sistema de planej amento ; 

2 .  o favoritismo e o individualismo ainda não foram superados 

nos pequenos centros de trabalho ; 

3 .  a comunicação no sistema de saúde é imperfeita e defi 

ciente ; 
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4 .  os recursos para atualização e integração do pessoal de saú
de, no processo de desenvolvimento, são escassos ou inexistentes 
fora dos grandes centros urbanos ; 

5 .  o ensino da enfermagem no passado não preparava, de forma 
geral, as enfermeiras para o papel que hoj e devem desempenhar ; 

6 .  o peso aI de enfermagem não está sendo devidamente uti

lizado na sua máxima potencialidade. 

Conclusão 

Como dissemos a princIpIo, êste tipo de apresentação do pro .. 
blema da g estão administrativa da enfermagem integral nos Servi

ços de Saúde, não comporta uma conclusão. Nossa intenção foi a 
de fazer uma abordagem muito geral e passível de discussão por 
esta elite de enfermeiros aqui presentes. 

Agradecemos a oportunidade que nos foi dada de trazermos 

nossos pontos de vísta sôbre um assunto qu.e j ulgamos de alta im
portância e esperamos receber a colaboração de todos no sentido 

de ampliarmos e atualizarmos nossos conhecimentos da situação 
de enfermagem nos países americanos. 
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ANEXO I - ENFERMEIRAS HOSPITALARES 

ENFERMEIRA I 

A .  Descrição sintética das atribuições. 
Os ocupantes dos cargos desta classe têm per atribuições : 

1 .  prestar cuidados de enfermagem aos pacientes ; 
2 .  cooperar nos programas de saúde da comunidade ; 

3 . orientar e controlar as atividades do pessoal auxiliar da equi
pe de enfermagem ; 

4 .  trabalhar sob orientação e supervisão da enfermeira II e III . 

B .  Exemplos de tarefas típicas. 

1 .  Assistência aos pacientes;  
- prestar cuidado integral de enfermagem a pacientes se 

lecionados por gravidade ou complexidade ; 
- identificar necessidades de enfermagem através da obser

vação e análise do hístórico médico e de enfermagem ; 
- avaliar as necessidades apontadas e estabelecer a priori

dade dos problemas a serem atendidos ; 

- elaborar o plano individual de assistência de enfermagem 
e promover sua avaliação contínua ; 

- orientar e supervisionar o pesoal auxiliar de sua equipe.  

na execução dos planos ; 
- planej ar e dirigir reuniões de equipe de enfermagem para 

avaliação da qualidade da assistência prestada na unidad? 

2 .  Assistência educativa 
a) ao pessoal 

- identificar as necessidades de educação em serviço da 

equipe de enfermagem ; 

- auxiliar no planej amento e execução de programas de 

educação contínua para o pessoal de enfermagem. 

b )  aos pacientes 

- fazer a educação sanitária dos pacientes sob sua respon 

sabilidade e auxiliar no planej amento e execução de 
programas de educação para a saúde a familiares,  visi
tantes e pacientes da unidade. 

3 .  Atividades de pesquisa 

4 .  Funções técnico-administrativas :  
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- orientar, coordenar e controlar as atividades do pessoal 

auxiliar da equipe de enfermagem ; 
- participar de reuniões administrativas e técnicas do ser

viço de enfermagem ; 
- prestar tôda a colaboração necessária aos demais profis

sionais de saúde para melhorar a assistência integral à 
saúde da comunidade ; 

- fazer o relatório estatístico das atividades desenvolvidas 
pela Enfermeira I ;  

- controlar e zelar pela conservação e/ou uso adequado do 
material ; 

- zelar pelo ambiente terapêutico da unidade, tanto físico 
quanto psicológico. 

5 .  Outras 

- executar outras tarefas afins. 

ENFERMEIRA II 

A .  Descrição sintético das atribuições 
Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições : 

1 .  prestar cuidados seletivos de enfermagem aos pacientes ; 
2 .  cooperar nos programas de saúde da comunidade ; 
3 . . organizar, administrar e controlar unidades de internação 

e/ou de ambulatório ; 

4 .  trabalhar sob orientação e su.pervisão da enfermeira III e IV. 

B .  Exemplos de tarefas típicas 
1 .  Assistência aos pacientes ; 

- prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes, sem
pre que j ulgar necessário ; 

- fazer entrevistas com os pacientes admitidos, identifica!' 
suas necessidades de enfermagem e fazer o relatório da 

enfermagem ; 

. �  verificar e fazer orientação necessária aos planos indivi

duais de assistência ao paciente ; 
- supervisionar os cuidados de enfermagem prestados a todos 

os pacientes da unidade de internação, ambulatório ou 

outros se tores de saúde e estabelecer métodos de avalia
ção da qualidade do cuidado prestado ; 

- auxiliar os médicos transmitindo e .  recebendo informações 

sôbre os p acientes. 
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2 .  Assistência educativa 

a) ao pessoal 
- planej ar e executar programas de educação contínua para 

o pessoal de enfermagem da unidade, segundo suas ne·· 
cessidades ; 

- auxiliar a Enfermeira III na elaboração de programas 
específicos para desenvolvimento das enfermeiras do 

setor ; 

- orientar a Enfermeira I na adoção de métodos eficientes 
de trabalho ; 

- colaborar e participar do ensino de estudantes que es · 

tagiam na unidade de trabalho ; 

b) aos pacientes 

- planej ar e executar programas de educação sanitária 

para pacientes, familiares e visitantes ;  

- encaminhar pacientes para outras instituições d e  saúde, 
utilizando os recursos da comunidade. 

3 .  Atividades de pesquisa 
- executar atividades de pesquisas em enfermagem e co · 

laborar em pesquisas médicas. 

4 .  Funções técnico-administrativas 

- chefiar unidade ( s) de internação, serviços de enfermagem 

de hospitais pequenos, clínicas ou ambulatório ( s ) , pIa,· 

nej ar programas, coordenar e controlar suas atividades ; 

- planej ar e distribuir os recursos humanos e de material 
visando manter assistência contínua aos pacientes ; 

- controlar e zelar pela conservação e/ou uso adequado de 
material ; 

- zelar pelo ambiente terapêutico da unidade tanto físico 
pscológico ; 

- orientar pessoal e pacientes quanto ao regulamento e 
normas da instituição ; 

- promover revisão contínua da qualidade das anotações de 

enfermagem no prontuário dos pacientes ; 
- auxiliar na revisão e elaboração de normas e técnicas de 

enfermagem e rotinas de serviço ; 

- promover reuniões periódicas com o pessoal de enferma

gem da unidade de trabalho e participar de reuniões pro

movidas pela Enfermeira III ; 
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- participar de comissões de estudo, apresentar sugestões 
e soluções para os preblemas de interêsse geral da ins

tituição e auxiliar na formulação de critérios para avalia

ção dos programas de enfermagem ; 
- elaborar relatório ( s )  das atividades desenvolvidas na 

unidade ( s )  de trabalhos e apresentar ao superior hierár 
qu.ico. 

5 .  Outras 

- executar outras tarefas afins. 

ENFERMEIRA III 

A .  Descrição sintética das atribuições 

Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições : 

1 .  fazer previsão e plano de assistência de enfermagem aos pa ' 
cientes e orientar o pessoal ; 

2 .  cooperar nes programas de saúde da comunidade ; 

3 .  administrar, controlar, coordenar, supervisionar e avaliar o 

servi�o de enfermagem da instituição de saúde ; 

4 .  trabalhar sob orientação da enfermeira IV. 

B .  Exemplos de tarefas típicas 

1 .  Assistência aos pacientes 
- interpretar as condiçõe.a e necessidades dos pacientes à 

equipe de enfermagem, na sua especialidade clínica ; 

- orientar, coordenar e su.pervisionar a execução dos planos 
de cuidados de enfermagem de todos os pacientes, na sua 
área clínica específica ; 

- avaliar a qualidade do cuidado dispensado aos pacientes 
de sua clínica. 

2 .  Assistência educativa 

a)  ao pessoal 

- fazer o planej amento da educação contínua para o pessoal 

da área, participar e orientar na execução dos programas, 

avaliar seus resultados e colaborar nos programas de ou· ·  
tros setores de trabalho ; 

- fazer entrevistas com as Enfermeiras I e II para orien
tação e avaliação; 

- colaborar no planej amento e coordenação de programas 

de estágios de estudantes e profissionais de enfermagem. 
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b) aos pacientes 

- orientar a Enfermeira II no planej amento de programas 
de educação sanitária para · pacIentes, familiares e visl

tantes de uma área · clínica e auxiliar na sua execução. 

3 .  Atividades de pesquisa 

- planej ar, orientar, coordenar e executar atividades de 

pesquisa em enfermagem e auxiliar nas pesquisas médicas. 

4 .  Funções técnico-administrativas 

- fazer planos de trabalho para as unidades de enfermagem 
pelas quais é responsável, orientar, supervisionar e ava
liar seus resultados ; 

- chefiar serviços çle enfermagem de hospitais pequenos c 
médios, planejar, coordenar e controlar tôdas as suas 
atividades ; 

- prestar assistência a Enfermeira II na distribuição e utili ·· 

zação dos recursos humanos e de material e na execução 

de outras medidas administrativas ; 

- verificar constantemente os locais de trabalho de sua 

área, observar a ordem e limpeza das dependências uso 

e conservação do material, equipamento, instrumentos e 
aparelhos, examinar os registros e relatórios e analisar o 

trabalho realizado ; 

- zelar pelo cumprimento das normas, regulamentos, ordem 
de serviços e instruções especiais de trabalho ; 

- filzer reuniões com as equipes de enfermagem para aná

lise de siutações de serviço, necessidades do grupo, dis

cussão de métodos de trabalho e transmissão de a viso" 

ou ordens superiores ; 

- colabe:rar com os órgãos técnicos e executivos da institui 
ção propondo medidas que visem a perfeita coordenação 

dos serviços administrativos e de enfermagem e melhOl 
entendimento entre médicos, setores administrativos, pes

soal de enfermagem, pacientes e suas famílias ; 

- elaborar relatório das atividades do setor e apresentar ao 
superior hierárquico. 

5 .  Outras 

- executar outras tarefas semelhantes. 
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ENFERMEIRA IV 

A .  Descrição sintética das atribuições 

Os ocupantes dos cargos dest.a . classe têm por atribuições :  

1 .  Planej ar, organizar e dirigir serviços d e  enfermagem ; 

2 .  cooperar nos programas de saúde da comunidade ; 
3 .  planej ar, interpretar e avaliar, j untamente com diretores de 

outras áreas de trabalho programas e normas dos órgãos e 
tl:tuições de saúde, no que diz respeito à enfermagem. 

B .  Exemplos de tarefas típicas 

1 .  Assistência aos pacientes 

- estabelecer padrões de qualidade e quantidade de cuidado 
de enfermagem aos pacientes seguitldo os · obj etivos da 

instituição e determinar os critérios da avaliação dêsses 
mesmos cuidados ; 

- analisar e avaliar o cuidado de enfermagem por meio dt: 

fatos obj etivos como, número de horas de cuidado de en·o 
fermagem, relatórios do pessoal de enfermagem, infor
mações dos pacientes, visitantes, etc. 

- interpretar e j ustificar as necessidades de enfermagem 

para a administração superior e fazer recomendações, no 
que diz respeito à assistência direta aos pacientes. 

2 .  Assistência educativa 

a) ao pessoal 

- manter um programa de orientação e educação contínua 
para desenvolver as potencialidades das enfermeiras e 

capacitá-las ao exercício de posições mais elevadas na 
escola hierárquica ; 

- estabelecer normas e coordenar os programas de estágio 

de estudantes e profissionais de enfermagem da insti
tuIção. 

b )  aos pacientes 

- auxiliar no estabelecimento de sistemas de encaminha

mento de pacientes para outros órgãos de saúde ou assis
tênciais da comunidade. 

3 .  Atividades de pesquisa 

- orientar e coordenar a elaboração de planos de pesquisas 
em enfermagem. 
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· 4 .  Funções técnico-administrativas 
- estabelecer a estrutura organizacional do serviço de en

magem da instituição ; 
- planej ar, organizar, coordenar, dirigir e controlar tôdas 

as atividades de enfermagem de grandes hospitais e de
partamentos de saúde ; 

- estabelecer critérios para avaliação da eficiência dos tra
balhos executados e manter um sistema de avaliação es
crita da eficiência dos trabalhos executados e manter um 
sistema de avaliação escrita da eficiência do pessoal ; 

- auxiliar na formulação do regimento de pessoal, fazer a 
análise das funções e especificação das tarefas e definir 
a qualificação do pessoal em seus vários níveis ; 

- colaborar nos programas de recrutamento e seleção do 
pessoal de enfermagem, recomendar admissões, dispensar, 
promoções e transferências ; 

- estabelecer sistemas de registros das atividades de en
fermagem da instituição, coordenar e avaliar a qualidade 
das anotações e relatórios e estabelecer normas para a 
máxima utilização dos recursos de pessoal e do material ; 

- elaborar as normas e o regulamento do serviço, segundo 
os objetivos da instituição ; 

- estabelecer e orientar a elaboração de manuais de serviço 
e promover sua revisão periódica ; 

_ planej ar ambiente físico adequado para pacientes e pes
soal, estimular participação do pessoal nesse planejamentc 
e recomendar as modificações necessárias ; 

- fazer reunião com o pessoal de enfermagem e avaliar 
periodicamente todo o serviço de saúde ; 

- participar de reuniões com a administração superior da 
instituição; 

- auxiliar na formulação das normas administrativas das 
institulções de saúde e da política de pessoal ; 

- assessorar os órgãos superiores da administração em as
suntos de enfermagem ; 

- participar de comissões de planej amento e organização 
de hospitais ou outras instituições de saúde ; 

- auxiliar no planej amento e organização de serviços de 
emergência em casos de acidentes ou de defesa nacional ; 

- planej ar orçamento do serviço de modo a permitir exe
cução adequada das atividades ; 

- manter conta to e interpretar a enfermagem aos COnse-
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lhos de saúde e líderes da comunidade, visando a melho

ria da assistência aos pacientes 

fazer relatório geral das atividades e recomendar medidas 
para aumentar a eficiência do serviço ; 

5 .  Outras 

- executar outras tarefas semelhantes . 

ANEXO II - ENFERMEIRA DE SAÚDE PÚBLICA 

ENFERMEIRA I 

A .  Descrição sintética das atribuições. 

Os ocupantes dos cargos desta classe têm as mesmas atribui
çõ es da enfermeira I, com atividades no campo da Saúde 
Pública. 

B .  Exemplos de tarefas típicas. 

l .  Assistência ao indivíduo e grupos da comunidade : 

- avaliar as necessidades de saúde e planej ar assistência 

de enfermagem a pacientes, famílias ou. grupos sob seus 

cuidados ; 

analisar interpretar dados sôbre saúde para determinar 

as prioridades nos programas de visitação domiciliária e 
vacinações ; 

- fazer a visitação domiciliária e outros trabalhos de campo 
em casos especiais (pacientes graves ou problemas, para 
fazer demonstrações etc.) . 

- prestar assistência de enfermagem e fazer a educação 
sanitária a infantes, gestantes, pré-escolares, escolares e 
nos casos de doenças de notificação compulsória;  pro
ceder a consultas e encaminhar a outros serviços quandO 
necessário ; 

- auxiliar o médico nos exames e tratamentos que eXigirem 

su.a habilidade, aplicar todos os tipos de inj eções e va
cinas, colher material para exames de laboratório ; 

- executar e controlar esquemas de vacinações e de trata· 

mentos especiais prescritos e orientar as famílias e gru

pos sôbre os mesmos ; 

- executar, orientar ou supervisionar o cuidado de enfer

magem a indivíduos doentes no domicílio, executar téc -
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nicas de enfermagem que contribuam para seu tratamento 

e reabilitação e ensinar a família na execução das mesmas ; 

2 .  Assistência educativa 

a) pessoal 

- orientar e supervisionar tôdas as atividades dos elementos 
da equipe de enfermagem de saúde pública sob sua res
ponsabilidade ; 

- organizar e executar programas de treinamento em servi ··· 
ços para o pessoal auxiliar da unidade local 

- auxiliar na orientação, ensino e supervisão de estudantes . 

b) ao indivíduo e grupos da comunidade 

- orientar indivíduos e grupos familiares no reconhecimento 
e solução de problemas de saúde física, emocional ou am 

biental, desenvolver atitudes que permitam fazer melhor 
uso das instituições de saúde existentes, ou aceitar as 

limitações fisicas, mentais ou sociais impostas pela dcença .  

3 .  Atividades de pesquisa 
- auxiliar nas atividades de pesquisas médicas e de en

fermagem. 

4 .  Funções técnico-administrativas 

- organizar e coordenar as atividades de enfermagem de 

uma unidade sanitária ; 
- executar e verificar diàriamente as anotações nas fichas 

adequadas do trabalho realizado, tempo gasto em visitas 

e transportes, pacientes que necessitam de vigilância o u  
cuidados d e  enfermagem, exames d e  comunicantes, etc . ,  

fazer escalas de serviço de seu pessoal ; 

- manter sob sua responsabilidade e em perfeita ordem o 

livro de registro e os arquivos, zelar pela conservação e 

limpeza de todo o material e equipamento de serviço ; 

- atender o público e o pessoal da sua equipe de trabalho 
e aj udá-lOS nas resoluções de seus problemas ; 

- apresentar sugestão ao ESP II para melhorar os traba

lhos de enfermagem ; 

- participar de reuniões com a equipe de saúde do local. 
promover reuniões com o pessoal auxiliar, transmitir or
dens gerais de serviço ; 

- fazer relatório estatístico dos serviços executados. 

5 .  Outros 

- executar outras tarefas afins. 
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ENFERMEIRA II 

A .  Descrição sintética das atribuições. 

Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições : 

1 . avaliar as necessidades de saúde do indivíduo, famílias ou 
grupos, planej ar a assistência de enfermagem incluindo apóio 

. emocional, orientação à saúde ; 

2 .  orientar, supervisionar e avaliar o pessoal auxiliar na exe
cução dos planos elaborados de acôrdo com a programação 
do órgão ou instituição de saúde. 

B .  Exemplos de tarefas típicas. 

1 .  Assistência ao indivíduo e grupos da comunidade. 
- planej ar com a Enfermeira de SP I as atividades de en

fermagem de unidades médico-sanitárias tendo em vista 
as necessidades locais ; 

- avaliar as necessidades de saúde do indivíduo, famílias e 

grupos para elaboração dos planos de assistência à saúde 
da comunidade ; 

-- fazer a visitação domiciliária, prestar assistência de en

fermagem em casos complexos, interpretar para o pacien

te e fam�lia as implicações do diagnóstico, natureza dO 

tratamento e resultados esperados ; 
- executar outros trabalhos de campo em casos de emer

gência ou sempre que se fizer necessário ; 
- fazer testes diagnósticos e interpretar os resultados a 

indivíduos e famílias ; 
- auxiliar na continuidade dos programas de assistência à 

saúde, colaborar no planej amento e dar informações sôbre 

pacientes a outras agências de saúde ; 
- auxiliar nas campanhas de .vacinação em âmbito local e 

regional ; 
- estudar o ambiente familiar ou escolar para identificar 

elementos que conduzem a acidentes, fadiga ou "stress' 

emocional, recomendar ou efetuar mudanças ; 

2 .  Assistência educativa 

a) pessoal 
- orientar e supervisionar as ativides do ESP I nos pro 

gramas locais de saúde e de treinamento de pessoal au
xiliar ; 
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- auxiliar a ESP III no planej amento de programas de edu 

cação contínua, para uma região e auxiliar a ESP I na 
execução de programas locais ; 

- desenvolver programas de orientação, supervisão e avalia 
ção periódicas de todo pessoal de enfermagem sob sua 

responsabiJidade ; 

- auxiliar no planej amento e na supervlSao do estágio de 

estudantes ou profissionais afins. 

b)  ao indivíduo e grupos da comunidade. 

- ensinar e supervisionar membros da família, pessoal au

xiliar ou outros na execução de cuidados de enfermagem 

gerais ou de emergência e na administração de tra tamen -
to ou medicamentos prescritos ; ensinar a reconhecer os 

indivíduos cte ótimo estado de saúde e os princípios básicos 
de uma vida saudável ; 

- avaliar e orientar os programas de educação sanitária em 

desenvolvimento. 

3 .  Atividades de pesquisa. 

- auxiliar nas pesquisas médicas, participar de estudos epi 

demiológicos de campo e promover pesquisas de interêsse 

da enfermagem. 

'* .  Funções técnico-administrativas 

- coordenar as atlvidades de enfermagem com outras ati
vidades do setor, hospitais, maternidades locais e organi
zações assistenciais existentes na áre a ;  

- promover e participar d e  reuniões administrativas e téc

nicas (l?eminários, congressos, etc.) ; 

- planej ar, organizar e dirigir as atividades de enfermagem 
do setor estabelecer normas básicas de funcionamento e 
prover o setor com o equipamento e material necessários ; 

- delegar funções, distribuir tarefas e verificar as atividades 

de enfermagem e de educação sanitária da área ; 

- auxiliar a ESP III no planej amento, elaboração e revisão 

de manuais e roteiros de serviço, fichário de anotações 

dos serviços prestados e manutenção do serviço estatística 

atualizado ; 

- avaliar com o pessoal de enfermagem o desenvolvimentü 

do programa e os métodos empregados e fazer as neces 

sárias alterações ; 
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- participar em reuniões com a equipe de saúde da área, 
fazer reuniões administrativas e de orientação com os 
subordinados, transmitir ordens de serviço das US ; 

- assesorar a equipe de saúde nos programas de assuntos 

de enfermagem ; 
- fazer relatório das atividades do setor : 

5 .  Outros 

- executar outras tarefas afins. 

ENFERMEIRA III 

A .  Descrição sintética das atribuições. 

Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições. 
1 .  planej ar, promover e coordenar programas de enfermagem 

de acôrdo com os obj etivos da instituição, necessidades e 
recursos de comunidade ; 

2 .  colaborar na elaboração de normas e programas da insti
tuição ; 

3 .  desenvolver métodos de trabalho e coordenação que permi

tam maior eficiência na execução dos planos e maior com
preensão da instituição pela comunidade. 

B .  Exemplos de tarefas típicas 

l .  Assistência . ao indivíduo e grupos da comu.nidade. 

- auxiliar no planej amento geral e no contrôle do desen

volvimento de programas de enfermagem da agência de 
saúde ou escola relacionadas com a saúde materna, in

fantil ou do adulto, contrôle e prevenção de doenças con
tagiosas, saúde mental e/ou cuidado psiquiátrico, reabi

litação,provenção de acidentes e manutenção e prevenção 
da saúde . nas indústrias ; 

- auxiliar no planej amento e participação na execução de 
programas elaborados por outras agências de saúde, de 
assistência a famílias ou grupos da comunidade ; 

- auxiilar nos estudos de novos métodos de trabalho de en

fermagem de saúde pública e na elaboração de técnicas 
e normas de serviço ; 

- executar cuidado direto altamente técnico ou especializa
do durante o desenvolvimento de programas de estudo 
ou pesquisa ou como demonstração; 
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2 .  Assistência educativa 
a)  pessoal 

97 

- elaborar e desenvolver programas de educação contínua 

para as enfermeiras do setor ; 

- auxiliar na execução de programas de treinamento de 
pessoal ; 

- auxiliar no planej amento dos programas de ensino, orien
tação e supervisão de estágio de estudantes e profissio
nais afins. 

b)  aos indivíduos e grupos da comunidade 

- auxiliar no preparo e execução de campanhas de saúde ; 
- participar de bancas examinadoras para concursos de en-

fermagem ; 

- orientar, supervisionar e avaliar as atividades de en

mafergem das unidades sanitárias locais e auxiliar na 
coordenação dessas atividades com os recursos existentes 
na comunidade. 

3 .  Atividades de pesquisas 

auxiliar nos programas de investigações e estudos epidemio

lógicos de outros profissionais, planej ar e dirigir análises 

administrativas e pesquisas em enfermagem. 

4 .  Funções técnico-administrativas 

- programar com a ESP II, orientar, supervisionar e ava

liar o trabalho de enfermagem dos setores pelos quais é 

responsável ; 
- assessorar as ESP II em problemas de enfermagem ; 
- convocar e presidir reuniões de subordinados para revisão 

das rotinas de trabalho, estudo e discussão de problemas 

de saúde e transmitir as ordens gerais de serviço ; 
- partiCipar de reuniões técnicas e administrativas para as 

quais for convocado ; 

- colaborar com a ESP IV no estabelecimento de padrões 

e normas de serviço, coordenação e avaliação das ativi

dades gerais de enfermagem ; 
- fazer previsão e providenciar pessoal, equipamento e ma

terial necessário para o desempenho das atividades das 
unidades sanitárias ; 

- auxiliar na elaboração de um sistema de registros dos 
casos matriculados e atendidos sua evolução, visitits domi
ciliárias feitas e observações colhidas sôbre condições de 

higiene de moradia, situação social e de saúde da famí-
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lia, condições do caso visitado, conselhos dados, providên
cias tomadas e a tomar ; 

- elaborar relatórios das atividades do setor ; 

- substituir eventualmente a ESP IV. 

5 .  Outros 
- executar outras tarefas afins. 

ENFERMEIRA IV 

A .  Descrição sintética das atribuições 

Os ocupantes dos cargos desta classe têm por atribuições : 
1 .  participar com outros serviços no desenvolvimento de nor

mas e programas de saúde ; 
2 . planej ar, organizar e dirigir serviços da enfermagem ;  

3 .  prover assessoria técnica e administrativa n o  campo da en
fermagem j unto aos órgãos de administração superior. 

B .  Exemplos de tarefas típicas 

1 .  Assistência ao indivíduo e grupos da comunidade. 
- planej ar, promover e coordenar os serviços de enfermagem 

de saúde pública em nível estatal, usando integralmente 
os recursos de pessoal de enfermagem disponíveis e pes
soas ou grupo da comunidade ; 

- auxiliar no planej amento geral do programa de atividade 

das agência de saúde ou escolas, como um todo e assesso

rar a administração superior nos assuntos relacionados 
a enfermagem para melhor coordenação dos recursos da 
comunidade ; 

- estudar com a equipe executiva de enfermagem, os pro
blemas relacionados à enfermagem de saúde pública e 

enfermagem hospitalar no Estado e tomar as prOVidên
cias necessárias para a solução dos mesmos. 

2 .  Assistência educativa 

a) pessoal 

- elaborar normas e auxiliar a ESP III no planej amento. 
coordenação e supervisão das atividades de enfermagem ; 

- planej ar e dirigir programas de educação contínua para 

o pessoal de enfermagem, como um todo, e para os grupos 

específic()s de enfermagem de saúde · pública, assessorar e 
participar de programas edu.cacionais elaborados por gru
pos de profissionais afins ; 
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- promover seminários e cursos" de atualização para as en
fermeiras do Estado ; 

- preparar concursos para () pessoal de enfermagem e par
ticipar de bancas examinadoras em nível que lhe compete ; 

- colaborar com escola e ·  universidades no planej amento de 
experiências em saúde pública, fazer recomendações e au·· 

xiliar na avaliação e desenvolvimento de campos adequa
dos de experiências em saúde pública. 

b) ao indivíduo e grupos da comunidade 

- estimular atitudes favoráveis em relação à saúde da co
munidade utilizando meios apropriados para o desenvolvi ' 

mento de líderes da própria comunidade ; 

- avaliar continuamente com o grupo executivo de pro

gramas em andamento, tendo como base os prOblemas 
autais de aaúde e informar o pessoal de campo sôbre os 
resultados dos mesmos ; 

- avaliar a qualidade e produtividade dos serviços prestados 
utilizando-se da análise de dados estatísticos, relatórios, 

estudos sôbre custos e outros estudos administrativos ; 

- desenvolver métodos de trabalhos para atendimento das 

necessidades de enfermagem da área e padrões para pro
vimento de pessoal ; 

4 . Funções técnico-administrativas 

- participar em reuniões científicas e técnicas de interêsse 
da saúde, congressos de higiene e outros que tratarem de 
assuntos relacionados com a saúde ;  

- elaborar e rever periodicamente, com o grupo executivo 

de enfermagem, as normas para o funcionamento dos 

serviços de enfermagem de saúde pÚblica nos diferentes 
níveis de atuação ; 

- elaborar proj eto de regulamentos e normas relacionadas 
à seleção, admissão, distribuição e avaliação do pessoal 

de enfermagem ; 

- desenvolver e manter um sistema eficiente de adminis

tração, providenciar material, equipar o ambiente ade
quado de trabalho, participar da comissão de planej a

mento e assessorar nos projetos de construção ou reforma 
de prédios, para os serviços de saúde ; 

- elaborar, organizar e manter um sistema funcional de 
fichas para anotações e registros de casos, de relatórios, 
documentação e arquivo ; 
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- - elaborar manuais, guias ou outro material informativo 

para uso do pessoal de enfermagem e da comunidade ; 

- preparar e transmitir informações sôbre a atuação e as 

necessidades de enfermagem a administração superior e 
chefes de outros serviços ; 

- transmitir aos outros elementos do serviço, ordens gerais 
e novos programas a serem realizados ; 

- estudar e desenvolver métodos eficientes da comunicação ; 

- fazer recomendações sôbre a seleção, designação e quali-
ficação do pessoal a ser admitido promovido, transferido 

ou dispensado ; 

- representar a enfermagem de saúde pública nas reuniões 
para as quais for convocada ou convidada; 

- informar todos os processos referentes à enfermagem ; 

- promover reuniões administrativas e técnicas com as en-
fermeiras de saúde pÚblica sob sua direção ; 

- fazer relatório geral das atividades da área. 

5 . Outros 
- executar outras tarefas afins. 
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NO CONDICIONAMENTO VERBAL * 

Euza Maria de Rezende * *  

Maria Cecília ManzoIli * * * 

A linguagem parece ser uma das primeiras invenções culturais 
do homem e tem funcionado, universalmente, como um instrumento 

de comunicação. Esta comunicação constitui o comportamento ver

bal no qual, segundo Skinner ( 1957 ) o refõrço é liberado através 

de outro indivíduo, incluíndo gestos, comportamento motor, com
portamento vocal ou escrito. Neste caso a comunidade funciona, no 
dizer de Skinner ( 1967) , como ambiente reforçador no qual cer
tos tipos de comportamento são reforçados e outros punidos, mas 

mantém-se como tal através de outros benefícios que recebe. 

Certas respostas vocais são reforçadas, numa dada comunidade 
. 

com reforçadores primários e secundários;  essas respostas vão se 
tomando naturalmente parte do repertório da criança. 

Dollard e Miller ( apud Keller e Schoenfeld, 1966) ressaltam o 
fato de que o comportamento humano pode ser compreendido so
mente através de uma completa apreciação do contexto cultural 
dentro do qual êle se verifica. 

Dentro de um grupo social, os relacionamentos entre indivíduos 
constituem encadeamentos ; assim as palavras emitidas por um in
divíduo funcionam, ao mesmo tempo, como um estímulo reforçador 
e discriminativo para o outro indivíduo. �te, por outro lado, res
ponde à palavra estímulo através de uma associação, que por sua 
vez, sofre uma seleção. As palavras são hierarquizadas, aparecéndo 
em primeira ordem a que tem maior poder associativo. 

* Expressamos aqui nossos agradecimentos, de forma especial, à Dra. 
Geraldina Porto Wttter, que orientou na elaboração dêste trabalho 
e ao Prof. Clóvis A. Peres, pelo auxilio nos cálculos estatísticos. 

* * Instrutora de Psicologia da Cadeira de Psicologia Educacional da 
Universidade de São Paulo. 

* * * Instrutora de PsiCOlogia da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Prêto, da Universidade de São Paulo. 
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Laffal ( 1965) expôe as variáveis que compõem a hierarquia das 
respostas na associação de palavras que são, entre outras, as ne
cessidades, os conflitos, a estrutura e o meio ambiente. Além destas, 
também o refôrço constitui uma variável importante. Há diversas 
fontes de reforçamento : os pais, os adultos de modo geral, e as 
outras crianças. :&tes elementos não reforçam a tôdas as respos
tas verbais grosseiras da criança, e sim, apenas aQ.uelas do con
texto social da linguagem. Desta forma, certas respostas da criança 
são freqüentes e prontamente reforçadas, enquanto que as demais 
são extintas. 

No exemplo citado por Staats e Staats ( 1962) quando a criança 
emite uma resposta verbal e lhe respondem : "o que você disse? ", 

o refôrço é preposto : é necessário uma nova resposta, a qual re
cebe menor fôrça do que uma outra em que o ouvinte pronta
mente deu uma resposta apropriada. 

As melhores respostas verbais são reforçadas diferencialmente 
pelOS pais e por outras pessoas, especialmente em têrmos de tempo 
requerido para dar o refôrço, modelando-se assim, gradualmente, 
o comportamento verbal da criança. 

Desta consideração fàcilmente se deduz a importância que o 
ambiente pode exercer não só no desenvolvimento, como na ma
nutenção do comportamento verbal, j ustificando-se assim os estu
dos que procuram especificar melhor as variáveis em causa. 

Várias são aS! técnicas de estudo que vêm sendo usadas no 
campo do condicionamento verbal ,algumas delas, se prestam mais 
e outras menos ao estudo das influências ambientais. Entre estas 
técnicas há a conhecida por Associação de Palavras ou Associação 
livre. Tal técnica foi amplamente usada em laboratórios de Psico

logia e Clinicas Psicológicas, desde 1879 em que Galton ( apud Anas
tasi 1965) a introduziu entre as técnicas psicológicas. 

De início, Galton apresentava a si mesmo, visualmente, pala
vras estimulo uma de cada vez, previamente preparadas. Na for
ma modema do experimento de Associação, as palavras são ainda 
empregadas como estimulos, porém sempre apresentadas por outras 
pessoas. Em geral, os estímulos são tirados de listas padronizadas 
e apresentadas, individualmente, a elementos dos vários grupos de 
sujeitos previamente selecionados com base em idade, sexo, ocupa

ção, nível de instrução e assim por diante. Em alguns casos, o 
principal interêsse do experimentador reside na natureza da pala
vra-resposta emitida ,em outros casos, os tempos de reação também 
recebem atenção (Keller, 1ge06 ) . Um dos mais conhecidos estudos 
sôbre Associação é o realizado por Kent-Rosanoff consistindo de 
uma lista original de 100 palavras-estímulo escolhidas que, segundO 
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'Anastasi ( 1965) eram palavras comuns, neutras e com tendência 
. a evocar as mesmas asociações nas pesoas normais. 

Vários estudos foram feitos em campos diversos relativos à 
Associação de p alavras, esquemas .de refôrço, influência da hospi

talização na área do comportamento verbal. Assim Greenfeld (966) 
· estudando a aquisição de um vocabulário de língua estrangeira 
observou a influência do reforçamento e do significado das pala

vras e chegou à conclusão de que o significado é mais importante 
na aquisição de um vocabulário estrangeiro do que o reforçamento. 

Outros autores têm usado outras técnicas visando verificar o 

papel de variáveis relevantes para o condicionamento verbal. Entre 
os estudos relatados na literatura pertinente ao presente relatório 
alguns são mais sugestivos. Entre êstes temos o de Salzinger e Pi
soni (apud Sarnoff, 1967) em que o refôrço ' fornecido por afir
mações de aprovação social mais eficaz para incrementar enorme
mente o número de opiniões estabelecidas por pacientes hospita
lizados. 

Pesquisas na área da associação de palavras tem isolado vários 
fatôres que influenciam as respostas dadas aos testes de associa
ção livre. Estudos de Becker ( 1960) e outros anteriores levaram à 

conclusão de que as pessoas mais educadas têm respostas menos 
populares e mais individuais do que as menos educadas. 

Locke ( 1966) estudando o problema da razão do estímulo ex
posto no condicionamento verbal concluiu que a apresentação em 
esquema de razão fixa eleva os efeitos incrementados e associados 
com o reforçamento de respostas contingentes, mas a razão fixa 
não é ,entretanto, Uma condição necessária para a ocorrência do 
condicionamento. 

Guepin ( 1962 ) concluiu que a hosp�talização não é uma fonte 

necessária para o atraso da linguagem da criança. 

Levando em consideração os resultados dos autores citados, nos 

propusemos a estudar, em 1 .0 lugar, a influência do ambiente e 

do refôrço e, indiretamente, do sexo no condicionamento verbal 

de crianças. 

MÉTODO 

Sujeitos : Foi usada uma amostra de 24 suj eitos, emparelhada 
em �exo, idade, nível sócio-econômico e escolaridade. A idade mé
dia dos suj eitos foi de 9,5 sendo a amplitude de variação de 7 a 12 
anos. A escolaridade dos suj eitos variou le 1 .0 a 3 .° grau primário. 

Os suj eitos foram distribuídos em dois grupos : Grupo Experimental 
e Grupo de Contrôle, 
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o Grupo Experimental era formado de 12 crianças, com hos
pitalização mínima de dois meses, sendo seis do sexo feminino e 
seis do sexo masculino. Dentro de cada subgrupo, três receberam 
refôrço e três não receberam. 

O Grupo de Contrôle foi constituído de 12 crianças que nunca 
foram hospitalizadas, nem tiveram vivência de ambiente hospitalar. 
Dêste grupo, 6 eram do sexo feminino e 6 do sexo masculino, sendo 
que em cada subgrupo 3 receberam refôrço e 3 não receberam refôrço. 

TABELA 1 

Distribuição dos Suj eitos em Relação ao 
Grupo Experimental e Grupo de Contrôle 

HOSPITALIZADOS NAO HOSPITALIZADOS 

Refôrço Masc . Femin . Total Masc . Femin . Total 

com 3 3 6 3 3 6 

sem 3 3 6 3 3 6 

Total 6 6 12 e, 6 12 

O Grupo Experimental foi composto de pacientes da Clinica 
Pediátrica de um Hospital de Indigentes de São Paulo, portadores 
de uma das seguintes moléstias crônicas : verminose, febre reumá
tica, nefrite e doenças das vias respiratórias. 

O Grupo de Contrôle foi constituído de crianças de um Grupo 
Escolar de um dos bairros da Capital de São Paulo. 

Instrumentos : Foram usados os seguintes instrumentos : 1) Ques
tionário ;  2 ) Escala Ocupacional de Hutchinson ( 1960> ; 3)  'I'este das 
Matrizes Progessivas de Raven ( forma Infantil ( 1947) ; 4) Teste de 
ASsociação Livre de Palavras. 

O Questionário foi usado para selecionar os suj eitos nas seguin
tes variáveis : sexo, idade, escolaridade e nível sócio-econômico. 

Para os hospitalizados ainda as seguintes variáveis : diagnóstico 
e tempo de hospitalização. 
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Para os não hospitalizados, controlou-se a ocorrência de alguma 
hospitalização de si mesmo e da família, visita a algum hospital e 
conhecimento de alguém que está doente. 

A Escala Ocupacional de Hutchinson ( 1960) foi usada para se
lecionar os sujeitos quanto ao nível ocupacional do pai. Todos os 
sujeitos tinham nível ocupacional que se enquadra nos níveis 5 e 6 
da referida escala. 

O Teste das Matrizes Progressivas de Raven ( 1947) foi usado 
para avaliar o nível intelectual dos suj eitos. Embora para efeito do 
emparelhamento dos suj eitos não tenha sido considerada a variável 
inteligência, esta foi obj eto de consideração por parte dos pesqui
sadores. Os suj eitos de inteligência abaixo da média foram excluí
dos do presente estudo. 

O Teste de �sociação Livre de Palavras foi inspirado no de 
Kent-Rosanoff e continha 50 palavras, sendo 25 referentes ao ambi
ente hospitalar e 25 neutras ao ambiente hospitalar. As 1 0  pala
vras iniciais destinadas à mOdelagem do comportamento foram dis
tribuídas em ordem alternada, ou sej a, as pares eram referentes ao 
ambiente hospitalar e as ímpares eram neutras. As demais foram 
distribuídas segundo a tabela dos equiprováveis ( 1 ) .  

Procedimento : O Questionário e o Teste das Matrizes Progressi
vas foram aplicadOS no dia anterior às sessões experimentais. Tanto 
para o grupo hospitalizada como para o não hospitalizado tomou
se o cuidado de fazer com que 3 suj eitos do sexo masculino e 3 
do sexo feminino nunca fôssem reforçados pelas respostas dadas 
a qualquer palavra-estímulo, enquanto que os outros 3 do sexo 
masculino e 3 do sexo feminino eram sempre reforçados nas res
postas de referência específica a hospital (Tabela 1 ) . Desta forma, 
os sujeitos masculino e feminino não reforçados funcionaram como 
contrôle ou têrmo de comparação para os suj eitos reforçados. 

O esfôrço verbal empregado foi "muito bem ! ". 1!:ste refôrço pôde 
ser usado tendo-se em vista que na bibliografia sôbre o a,�sunto 
êle já se mostrou eficiente em outras situações experimentais. Por 

( 1 )  Lista de palavras adaptadas de Kent-Rosanoff segundo a ordem de 
apresentação usada no presente trabalho : 
1) flor; 2) esperar; 3) mesa; 4) visita ; 5) SÔN ; 6) jejum ; 7 ) brincar ; 
8) esparadrapo ; 9) esquentar ;  10) melhorar ; 11) morrer ; 12) agulha ; 
13) comer ; 14) exame ; 15) saúde ; 16) dormir ; 17) pequeno ; 18) pai ; 
19) mão ; 20) cadeira ; 2 1 )  música ; 22 ) soldado) 23) fígado ; 24) mé
dico ; 25) enfermeira ; 26) mulher ; 27) dinheiro; 28) estômago ; 29 me
droso ; 30) sangue ; 31) doença; 32) preto ; 33) amargo; 34) azul ; 
35) janela; 36) receit a ;  37) febre; 38) andar ; 39) raiva ; 40) remédio; 
41) tristeza ; 42) avental ; 43) algodão ; 44) fruta ; 45) vermelho; 46) do
lorido ;  47) mole ; 48) fundo ; 49) picar ; 50) curar. 
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exemplo, Witter ( 1969 ) comparando os efeitos de reforçadores pri
mários e secundários em crianças observou diferenças nas respos
tas, decorrentes do tipo de refôrço usado. Um dos refôrços utili
zados foi a expressão "muito bem ! "  que se mostrou eficaz como re
forçador, sendo que para um dos grupos estudados tal expressão 
mostrou-se superior aos demais reforços. 

O Teste de Associação foi aplicado individualmente, sempre no 

mesmo horário, dividido em duas sessões com um intervalo médio 
entre as mesmas de 15 minutos. Tomou-se o cuidado de fazer tôdas 
as aplicações em horários distantes das refeições para evitar asso
ciação de palavras com alimentos. 

Cumpre salientar aqui que a aplicação das provas foi realizada 
em uma sala dotada de um mínimo de estimulações que pudessem 
interferir no experimento. 

RESULTADOS : 

Com os escores obtidos no teste de Associação foi construída 
a Tabela 2 na qual acham-se expressos os dados referentes à pri
meira e à segunda aplicações. 

TABELA 2 

Dirtribuição dos Scores Obtidos no Teste de Associacão de 
Palavras, em Relação ao Ambiente, Sexo e Refôrço. J 

Refôrço 

com 

sem 

HOSPITALIZADOS NAO HOSPITALIZADOS 

l .a aplic o 2 .a aplic o  1 a aplic . 2 .a aplic . 

- -----------

M 

12 

18 

15  

15  

2 

18 

F 

20 

4 

21  

1 9  

14 

10 

M 

15  

19  

14 

12  

4 

20 

F 

23 

!' 
21 

21  

1 8  

1 2  

M F M F 

- ----_ ._---------

13 6 12 

9 16  11  

9 4 13  

- ----- - - ----

O 5 

5 8 

4 5 

O 

2 

6 

7 

18 

8 

2 

1 1  

3 
... _-� 
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AS informações colhidas por meio do teste de Associação de 
Palavras e do Questionário foram tratadas estatisticamente através 

da Análise de Variância. Foi também feita a estimativa das médias 

de palavras relativas a hospital para os 2 grupos de ambientes dis

tintos : hospitalar e não hospitalar. 
As variáveis estudadas foram : ambiente (A) sexo (S )  e re

fôrço (R) . 

A Análise de Variância mostrou diferenças Entre os dois meios, 

hospitalar e não hospitalar na Associação de palavras . sendo esta 

diferença significante ao nível de 0,01 tanto na primeira como na 

segunda aplicação (Tabela 3 e 4) . 

TABELA 3 

Análise da Variância dos Dados Obtidos na Primeira Aplicação 
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TABELA 4 

Análise da Variância dos Dados Obtidos na Segunda Aplicação 

Fonte de 
Variação 

Soma de Graus de Quadrado 
Quadrados Liberdade médio 

Razão do C anclusão 
Quebrado 
médio 

-------- -----

Podemos verificar ainda através das Tabelas 3 e 4 que não houve 
diferenças significantes entre o sexo masculino e feminino, tanto na 
primeira Quanto na segunda aplicação. 

Quanto ao uso ou não do refôrço não houve diferenças signifi
cantes na 1 .a aplicação do teste ( Tabela 3 ) ; a segunda aplicação, 
todavia, revelou uma diferença significante no nível 0,05 no emprê
go do refôrço (Tabela 4) . 

A Análise da Variância revelou também que em ambas as apli
cações não houve diferenças significantes na interação d os fat ôre� 

A x S, A x R e A x S x R conforme indicam as Tabelas 3 e 4. 

Como houve diferenças significantes entre o meio ambiental foi 
feita a estimativa das médias para a primeira e para a segunda 
aplicações. Foi encontrada 1 estimativa de média de 14 . 00 para os 
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sujeitos hospitalizados e 7 . 00 para os não hospitalizados, com um 

desvio padrão de 1 ,58, na l .a aplicação. Na 2 .a aplicação, a estima

tiva de média foi de 13,91 para os suj eitos hospitalizados e 7,75 
para os não hospitalizados, com um desvio padrão de 1 ,55. 

DISCUSSAO 

Era obj etivo dêste trabalho estudar a influência do ambiente 
hospitalar nas respostas às palavras-estímulo num teste de asscia
ção livre. 

A Análise de Variância mostrou que, realmente, há diferenças 
entre os dois meios na associação de palavras. �stes resultados confir
mam as observações de Laffal (965) e de Staats ( 1962) segundo os 
quais o ambiente modela o comportamento verbal da criança. con
firmam também o fato ressaltado por Dollard e Miller ( apud Keller 

e Schoenfeld, 1966) de que o comportamento humano está na de
pendência do contexto cultural. 

Os resultados da Tabela 3 mostraram que, na l .a aplicação, não 

houve diferenças significantes quanto ao uso do refôrço ; entretanto 

na Tabela 4, ou sej a, na 2 .a aplicação êsses resultados são signi
ficantes e permite-nos 1 comparação com os resultados obtidos por 
Greenfeld ( 1966) , �ste autor estudou os efeitos do reforçamento e 
do significado das palavras e chegou à conclusão de que o signifi
cado é mais importante na aquisição de um vocabulário estran
geiro, do que o reforçamento. 

Os dados do presente estudo parecem confirmar, mais uma vez, 
os resultados dêstes autores. Isto é mais evidente em relação aos 
dados da La aplicação quando apenas o ambiente mostrou-se signi
ficante nas respostas verbais dos suj eitos às palavras-estímulo. Já 
na 2.a aplicação, os resultados apontam diferenças significantes atri
buíveis tanto ao ambiente como ao refôrço. Todavia, as diferenças 
relativas ao ambiente alcançaram um nível mais alto da signifi
cância, o que indica que o condicionamento do m eio ainda pode ser 
considerado mais relevante do que o feito durante a sessão expe
rimentaL 

Como os dados revelam, o refôrço passou a ser mais efetivo na 
segunda aplicação. Uma das possíveis explicações é de que o su
j eito tomou conhecimento das condições em que se processava o 
reforçamento. Vários autores constataram haver uma relação entre 
o condicionamento, o uso do refôrço, e o fato do suj eito estar ou 
não ciente dos mesmos. Assim, Levin (96 1 )  verificou que muitos 
suj eitos tinham percebido a contingência de refôrço e que os su
j eitos que ficaram cientes do reforçamento apresentaram resultados 
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significantemente superiores aos dos suj eitos que declararam não 

ter tido ciência da relação existente entre sua resposta e o refÔrço . 

É possível que no caso do presente trabalho os suj eitos tenham 

alcançado uma melhor ciência da contingência de refôrço a que esta

vam sendo submetidos, desta forma, seria de se esperar que ocor

resse um melhor condicionamento nesta segunda aplicação. Por 

outro lado, a duração da primeira sessão parece ter sidO insuficiente 

para que os suj eitos chegassem a ficar cientes do reforçamento. 

Todavia, uma vez que não se mediu o conhecimento da contingên

cia do refôrço não é possível afirmar que isto tenha ocorrido. 

Outra hipótese explicativa seria a de que na situação experi

mental estaria ocorrendo um contra-condicionamento em que o po

der do refôrço verbal usado estaria em oposição ao condicionamento 

natural do ambiente, pelo menos no grupo não hospitalizado. Pa

rece que apenas duas aplicações do reforçamento são insuficientes 

para que o reforçamento sobreponha efetivamente a ação do meio . 

É possível que feitas mais aplicações o refôrço se mostrasse tão 

significante quanto o meio. 

Os resultados sôbre a interação dos fatôres A x S, A x R, S x R 

e A x S x R vem revelar que a diferença dos sexos não influiu 

na associação de palavras nos 2 ambientes estudados, confirmando 

a teoria de refôrço ( Skinner, 1967 ) que o ambiente reforça, indis

tintamente, a todos os indivíduos de 1 dada comunidade. 

SUMARIO E CONCLUSÃO 

Estudando os efeitos da hospitalização sôbre o condicionamento 

verbal em crianças verificou-se a influência do ambiente , sexo e 

refôrço isoladamente e em interação.  

Os dados obtidos foram submetidos a uma análise de variância.  

Os resultados, válidos para a amostra estudada, revelam que 

a) o ambiente exerce influência na associação de palavras ; b l não 

há diferenças significantes entre os dois sexos, num mesmo ambiente ,  

nem e m  ambiente diferentes ;  c)  o s  efeitos do refôrço são d e  impor

tância secundária em relação ao ambiente,  na 1 .a aplicação, sendo 

que o refôrço assume significância na 2 .a aplicação ; d ) as intera

ções A x S, A x R, S x R e A x S x R não foram significantes. 

Nossas conclusões confirmam as concepções da teoria do re

fôrço quanto ao contrôle do comportamento exercido pelo ambiente. 
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A E N FERMAGEM COMO CATEGORIA 
OCU PACIONAL N UM MODERNO 
HOSPITAL-ESCOLA B RASILE IRO * 

Introdução 

Célia Almeida Ferreira Santos * * 

A delimitação de funções das enfermeiras é um problema im

portante para a enfermagem, quer no Brasil qu.er em outros países, 
como se pode perceber na literatura profissional. 

A resposta à pergunta : "Quem deve fazer o que"? poderá trazer 
conhecimentos que vão facilitar a solução de três problemas enfren
tados pela profissão : 

a )  expansão numérica das enfermeiras 

b) racionalização hospitalar 
c) integração escola - situação de trabalho 

o tema nos atraiu pelas necessidades obj etivas do meio, pes
soalmente sentidas através de nossa atividade como professõra de 
sociologia de uma escola de enfermagem. Esta posição fêz-nos viver 
e sentir os problemas oriundos da indefinição de papéis, problemas 
êsses que se manifestam nas relações escola-hospital ; dentro da 
escola, nas relações profesor-aluno ; e, no hospital, entre todos os 
seus membros. 

Objetivos 

A demitação de funções, ponto de partida do presente trabalho 
foi ampliada, numa tentativa de entender a situação concreta exis · 
tente para a enfermeira. 

O propósito, ao iniciar êste trabalho, foi tentar responder às 

seguintes indagações : 

• Resumo da tese apresentada para conquista do grau de doutor junto 
à Escola de Enfermagem de Ribeirão Prêto. 

* . Professôra contratada da Cadeira de Psicologia e Sociologia da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Prêto. 
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1 - N a  situação concreta examinada (um Hospital-Escola) : 

a) o que faz cada uma das categorias ocupacionais da en

fermagem? 

b) o que gosta de fazer cada uma das categorias ocupacio

nais da enfermagem? 

c) como cada uma das categorias ocupacionais da enfer

magem acha que deveriam ser distribuidas as tarefas de 

enfermagem pelo pessoal das diferentes categorias? 

2 - Como se definem os papéis das enfermeiras, de acôrdo com 

a organização da instituição hospit.alar? 

3 - De que camadas da sociedade saem as pessoas que traba

lham em enfermagem nos hospitais e quais os valôres da 
sociedade sôbre êsse trabalho? 

4 - Dentro do hospital, como se definem as expectativas dos 

outros funcionários em relação às enfermeiras? 

Ccletas de dados : Técnicas e procedimentos. 

As técnicas utilizadas no preserite trabalho foram : 

Questionário - O questionário abrangia uma parte de identi
ficação e informação sôbre escolaridade, vida profissional e níveis 
de aspiração do entrevistado ; outra vasaVa sôbre os familiares do 

entrevistado ; uma terceira parte consistia num inventário de 90 
tarefas, sôbre as quais o entrevistado deveria responder, em três 
etapas sucessivas : a) se gostava de executar cada tarefa ; b) quão 
freqüentemente costumava executá-las ; c) quem deveria executar 
as diferentes tarefas em um hospital com um serviço de enfermagem 
"idealmente" organizado. 

Além do questionário foi utilizada a técnica de observação di 
reta, durante três meses numa enfermaria do Hospital ; de obser'
vação partiCipante, mas reuniões de corpo docente de Escola de 
Enfermagem e através de um curso de Relações Humanas minis
trado às enfermeiras do Hospital. 

A fim de situar o Hospital focalizado no presente estudo dentro 
de evolução geral de rê de de assistência hospitalar do Estado de 
S. Paulo ( e brasileira) foi visitado um hospital do interior do Est. 
de São Paulo onde foram entrevistadas enfermeiras e o diretor 

'cllnico. 
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Grupos amostrais - As categoriais ocupacionais estudadas no 
Hospital examinado foram : 

categoria A - Professôras e instrutores da Escola de Enfermagem, 
em número de 12. 

Categoria B - Enfermeiras diplomadas - em número de 25.  

Categoria C - Auxiliares de Enfermagem - em número de 30.  
Categoria D - Atendentes - em número de 45.  

categoria E - Estudantes do curso de auxiliar de enfermagem que 
são ao mesmo tempo atendentes do Hospital - em 
número de 16 .  

No decorrer do trabalho as diferentes categorias serão designa

das pelas letras utilizadas na enumeração acima. 

Resultados 

1 - Características sócio-econômicas do pessoal de Enfermagem. 
A análise dos dados revelou que trabalham no Hospital, em en

fermagem, pessoas com características biológicas ( sexo e côr ) e 
sociais distintas, nas diferentes categorias estudadas. 

As categorias A e B são de pessoas predominantemente de cô:
branca, sexo feminino e, na grande maioria, solteiras. Suas origens 
sócio-econômicas estão nas camadas médias não assalariadas e a 
escolha da profissão mostrou a percepção do valor instrumental de 
educação que existe nas classes médias. Mostram identificação com 
a profissão quando manifestam desej os de aprimoramento profis
sional e de não abandoná-la. Tiveram que vencer barreiras ao in
gressar na profissão, barreiras explicitadas através da oposição dos 
país ao ingresso na escola de enfermagem, país êstes porta-vozes 
dos valôres correntes na sociedade global em relação à enfermagem. 

Como mulheres, desempenhando papéis femininos, as enfermei
ras entram na situação de trabalho já com posição definida de 
"submissão" em relação aos grupos masculinos com os quais inte
ragem. A escolaridade inferior (em anos) à dos médicos reafirma 
essa situação submissa, a que acresce o confronto enfermagem versus 
medicina, concebida a primeira como profissão paramédica e au
xiliar da segunda. A sociedade global reforça esta hierarquia, quan
do desencoraj a j ovens a seguirem enfermagem e coloca a medicina 
como a profissão liberal de maior prestígio. (HUTCHINSON e CAS
TALDI,  1960 ; ALCANTARA, 1966 ) . Portanto, pelas famílias de ori
gem, as enfermeiras situam-se na classe média e o status conquis-
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tado pela profissão mantém essa posição, deixando-as porém em 
posição inferior (pela classificação das profissões) à dos médicos. 
A profissionalização através da enfermagem traduz uma luta por 
conservação de status ou por ascenção social. 

Vê-se, do exame de dados, que a posição social da enfermeira, 
ao entrar no mercado de trabalho, j á  está pré-determinada e defi
nida, pelo status da profissão na sociedade global. Reciprocamente,  
é num setor bem delimitado da sociedade global que as futuras en·· 
fermeiras são arregimentadas. 

As outras categoriais a, D, e E, têm características diferentes. 
Aparecem o sexo masculino e a côr preta. Os anos de escolari
dade anterior ao ingresso na enfermagem diminuem. As famílias 
de origem são, em maior percentagem, de camadas sociais inferiores. 
de proletários ( dedicando-se mais a atividades assalariadas manu
ais) ; diminuem os anos de escolaridade das famílias de origem. 
São proletários em busca de trabalho. A situação social definida é 

de submissão, os níveis de aspira·ção são baixos, as possibilidades 

de ascenção social, escassas. 

2 - O Hospital - Ambiente de trabalho das enfermeiras. 

O Hospital ambiente de trabalho das enfermeiras e dois outros 
hospitais do Estado de S. Paulo foram examinados, tentando-se 
apreender o grau de racionalização dessas instituições. Pesquisa
ram-se traços de organização tradicional e organização burocrática, 
numa tentativa de descrever a situação de trabalho das enfermeiras. 

Observou-se que o Hospital estudado apresenta estrutura social 
mais complexa, entrelaçada com outras instituições, bem como a 
presença e coexistência de maior número de categorias ocupacio
nais quando comparado com os outros dois. Esta estrutura mostra-se 
mais burocrática em relação a alguns setores ( médico e administra
tivo, por exemplo) ,  mas no setor de enfermagem persistem muitos 
elementos da estrutura tradicionalista. 

3 - A Enfermeira no sistema social Hospital. 

O estudo da enfermeira no sistema social Hospital permitiu 
delinear a seguinte situação. A enfermagem, como uma carreira, é 

vista pelos segmentos da sociedade interessados nos prOblemas de 
saúde, como uma ocupação que requer treinamento especializado 
e prolongado. Seus profissionais como os demais profissionais de 
formação científica, devem ser racionalistas e universalistas devem 
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ter funcionalidade específica,  dando-se ênfase ao desempenho. Quan
to à maneira de encarar o obj eto, a enfermagem deve ser : univer
salista, atributiva, funcionalmente específica, efetivamente neutra e 
de orientação coletiva .  

No processo de socialização para a profissão, as  enfermeiras 
incorporam os valôres dêsse setor da sociedade, mas, ao mesmo 
tempo encontram valôres que as afastam do papel por êle definido , 
dirigindo-as a posições de educadoras e administradoras (coorde
nadoras e supervisoras de serviço ) . Estas posições dificultam sej a 
mantida a ética artesanal e sej am alcançadas gratificações com c 
produto do trabalho : recuperação do paciente ou preservação da 

saúde. 

Dentro do sistema social concreto de interação, encontram al
ters que mantêm em relação às enfermeiras expectativas concomi
tantemente tradicionalistas e burocráticas, além de outros que as 
consideram portadoras das ideais definidos por se tores da sociedade; 
ideais de uma profissão científica e contrôle da saúde. 

São porta-vozes de expectativas tradicionalistas os médicos e 
os doentes . De expectativas de comprometimento com a ética bu
rocrática, a administração e a Escola ( através dos instrutores) . De 
expectativas da enfermagem como profissão científica, as enfer
meiras, a Escola, a administração e os médicos . 

As ideologias incorporadas na socialização para o papel. afas
tam as enfermeiras da adesão aos papéis tradicionais, mas a situa
ção real de trabalho dificulta o desempenho do papel cem o profissão 
cientificamente orientada. Se as críticas de que são alvo são vá
lidas, a alternativa restante é o desempenho do papel orientado 
para as outras expectativas também existentes : comprometimento 
com a ética burocrática. 

4 - As tarefas de enfermagem. 

A aplicação do inventário de tarefas deu, como achados prin
cipais, os seguintes : 

1 .0 )  A maior parte dos cuidados básicos e técnicos não estão 
sendo ministrados por enfermeiras. 

2 .° ) As enfermeiras estão, principalmente, desempenhando ta
tarefas de organização. 

3.°)  Elas declaram apreciar em níveis altos as tarefas das áreas 
básicas, técnica e de organização. 
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4.0) Não há consenso, dentro da equipe de enfermagem quanto 
ao nível ao qual deveria ser atribuido o desempenho de 
tarefas das áreas básicas e técnica. 

5.°)  :Éste consenso é maior quando são investigadas apenas as 
enfermeiras (A e B) e auxiliares, mas, ainda assim há 

muita discrepância nos resultados. 

Comparando-se os resu.ltadcs obtidos pelas averiguações feitas 
entre as enfermeiras, referentes a realização e aprecia·ção, com 
aqueles que dizem respeito ao aspecto normativo-ideal, nota-se que : 
de um lado, o comportamento executivo não se sobrepõe ao apre
ciativo, nem corresponde ao comportamento ideal ; de outro, o com
portamento ideal não está perfeitamente claro. 

O estudo das áreas mais importantes de definição da profissão, 
básica e técnica, revelou : 

1 .0 )  que as enfermeiras relegaram (na situação de fato) , ao 
nível dos atendentes os cuidados da área básica : higiene, confôrto , 
alimentação do paciente. 

2) que muitas das tarefas da área técnica estão sendo exe
cutadas por atendentes e auxiliares. 

A indeterminação nos níveis ideais sugere a hipótese de que 
a situação real está influindo na transformação dos padrões nor
mativos da profissão. As enfermeiras, pressionadas por elementos 
adversos da situação (escassez de pessoal e de equipamento, obj e -· 
tos socais frustradores ) ,  refugiaram-se em atividades predominan
temente administrativas e abriram mão das que envolviam redefi
nição dos procedimentos tradicionais simples. 

Existe na situação uma categoria, a de auxiliar, pronta a re
ceber tôdas as tarefas da enfermeira e não realizadas por ela, por
que a execução destas tarefas significa promoção de status. 

Análise do comportamento não conformis,ta da eniermeira : 

O exame do material coligido mostrou. o papel da enfermeira,  
em seus aspectos psicológico, cultural e social, definido de maneira 
inconsistente, o que acarreta frustações nas detentoras do papel. 

O foco primário da integração precária dos papéis das enfer
meiras está na dificuldade de redefinição dos padrões tradicionais ; 
em têrmos de atuação segundo padrões racionais . Tal dificuldade se 
traduziria por um abandono da ética artesanal e engaj amento no 
ethos burocrático. 
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As enfermeiras, na situação mal integrada encontrada estão 
sofrendo um processo de transformação no significado do trabalho 
e na ética de trabalho. Não têm sabido (ou podido) é manter a 
ética artesanal nas condições novas de trabalho burocrático. Con
servá-la incluiria preservação dos padrões atributivo e de orientação 
coletiva da profissão, exigiria o tratamento direto do paciente, me
diante técnicos científicas, com o adequado maneoj de relaciona
mento humano. Significaria que, ao invés de abandonar as tarefas 
simples, que podem trazer elementos de agressão dos alters em 
presença (exemplo para que estudar bioquímica, se vão arrumar 
cama de  doentes? )  as enfermeiras deveriam ser capazes de conti
nuar o desempenho dessas tarefas de maneira nova. É arrumando 
cama, dando um banho, que a enfermeira pode manter-se facilmen
te em contato com o paciente . Se ela sou.ber usar também os co
nhecimentos de ciências biológicas e sociais adquiridos, poderá fazer 
verdadeiro diagnóstico de enfermagem, que determinará os procedi · 
mentos adequados e conduzentes à melhor recuperação do paciente . 
Êsses conhecimentos são adquiridos através da educação formal em 
escolas de enfermagem e não podem ser improvisados pelo bom 
senso de auxiliares e atendentes. A análise do papel psiCOlógico da 
enfermeira mostrou qu.e a redefinição do papel tem sido dificultada 
pela escassez numérica de profissionais, uma das causas da distân
cia entre enfermeira e paciente. Por outro lado, o papel cultural 
tradicicnalmente definido parece ser responsável pela segregação 
das tarefas, com exclusão das que envolvem, potencialmente, agres" 
sões à enfermeira. SObrepondo-se a isto, os alters em presença faci
litaram, pelas críticas que fazem, que mais se afastassem da ten
tativa de preenchimento dêsses papéis. São obj etos sociais signifi
cativos para as enfermeiras e porta-vozes de tôda a inconsistência 
da situação por elas vivida. 

A escassez numérica foi,  pois, um canal de racionalização para 
a fuga que desej avam fazer, no sentido de se furtarem a situações 
desagradáveis de frustração. A carência inicial funcionou como ele

mento impulsionador para a mudança de padrões e a racionaliza

ção da fuga. 

Esta análise pretendeu determinar os canais prováveis de ma

nifestação do comportamento não conformista, de acôrdo com ou
tras características da profissão, compreendidas estas através dos 

valôres existentes no sistema social global para a ocupação : pro

fissão feminina (o que dirige sua orientação não conformista para 
atitudes passivas) e ocupação centrada antes em normas que em 

obj etos. Disto resultaram, como comportamentos ambivalentes mais 
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prováveis, o desempenho perfeccionista e a evasão, ambos encon
trados no Hospital em foco, se bem que tenha sido verificada a 
predominância do último tipo. 

A situação examinada parece importante, porque permitiu mos' 
trar como a escassez de enfermeiras foi utilizada como veículo de 
racionalização da fuga às frustações ; foi elemento que facilitou a 
formação de padrões novos, que serão posteriormente adotados e 
seguidos independentemente da escassez numérica. Isto é , assiste-se 
a uma mudança de valor. 

Foram examinadas as alternativas possíveiS para as enfermeiras 
escaparem às frustrações e continuarem a obter gratificações. Por 
características inerentes à profissão e à situação de trabalho, a al
ternativa mais favorável no caso parecia ser a redefinição dos pa
drões e valôres existentes para a profissão ; havia elementos da si
tuação e ideologias vigentes que favoreciam esta alternativa. Além 
disto, esta alternativa estava pré-determinada por outras caracte
rísticas da profissão : 1 .0 )  profissão feminina, que indica uma opção 
pela passividade ; · 

2.°) profissão universalista, que está mais ligada 
a normas que a obj etos. 

Por estas características, a mudança dos padrões de comporta
mento e dos valôres deve seguir as diretrizes de orientação passiva 
e dirigida a normas. Dentro do esquema de PARSONS ( 1964) , os 
comportamentos prováveis seriam "observância perfeccionista" ou 
"evasão". A "observância perfeccionista" foi representada por uma 
minoria no hospital analisado e a "evasão" foi o comportamento 
de quase tôda a categoria . 

Exemplos de outras sociedades, onde problemas semelhantes se 
colocaram, sugerem que os problemas aqui examinados ocorreram 
também em outros sistemas sociais semelhantes e mostra a neces· 
sidade de um contrôle por parte da sociedade global, ao menos 
pelos setores preocupados com assuntos de saúde. :Êste contrôle 
deve incluir ou proporcionar às enfermeiras uma situação estrutu
rada, de modo a não colocá-las frente a padrões incongruentes e 
expectativas contraditórias ou mal definidas, e o permitir às per 
sonalidades dos agentes usufruir u m  mínimo de satisfação, que as 
motive para o desempenho adequado do papel. 

Sumário e Conclusões 

Adotou-se no presente trabalho o esquema de Parsons para 
análise de um sistema social e procurou-se entender o comporta
mento do agente (ou agentes, as enfermeiras) dentro do sistema 
social interativo. Cada agente está suj eito, em seu relacionamento,  
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a uma série de expectativas, que delineiam seus padrões de com
portamento, e a sanções positivas ou negativas correlatas. As san
ções formam, ao mesmo tempo, um sistema de expectativas do 
agente em relação aos comportamentos dos alters. 

Pretendeu-se, através de análise do sistema, saber como se deli 
neou o papel da enfermeira, explorando, para isto, todos os obj etos 
da sua situação de agente : obj etos físicos ( hospital e seu equipa
mento ) ; obj etos culturais ( conj unto de símbolos e valôres existentes 
sôbre a profissão no meio social interno do Hospital e no ambiente 
externo) ; e obj etos sociais ( alters)  com os quais ela interage. Além 
disso, cada agente ( enfermeira) tem também, na sociedade global 
onde vive, uma posição social definida. Esta influi na posição social 
da profissão, da mesma forma que o status profissional influi na 
maior ou menor possibilidade de arregimentação de sua clientela . 
:Ê:stes dados eram, por isso, importantes e foram pesquisados. 

Através desta análise, muitas inconsistências foram encontradas, 
o que mostrou estar o papel da enfermeira mal integrado no sistema 
social hospital e na sociedade global . As inconsistências revelaram 
que a ocupação está em processo de transição no definir papéis, 
conservando ainda muitas características da organização tradicio 
nalista, vigentes na sociedade inclusive, com reflexos no sistema 
parcial do hospital. 

No decorrer do trabalho, através do exame das conotações exis
tentes sôbre a ocu.pação, da sua posição no mercado de trabalho e 
na sociedade global e das expectativas de papel vigentes, pôde-se 
elaborar um perfil psicológico, social e cultural das enfermeiras. 
As características psicológicas, as ideologias dominantes e sua po
sição social estão ligadas a contextos sociais mais tradicionalistas 
Ou mais burocráticas. 

Na realidade, padrões tradicionalistas e burocráticos coexistem, 
com intensidades variáveis, em diferentes momentos e locais. por 
isto,  ainda que os padrões tradicionalistas sej am reconhecidos como 
tendências conservadoras de situação pretér ita, êles exercem pres
sões atuais sôbre as enfermeiras, da mesma forma que o fazem as 
exigências inovadoras da orientação burocr�tica. Todos êstes pa
drões e expectativas estão nos agentes (enfermeiras ) ,  quer através 
dos alters (obj etos sociais) da situação, quer já incorporados du
rante o processo de socialização. 

O aceitar a definição burocrática do 'papel envolveria um am
biente de trabalho também mais burocrático, cientificamente orien
tado, o que · implica, no caso, riqueza técnica em recursos instru
mentais para o tratamento da saúde e em material de consumo 
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suficiente. Além disso, os recursos humanos disponíveis deveriam, 
também êles, atingir um mínimo necessário, que não comprome
tesse princípios burocráticos como, entre outros, o da divisão de 
atribuições e o do exercício de autoridade. A inexistência destas 
condições não facilitou o desenvolvimento de padrões racional-bu
rocráticos de comportamento entre as enfermeiras .  Tais dificul
dades eram mais freqüentes no hospital de organização mais tra
dicionalista, mas perduram em grande escala no Hospital em foco . 
Nêle, deficiências materiais impedem muitas vêzes um desempenhr; 
eficiente, e conta tos pessoais têm que ser utilizados para obtenção 
dos recursos desej ados. 

Existem alters com possibilidade de apropriação de tarefas que 
deveriam estar afetas apenas às enfermeiras. A dificuldade de dis
tribuição de tarefas segundo o preparo, dentro da equipe de en·· 
fermagem, facilita a segregação delas, deixando às categorias in
feriores as "tarefas hnpuras" (manuais) da ocupação. Ideologias 
vigentes no processo de · socialização colaboram para esta atitude ,  
quando acentuavam a necessidade de formar enfermeiras adminis·
tradoras, dada a escassez de enfermeiras no cenário nacional. 

Reforçando a motivação segregativa, existem, no Hospital, por 
parte de alters masculinos da situação (médicos ) , ideologias con
servadoras discriminatórias quanto à prOfiSSionalização da mulher , 
�les tendem a conservar em relação às enfermeiras atitudes de 
domínio e exigência de submissão. Por outro lado, solicitam delas 
eficiência e iniciativa. Esta ambivalência coloca também as enfer
meiras em posição ambígua frente aos médicos, obj etos catéticos 
dos quais não conseguem se libertar, porque suas atividades são 
coordenadas em relação às dêles : dependem dos médicos para con
seguir a apropriação do "produto" de seu trabalho, isto é, a recupe
ração do paciente. 

Outro refôrço para a atitude de segregação de tarefas manuai:; 
seria o desej o de apreciação do status, pessoal e da profissão. Veri
ficou-se que a enfermagem, como carreira ocupacional, funcionou 
como elemento de maior vinculação às classes médias assalariadas 
e representou uma ascensão em relação ao nível educacional dos 
progenitores das enfermeiras. O reconhecimen,to desta ascensão pes
soal, ao lado da afirmação do status da ocupação como "profissão" 
cientificamente orientada, faz com que as enfermeiras estej am sem
pre esperando que outros profissionais dêem também demonstra
ções dêsse reconhecimento. As atitudes discriminatórias em relação 
à ocupação, por parte dos médicos, provocam frustação e reações 
hostis. 
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As enfermeiras estão, pois, em fase de transição que as suj eita 
a uma série de pressões muitas vêzes antagônicas e frustadoras. O 

comportamento encontrado é resultado desta situação. ll:le se es 
truturou de acôrdo com canais que também foram legitimados pelo 
contexto. É o comportamento não conformista, que se diferenciol] 

em dois tipos, o compulsivo-perfeccionista e o evasivo. 

O compulsivo-perfeccionista adere à ética tradicionalista de ideal 
de serviço e subserviência aos médicos. É o comportamento de um� 
minoria, sendo hostilizado pela maior parte das enfermeiras. Os 
elementos "evadidos" constituem a maioria. Desistindo de obter 
gratificação no trato direto do paciente,  refugiam-se em compor
tamentos de supervisores e administradores, delegando a maioria 
das funções básicas e técnicas para o pessoal das categorias infe
riores da equipe de enfermagem. E legistimam seu comportamento 
com base nas ideologias das escolas de enfermagem do país e na 
situação concreta de carência de pessoal qualificado no Hospital em 
foco. ll:ste comportamento é ambivalente na motivação, porquanto 
continuam a afirmar que a principal tarefa da enfermeira é c 

cuidado integral e direto do paciente. 
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A ATUAÇÁO DO ELEMENTO MASCULINO NA 
ENFERMAGEM 

'" Glycon ]. Bernardes 

* * Oswaldo V. Filho 

Muito pouco se tem escrito sôbre a atuação do elemento mas
culino na enfermagem brasileira. Êste foi um dos motivos que nos 
levou a elaborar o presente trabalho, cuj os propósitos visam : defi 
nir o papel do elemento masculino na enfermagem, tendo em vista 
os campos específicos em que pode atuar e despertar nos j ovens 
que ainda não se definiram por uma profissão, a motivação para 
uma carreira de excelentes perspectivas presentes e futuras . 

A presença de elemento masculino na equipe de enfermagem 
é desej ável em todos os aspectos dos campos de atuação da profis
são, quer na área de pura execu.ção, quer na de planej amento, a r · 
ganização, administração ou ensino. 

Sendo a enfermagem o organismo que mais direta e intensiva
mente se relaciona com o paciente , surgem muitas situações em 
que a presença do elemento masculino se torna absolutamente ne
cessária, em função de atribuições que na falta de alguém devi
damente preparado são delegadas a outros não qualificadcs pro 
fissionalmente. 

A enfermagem caminha para sua liberação dos preconceitos que 
a acompanham desde o seu aparecimento. Dentre os preconceitos 
ainda não superados, está o da aceitação da enfermagem como pro ·· 
fissão, entre os j ovens do sexo masculino. 

A conotação de profissão com características femininas, que 
em boa parte é responsável por tal preconceito, decorre da graná e 
predominância de elementos do sexo feminino que acorrem às Es
colas de Enfermagem ( cêrca de 96% do total ) ( 1 ) , e também do 

(*)  Supervisor de Enfermagem de Clínicas Cirúrgicas Especializadas do 

Hospital das Clínicas da F. M.  U . S . P . 

( * * )  Diretor do Serviço de Enfermagem da Casa do Convalescente de 
Suzano do Hospital das Clínicas q.a F .  M .  U .  S .  P . 
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desconhecimento, por parte do grande público, de que há campos 
dentro da enfermagem onde a atuação do elemento masculino se 
torna indispensável. 

Acrescente-se a isso, que sendo também a Enfermagem uma 
profissão de nível Universitário, definida dentro da Area de Saúde, 
como uma das prioridades educacionais do atual govêrno, inegáveis 
são as oportunidades que, também se oferecem aos j ovens do sexo 
masculino. Nêste sentido, vale destacar que à satisfação pessoal 
proporcionada pelo exercício de Enfermagem, alia-se a crescente 
procura de elementos masculinos, porquanto as demandas no mer
cado de trabalho intensificam-se progressivamente. 

Existem várias escolas que ainda persistem em não reconhecer 
a necessidade de proporcionar aos seus alunos a oportunidade de 
estagiar em Salas de Parto, estando portanto fora da realidade bra

sileira ( 2 )  e deixando de dar ao futuro profissional o indispensável 
preparo e um mínimo de experiência, para que possa eventualmente 
prestar cuidados adequados à parturiente e ao recém-nascido, quan
do não houver alguém com preparo equivalente ou superior ao seu , 
para tal atendimento. 

De maneira geral, excetuando-se a Obstetrícia, Ginecologia e 
Bercário, tradicionais campos específicos do elemento feminino, o 
enfermeiro, encontra campo amplo em que pode atuarí destacan
do-se algumas áreas onde sua presença pode se tornar quase indis
pensável. As experiências de alguns colegas que se acham em ativi 
dades nos diversos campos da Enfermagem, demonstram a utilidade 

indiscutível do profissional do sexo masculino, principalmente nas 
Areas que se seguem : Psiquiatria, Ortopedia e Traumatologia, Neu 
rOlogia, Urologia, Reabilitação e Emergência. 

Evidentemente, certas situações de Enfermagem nas Areas an
teriormente citadas além da habilitação profissional exigida de 
qualquer Enfermeiro ( do sexo masculino ou feminino) ,  requerem 
atuação específica de elementos masculinos, dentre as quais de;;" 
tacamos : 

• abordagem específica em determinados casos, j unto a paciente::. 
do sexo masculino ; 

• abordagem específica em determinados casos, j unto aos fami
liares do paciente ; 

• auxílio adequado e eficiente na mobilização de pacientes com 
tratamentos e aparêlhos especiais ; 
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• intervenção imediata e eficaz em situações de Urgência que ha·· 
bitualmente ocorrem em Clínicas Psiquiátricas e outras : 

• como elemento de apoio para tôda a Equipe de Enfermagem. 
essencialmente nos horários menos assistidos ( tarde e noite ) .  

Entretanto a utilização do elemento masculino não se restringe 
a atividades diretamente executadas j unto ao paciente . Há várias 
profissionais atuando com eficiência no campo da administração 
e também no ensino. Por conseguinte , quase tôdas as áreas de ati
vidade da enfermagem podem ser ocupadas pelo elemento masculi · 
no, inclusive as associativas, às quais êle pode emprestar sua efi·· 
ciente colaboração. 

No que tange ao mercado de trabalho, deperamos muitas vêzes 
. com a solicitação, por parte do empregador, de profissionais do 
sexo masculino, notadamente para os ambulatórios industriais . Para 
alguns, este ainda é um aspecto desconhecido. Temos inúmeros co
legas trabalhando em ambulatórios de indústrias, sem qualquer res· 
trição, visto que a enfe,rmagem encarada genericamente como pro·· 
fissão, pode e deve ser exercida em sua plenitude por indivíduos de 
ambos os sexos. 

O presente trabalho aborda, particularmente, a atuação do ele
mento masculino como enfermeiro. Não nos referimos ao auxiliar 
ou ao técnico de enfermagem, mas podemos comprovar pelos mes
mos motivos a importância dêsses elementos na Equipe de Saúde , 
embora ainda sej a mínima a afluência de candidatos do sexo mas
culino, aos diversos cursos das Escolas de Enfermagem. 

Aspecto que merece ser levado em consideração é o das desis
tências que . ocorrem no decorrer do curso. Como ilustração, reco
mendaremos a leitura do trabalho da Comissão de Documentação 
e Estudos da Associação Brasileira de Enferm.1gem ( 1 ) . É sintomá
tica a observação feita na página 19 do citado trabalho, de que 
"todos os rapazes matriculados no Curso Colegial ( Técnico ) de En
fermagem em 1966, desistiram".  Por que o número de desistência {) 

tão maior entre os rapazes? A falta de dados estatísticos sôbre o 
assunto, leva-nos a abordar tal problema de forma mais hipotética 
e com base na experiência de alguns colegas consultados a respeito. 

Fato é , que sob o ponto de vista cultural tendo a Enfermagem 
sida sempre aceita como profissão feminina, a atuação do elemento 
masculino colide com dificuldades de natureza técnica e social e des
perta certos preconceitos anteriormente contidos pelos outros gru
pos. Cremos que o caráter intensivo dos Cursos de Enfermagem 
explica em parte a evasão dos candidatos do sexo masculino, pois 
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estes, em sua maioria, não contam com recursos financeiros sufi
cientes para sua própria manutenção ao longo do curso, e ,  por vêzes, 
têm sob sua responsabilidade encargos de família, que determinam 
incompatibilidades culminando com essas desistências. 

Há ainda outros aspectos ponderáveis da questão. Contu.do , 
diante da evolução rápida e das modificações que estão ocorrendc 
no sistema de ensino e na estrutura universitária, haverá por certo 
maior identificação dos alunos de enfermagem com o reS'tante da 
população das universidades, favorecendo o aj u.stamento e a valo
rização dêsses estudantes. Talvez por este motivo, ultimamente, te
nha ocorrido um aumento gradativo da procura pelos Cursos de 
Enfermagem ( 1 ) . A carreira universitária, agora aberta aos enfer 
meiros vem despertando uma movimentação sem precedentes den·· 
tro da classe. 

Resumindo, concluímos que a Enfermagem, oferece amplas opor
tunidades aos que a escolhem como profissão, exigindo apenas dos 
profissionais consciência de suas prerrogativas no âmbito das pro
fissões liberais e responsabilidades cor entes com um comportamento 
social adequado ao atual desenvolvimento tecnológico e científico. 
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NOTICIÁRIO 

SEDE DA ABEN EM BRASíLIA 

A Sede Central da Associação Brasileira de Enfermagem -- Bra
sília - Distrito Federal - Será inaugurada em 15  de maio do cor
rente ano. Esta é mais uma realização vitoriosa do grupo de Enfer
meiras associadas a ABen. 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

Foi encaminhado ao Conselho Federal de Educação a fim de 
ser submetido a aprovação e devido credenciamento, o Currículo para 
realização do Curso de Mestrado em Enfermagem, da Escola Ana 
Neri - UFRJ. Tão logo sej a liberado, o mesmo terá início, o que 
representará mais um grande marco em nossa profissão. 

CONCURSOS DA SEMANA DA ENFERMAGEM 

Foram enviadas a tôdas as Escolas de Enfermagem e Seções 
da ABEn, circulares de divulgação sôbre os Concursos da Semana 
da Enfermagem, patrocinados por BAUMER EQUIPAMENTOS S/A, 
através a Diretoria da ABEn. Os concursos são os seguintes. 

PARA ENFERMEIROS - "PRruvtIO CLÉLIA DE PONTES" 
Valor Cr$ 2 .000,00 

TEMA : "Contribuição do Enfermeiro no contrôle da contami
nação hospitalares" 

PARA ESTUDANTES DE ENFERMAGEM - "PRÊMIO MARINA 
DE ANDRADE REZENDE" - Valor Cr$ 500,00 

TEMA : "As emoções do estudante de Enfermagem face ao seu 
aj ustamento profissional" 

Os trabalhos serão j ulgados por uma Comissão Especial e os 
prêmios serão conferidos por ocasião do "XXIII Congresso Brasi
leiro de Enfermagem". 
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BÕLSAS DE ESTUDO 

BôLSA "LAIS NETTO DOS REYS" - O Regulamento foi elabo

rado. e enviado às Seções para divulgação. A bôlsa é patrocinada 

pelo Laboratório Valmont Inc. com sede a Avenida Rio. Branco., 251 , 

18.0 andar - GB - Informações nas Seções ou com a Secretaria 

Executiva da ABEn em S. Paulo.. 

BÕLSA "IZAURA BARBOSA LIMA" - O Regulamento foi ela

bo.rado e enviado às Seções para divulgação.. Patro.cina.da pelo Labo

ratório. Americano. S/A, tem a duração de 2 meses e será conce

dida 2 vêzes ao ano, para estágio em Enfermagem MédiCO-Cirúr

gica ; valor : 5 salário mínimos.  Informações com a Secretária Exe

cutiva - S. Paulo.. 

PIPMO - INSTITUTO CASTELO BRANCO E ENFERMAGEM 

Estão. em fase de elaboração alguns Manuais de Enfermagem, 

através o. Instituto Castelo Branco e so.b o. patrocínio do PIPMO -

MEG (Preparo. Intensivo de Pessoal de Mão de Obra ) . 

Os Manuais são destinados ao Treinamento. de "Auxiliares de 

Serviços Médicos" e abrangem as seguintes Áreas : Médico-Cirúrgica, 

Obstétrica, Pediátrica e PSiquiátrica. 

MATRíCULA DE OBSTETRIZES NAS ESCOLAS DE ENFERMAGEM 

PARA ADAPTAÇÃO CURRICULAR AO CURSO DE GRADUAÇAO 

Algumas Escolas de Enfermagem j á  estão elabo.rando Programa 

para Complementação. Curicular de Obstetrizes ao. Curso de Gra

duação.. Entre elas estão a Escola de Enfermagem Ana Neri - Uni

versidade Federal do. Rio. de Janeiro. e Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE ENFERMEIRO 

ESTRANGEIRO NO BRASIL 

A Revalidação de Diplomas de Enfermeiros Estrangeiros no 

Brasil, apoiados no. Decreto. n.o 20.109, de 15i6/1931 ,  vem sendo. reali

zada através de várias Escolas de Enfermagem ; entre elas a Escola 

de Enfermagem Ana Neri - UFRJ - GB, Esco.la de Enfermagem 

da UFF - E. do. Rio e Escola de Enfermagem de Ribeirão Prêto 
- USP. 
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de um só lado, 3 ( três ) espaços, com margem de 3 ( três )  
em cm de cada lado e com referência bibliográfica segun
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