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Antes de tecermos coneidern@es sôhre 
alguns aspetos da coleta de dados do Le- 
vantamento dos Recursos da Enfermagem 
no Brasil, convém salientarmos que o estudo 
abrangeu todo o país, com os seus 8.513.844 
km2 de extensáo territorial e a sua populacão 
estimada em 60 milhões de habitantes. 

1. ÁREAS INVESTIGADAS 

As áreas investigadas foram as seguintes: 
1) Escolas de enfermagem ; 2) Escolas de 
auxiliares de enfermagem; 3) Enfermeiras 
ativas e inativas; 4) Servicos de enfermagem 
hospitalar, e 5) Servicos de enfermagem de 
saúde pública. 

1. Escolas de enfermagem 
a) Número: 33 
b) Localiza@o: (Ver mapa anexo) 

2. Escolas de auxiliares de enfermagem 
a) Número: 43 
b) Localizacáo: (Ver mapa anexo) 

3. Enfermeiras ativas e inativas 
a) Número: 4.517 
b) Localizacáo: Distribuídas por todo 

0 território nacional. 

4. ServiCos de enfermagem hospitalnr 
n) Número dos hospitais existentes: 

2.543 
b) Número dos hospitais inv&ign- 

dos: 203 
c) Localiza~áo : (Ver mapa anexo) 
A investiga@) das instituiGões hospi- 
talares foi feita pelo processo de amos- 
tragem. 

5. ServiCos de enfcrmagem de saúde pública 
a) Número dos serviyos investigados: 

148 
b) Localizacáo: (Ver mapa anexo) 
Igualmente neste setor, empregou-se 0 
processo de amostragem. 

II. PROCESSO DE INVESTIGA(!AO E 
RESULTADOS DA COLETA DE DADOS 

A escolha dos métodos de coleta é gover- 
nada pela natureza e âmbito do empreendi- 
mento. Em 90 % das pesquisas sociais 
empregam-se questionários, e 0 planeja- 
mento dos mesmos é urna das tarefas mais 
importantes. Foi êsse o método usado em 
tôdas as áreas do presente trabalho submeti- 
das a investigacáo. Segue-se um quadro 
demonstrativo dos processos de investiga- 

Áreas investigadas Processos de investigac& 

1. Enfermeiras ativas c inativas 

2. Escolas de auxiliares de enfer- 
magem (43) 

Questionários enviados pelo corrrio (a tra- 
vés de agentes locais) 

Questionários enviados pelo correio 

3. Escolas de enfermagem (33) 

4. Instituiyjes hospitalares (203) 

5. Serviqos da Saúde Pública (148) 

6. Alguns aspetos sócio-rconlômi- 
cos 

.- 

I 

- 

Questionários preenchidos através de 
entrevistas 

Questionários preenchidos através de 
entrevistas 

Questionários preenchidos através do 
entrevistas 

Utilizaqão de dados publicados por fontrs 
oficiais 

446 

% de respostas 

Ativas: 55,88 
Inativas : 25,l 

97,7 

100 

98 

10 
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ÁREAS ESTUDADAS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE INSTITUI@IES 
HOSPITALARES E DE SAÚDE PÚBLICA 

cáo utilizados e 
dados. 

ESCOLAS OE ENFERMAGEM 

ÁREAS ESTUDAOAS NO LEVANTAMENTO DE DADOS OE 

lNSTlTUl@ES HOSPITALARES E DE SAÚDE PÚBLICA 

dos resultados da coleta de V. MEIOS DE CONDU(!AO 

0 meio de transporte mais utilizado foi o 

III. TR4BA4LHO DE CAMPO PESSOAL 
avigo, devido à economia de tempo que 
proporciona, às grandes distâncias que de- 

Cêrca de 80% do trabalho de campo foi 
feito por três pesquisadoras do Centro de 

viam ser cobertas e também ao fato de que 
certas zonas do país não contam com outro 

Levantamentos, que percorreram todos OS 
vinte estados do Brasil, a isso dedicando todo 

meio de transporte a&quado. 

o seu tempo. Auxiliaram-nas três agentes de VI. TEMPO GASTO 

secão estadual da Associacão Brasileira de 
Enfermagem, urna enfermeira membro da 1. Escolas de enfermagem: 1.9 meses 

Conferência dos Religiosos do Brasil e Por motivo impossível ou difícil de se pre- 
enfermeiras do Servigo Social de Saúde ver no planejamento, o servico de coleta de 
Pública e da Administracão da Cooperacáo dados nas escolas de enfermagem foi in- 
Internacional. terrompido por seis meses. 

IV. TREINAMEXTO DO PESSOAL 2. Servimos de enfermagem das instituicões 

Tanto as pesquisadoras do Centro quanto hospitalares e da Saí?e Pública 

as agentes que colaboraram na coleta de As três pesquisadoras do Centro gastaram 
dados por meio de entrevistas passaram por na coleta de dados dêste setor (250 questio- 
um período de orientacão e treinament’o nários), incluído o tempo de viagem, 4 meses 
antes de iniciar suas atividades. e 15 dias. As três agentes locais (63 questio- 
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nários), 2 meses e quinze dias. Média: 4 
questionários por semana, cada investiga- 
dora. 

Deixamos de especificar aqui a coleta dos 
dados referentes as escolns de auxiliares de 
enfermagem e às enfermeiras ativas e inati- 
vas por ter sido a mesma feita pelo correio. 
A respeito, vale salientar que foi feito tra- 
balho de seguimento e que as percentagens 
de 55,9 e 25,l de respostas obtidas, respecti- 
vamente, das enfermeiras ntivas e inativas 
não indicam que 54,l e 74,9 % das mesmas 
deixaram de responder os questionários; 
presume-se que muitas não foram atingidas 
por deficiência de enderêco ou do servico 
postal. 

VII. CUSTO D-4 COLETA* 

1. Escolas de enfermagem. Cr$36.010,90 
preco médio por questio- 

nário . . . . . Cr$1.091,20 

* Náo foram incluídos aqui os salários das três 
pesquisadoras que trahalharam tempo integral, 
visto que sua funcão não era apenas coletar dados: 

2. Servicos de enfermagem 
de hospitais e da 
Saúde Pública Cr$278.236,40 
preco médio por questio- 
nário Cr$883,30 

VIII. DIVULGAL’AO 

Todo trabalho de campo foi precedido de 
urna fase de intensa divulgayão, que se pro- 
longou durante todas as atividades. Além 
da trota direta de correspondência com as 
ent,idades a serem pesquisadas, em tOdas 
as localidades atingidas pelo 1,evantamento 
afixaram-se cartazes e fizeram-se ent,revistns 
pela imprensa falada e escrita. 

IX. DIFICULDADES ENCOXTRADAS 

1. Falta de dados cstatísticos das insti- 
tuicões, o que contribuiu para retardar o 
preenchimento dos questionários. 

2. Inexistência de servicos de enfermagem 
em muitas instituicões investigadas. 

auxiliaram tamb6m nas diferentes fases da pes- 
quisa. 


