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Pediram-nos que vos falasse das rnzões 
para se fazer um levantamento de recursos e 
necessidades de enfermagem, no genero do 
que êste país acaba de realizar. Essas razões 
estão intimamente ligadas às vicissitudes da 
enfermagem no Brasil, as quais precisamos 
abordar. Provàvelmente encontrarão eco em 
vós, pois julgnmo-las muito eemelhant,es 
Aquelas com que se defrontam todos os países 
de língua portuguêsa e espanhola. 

curso secundário a 7, dividido em 2 ciclos: 
o primeiro ciclo, ‘Lginásio”, de 4 anos e o 
segundo ciclo, “colégio”, de 3 anos. A exi- 
gência para a admiseão em qualquer escola 
superior é a posse do curso secundário com- 
pleto, ou sejam 12 anos de preparo acadê- 
mico. 

0 ensino da enfermagem tem sofrido modi- 
ficacões e passado por várias etapas pro- 
gressivas, que indicamos a seguir: 

0 problema da enfermagem no Brasil é 
um problema social. Talvez porque a en- 
fermagem exige o trabalho das mãos, não se 
lhe dá crédito de profissão que também 
utiliza o trabalho do cérebro. É freqüente 
ouvirmos críticas acerbas por desejarmos 
para e enfermeira um curso universitário; 
mesmo os nossos melhores amigos, aquêles 
que mais apoiam a enfermagem, nos acham 
exageradas qusndo falamos da necessidade 
de dar a essas profissionais sólida cultura 
básica. 

la. etapa 

De 1890 a 1923, da criacão da primeira 
escola de enfermagem no Brasil até a im- 
planta@0 do sistema Nightingale. Nesse 
período, bastava à candidata ler e escrever 
corretamente e conhecer aritmética ele- 
mentar. 4 dura@0 do curso de enfermagem 
era entáo de 2 anos. 

2a. etapa 

Para tornarmos mais clara esta exposicão, 
faremos breve revisão do sistema educacional 
brasileiro e do ensino da enfermagem no 
Brasil. 

No sistema de educa@0 geral, o curso 
primário corresponde a 5 anos de estudos e o 

. * Os trabalhos que apareeem da págm aí’407 à 
página 460 foram apresentados ao SemináGio Di- 
dáticoknternacional sôbre Levantamentos de En- 
fermagem, celebrado em Salvador, Babia, Brasil, 
do dia 6 a 15 de julho de 1958. 

Compreende o período de 1923 a 1949. Em 
1923 foi criada a Escola Ana Neri, no Rio de 
Janeiro, em moldes modernos, cuja curso, 
inicialmente de 2 anos e meio, passou logo 
depois a 3 anos. Embora não se exigisse a 
apresentacáo de certificado de ginásio, fazia- 
se para a matrícula, ña própria escola, um 
exame de admissáo em que a candidata devia 
demonstrar-se possuidora de “instru@o se- 
cundária bastante”. Havendo a legislacáo 
federal conferido ao estabelecimento a con- 
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di@) de escola-padrão, as demais escolas que 
se formnram também se contentavam com o 
exame de admissão; sòmente duas exigiram, 
desde a sua fundacão, a apresenta@o do 
certificado de ginásio. 

Sa. etapa 

Vem de 1949 à data presente. Em agôsto 
de 1949 promulgou-se :L lei 775, até hoje 
vigente, que modificava a legislacão anterior. 
De acôrdo com essa lei, o requisito de ad- 
missão passava a ser curso secundário com- 
pleto, isto é, ginásio e colégio, ou equivalen- 
tes, a partir de agôsto de 1956; até essa data, 
poderiam as escolas aceitar estudantes por- 
tadores de certificado de ginásio. Paralelos 
aos cursns de wfermagem, de 36 meses de 
durscão, LL mesma lei criou cursos de auxiliar 
de enfermagem, de durnyão mais curta (18 
meses) e com base na posse de curso pri- 
mario; era facultada às escolas a manutencão 
de ambos. Foi medida sábia do pont’o de 
vista político, visto que possibilitou o apro- 
veitamento das candidatas portadoras de 
curso primário; sem isso, talvez náo aceitas- 
sem os legisladores a elevscão do requisito de 
admissáo no curso de enfermagem. 

Mesmo antes da lei 775 de 1949, isto é, 
antes da exigência de ginásio, a producão 
das escolas era extremamente reduzida. Em 
1952, ano em que terminou 0 curso 51 última 
turma sujeita à legisla@0 anterior, 22 escolas 
de enfermagem expediram 299 diplomas, ou 
sejam 13,5 diplomadas por escola. No ano 
seguinte, êsse número caíu para 270, isto é, 
12,2 por escola. Só em 1955 voltou a ser 
atingida a proporcão de 1952. 

Teria sido a exigência de ginásio a causa 
dessa queda? Presumimos que sim, mas 
trata-se de urna suposicáo. Outros fatôres 
podem ter interferido na producão das esco- 
las. 

Não é, pois, de admirar que, no aproximar- 
se a data da exigencia de colégio, ou equiva- 
lente-exigência que incidiria sôbre a t,urma 
a ser admitida em 1957-as educadoras de 
enfermagem ficassem apreensivas, temendo 
ver diminuir ainda mais o número de candi- 
datas, já tão escasso. Nã;o faltaram-e não 

faltam-as opiniões de que as portadoras de 
diploma de colégio jamais escolheriam como 
carreira a enfermagem, por terem abertas à 
sua frente as portas das faculdades de medi- 
cina. &se temor fêz com que, no momento de 
ser posta em execucáo a exigência de colégio, 
nova lei viesse prorrogar a exigência, por 
cinco anos, isto é, até agôsto de 1961. 

Compreendeu a classe que em cinco anos 
a situncáo seria a mesma, pois, se 0 número 
de profissionais está aumentando, a necessi- 
dade dessas profissionais aumenta ainda 
mais. Temendo que em 1961 novo adiamento 
viesse destruir a esperanca de se dar ao 
Brasil enfermeiras de maior cultura, ao nível 
dos demais profissionais liherais, resolveu-se 
atender simu1tâneament.e nos problemas de 
qualidade e de quantidade, como já o fizera 
a lei 775 de 1949. Em conseqüência, tramita 
pelo Congresso Federal projeto de lei que 
institui cursos de 3 níveis: superior, médio e 
auxiliar, baseados, respectivamente, em co- 
légio, ginásio e primário. As escolas que con- 
tarem com candidatas de colégio ou equiva- 
lente poderão tentar a aventura do curso 
superior. Duas escolas já se adiantaram à 
lei e estáo fazendo funcionar curso dêsse 
nível. Estamos, portanto, no limiar de urna 
quarta etapa na história do ensino da enfer- 
magem neste país. 

Náo nos foi fácil chegar até aqui, e náo 
sabemos se nosso plano virá a tornar-se 
realidade. 0 conceito-diríamos, mesmo, o 
“preconceito’‘-de que a cnfermeira náo 
precisa de grande cultura está táo arraigado 
no espírito do público, inclusive no de muitas 
enfermeiras, que, para conseguirmos con- 
vencer os autores do projeto de lei da ne- 
cessidade de curso superior, foi preciso 
planejarmos, nesse curso, a forma@0 de 
professôras de enfermagem. 

Náo é raro ouvirmos dizer que basta à 
enfermeira saber ler e escrever; na opiniáo 
dos que emitem tal idéia, a enfermeira náo 
precisa raciocinar: sua funyáo será apenas 
seguir: mecânicamente, trabalhando com as 
máos, sem que o cérebro entre em funcáo, a 
prescricáo médica. 

Em resumo, neste país, a enfermagem náo 



Mayo í959] SEMINARIO S6BRE LEVANTAMENTOS DE ENFERMAGEM 409 

é profissáo nobre, a náo ser para religiosas. 
Poucas jovens das classes sociais mais pri- 
vilegiadas a ela acorrern, e as que o fazem 
sofrem, em geral, resistência da família. 

Talvez a posicáo da mulher na sociedade 
esteja inffuindo poderosamente nesse con- 
ceito. A mulher brasileira náo conseguiu 
ainda emancipar-se da tutela masculina, os 
direitos legais da mulher casada sáo ainda 
muito restritos. Até que ponto essa posipáo 
de inferioridade afeta a enfermagem, cabe 
aos sociólogos explicar. Um fato, porém, é 
evidente: contando a enfermagem com um 
número muito restrito de homens nas suas 
fileiras, custa-lhe abrir caminho numa socie- 
dade inteiramente controlada pelos homens; 
faltam-lhe a agressividade e o prestígio neces- 
sários; talvez lhe falte também o espírito 
lógico, que dirige o raciocínio, descobre argu- 
mentos e a êstes dá fôrca. 

Da combinacáo dêsses fatôres, ternos a 
seguinte situacáo : 

Primeiro, número insuficiente de enfer- 
meiras e auxiliares de enfermagem. É es- 
cassíssimo o número dêsse pessoal. Com a 
divulga@0 dos princípios da boa adminis- 
tracáo hospitalar, feita através de cursos, 
congressos, jornadas, etc.--&tes últimos pro- 
movidos por associa@es médicas e de hos- 
pitais-estáo os hospitais percebendo que 
náo têm enfermagem e que precisam me- 
Ihorar o seu padráo nesse setor. Daí a pro- 
cura cada vez maior de pessoal preparado. 

Segundo, qualidade deficiente de preparo. 
Como o número de pessoal formado é escasso 
e se concentra nas grandes cidades, procurarn 
os hospitais, e sobretudo as congregacóes 
religiosas, criar suas próprias escolas, para 
prover às suas próprias necessidades. Senáo, 
vejamos: Nos vinte anos que decorreram 
logo após a criacáo da Escola Ana Neri, isto 
é, de 1923 a 1943, abriram-se 9 escolas de 
enfermagem. Nos últimos quinze anos, 23 
escolas de enfermagem e 58 escolas ou cursos 
de auxiliar de enfermagem foram criados. 
Dessa pletora de escolas, só pode resultar o 
rebaixamento do padráo. Considerando-se 
que até 0 momento náo existe curso regular 
de especializacáo de professôras de enfer- 

magem e que é relativamente pequen0 0 
número de enfermeiras que obtiveram êsse 
preparo no estrangeiro ou em faculdades de 
filosofia, depreende-se que essa quase centena 
de escolas está funcionando com professôras 
improvisadas, que, além de seu curso de 
graduacáo, nada mais possuem senáo boa 
vontade. E, como boa vontade náo é sufi- 
ciente, ternos como resultado escolas cada 
vez mais fracas, a produzir enfermeiras que 
às vêzes náo váo além do nível de auxiliar, 
e auxiliar pouco melhor que atendente. 

Terceiro, salários baixos. Como decorrên- 
cia daquela idéia de que enfermagem é pro- 
fissáo de categoria secundária, como de- 
corrência, também, da situacáo econômica 
de país pobre, os salários para pessoal de 
enfermagem sáo baixos, comparados com os 
das profissões afins. É evidente que a pers- 
pectiva de urna remuneracao inferior ao valor 
do trabalho prestado e ao tempo gasto em 
anos de estudo náo poderá atrair para a 
enfermagem candidatas em número apre- 
ciável. 0 aparecimento de outras oportuni- 
dades para a mulher ganhar a vida, há trinta 
anos passados pràticamente inexistentes fora 
do magistério e táo vastas na época atual, 
provavelmente contribui para desviar para 
outros campos muitas jovens que procurarn 
urna profissáo e que talvez fôssem atraídas 
pela enfermagem se esta oferecesse condicóes 
convidativas. 

Quarto, desercáo da profissáo ou retirada 
do país. Sendo a enfermagem urna profissáo 
essencialmente feminina, é de se esperar que 
o casamento lhe roube grande número de 
elementos, que passam a dedicar-se ao lar. 
É compreensível e, na nossa opiniáo, um dos 
objetivos do ensino da enfermagem, que o 
curso prepare a mulher para as suas respon- 
sabilidades de esppôsa e máe. Acontece, 
porém, que motivos outros estáo provocando 
um êxodo da profissáo; e, após alguns anos 
de exercício, muitas enfermeiras procurarn 
outro campo de atividade. 

Estamos observando, ùltimamente, um 
fenômeno curioso: enfermeiras que con- 
tinuam a exercer a profissáo, porém fora do 
Brasil. Já está tomando vulto o número dos 



que váo trabalhar nos E. U. A., sem contar Tornou-se imprescindível esclarecer os 
aquelas que a Organiza@0 Mundial da legisladores, e nessa funcáo vêm sendo con- 
Saúde aproveita para que atuem nos países sumidas, há mais de dez anos, as energias de 
da América Latina. É imperioso que se um grupo de enfermeiras que, por base de 
descubra a causa dessa insatisfacáo e que a seus argumentos, so têm a opiniáo da classe 
enfermagem do Brasil consiga reter no país os e a própria. 
elementos que formou para atender às suas Conjugados, êsses probIemas formam 
próprias necessidades. outro mais amplo, de caráter nacional: de 

Quinto, o desemprêgo de enfermeiras em um lado, os hospitais, os servicos de saúde, 
certas zonas do país. Por estranho que pareqa, os legisladores e os governantes exigindo 
apesar da escassez de enfermeiras no Brasil, enfermeiras, reclamando contra a falta dessas 
há certas zonas que náo podem absorver as profissionais e tentando resolver o problema 
poucas que nas mesmas existem. Certas a seu modo, através da criagáo de escolas de 
escolas de enfermagem localizadas em regiões enfermagem e de auxiliar de enfermagem 
menos desenvolvidas, escolas que se forma- desprovidas de base econômicn que lhes asse- 
ram justamente para atender às necessidades gure o bom funcionamento, destituidas de 
locais, têm dificuldade em colocar suas diplo- carpo docente portador de preparo adequado 
madas. A necessidade existe, argumentam e funcionando com um carpo discente dimi- 
os diretores de servico, mas náo há recursos nuto; de outro lado, enfermeiras desempre- 
para pagar os vencimentos 5 que fazem jus gadas ou mal aproveitndas, ou enfermeiras 
as enfermeiras. Preciam estas emigrar para descontentes, que abandonam a profissáo ou 
os grandes centros, onde iráo encontrar colo- emigram do país, em busca de situacáo 
ca@0 . melhor. 

Sexto, o aproveitamente inadequado de Havia muito vinha a Associa@o Brasi- 
pessoal de enfermagem. Em muitas situa- leira de Enfermagem lutando, quase sempre 
coes, especialmente na saúde pública, as sem êxito, por urna 1egislaCáo adequada, pela 
enfermeiras não estáo sendo aproveitados manutencáo do padráo das escolas, pela 
para funcões de enfermagem. Não se faz divulga$áo da profissáo entre a mocidade 
enfermagem, ou esta é praticada por pessoal brasileira. Quando, em 1954, foi pelos le- 
leigo, enquanto as enfermeiras se dedicam a gisladores consultada sôbre qual era o desejo 
servicos burocráticos, inteiramente em desa- da classe com respeito ao adiamento, por 
côrdo com o preparo que, é de esperar-se, cinco anos, da exigência de colégio para 
receberam. Em compensacáo, há lugares admissáo nas escolas de enfermagem, viu- 
onde auxiliares de enfermagem, enfermeiras se a entidade sem recursos para opinar, com 
práticas e até at,endentes dirigem servicos de conhecimento de causa, no interêsse da 
enfermagem e executam funyões de alta nacáo. Se, por um lado, sentia a necessi- 
responsabilidade, porque a instituicáo náo dade da forma@0 de pessoas de base cul- 
consegue obter a cooperacáo de enfermeiras tural mais sólida, capazes de reconhecer 
ou não pode pagá-las. problemas e encontrar solu@es, por outro 

Sétimo, legisla@0 perigosa para a enferma- lado, também reconhecia que o país náo 
gem. Por julgarem assim atender nos interês- estava em condicões de reduzir ainda mais a 
ses do público-mas de urna maneira que producão das escolas. 
consideramos mal orientada-ou para satis- Compreendeu que a enfermagem se achava 
fazerem a interêsses particulares, de caráter ante urna encruzilhada e que lhe cumpria 
eleitoral, os legisladores, tanto no âmbito escolher um caminho. Compreendeu também 
nacional quanto no âmbito estadual, estáo que, fôsse qual fasse o ruma escolhido, era 
contìnuamente elaborando projetos de lei mister planejar o futuro. Contudo, em que 
dos quais alguns sáo benéficos para o público bases firmar êsses planos? Necessitávamos 
e para 5 classe, oukos, freqüentemente, dados objetivos que nos servissem de funda- 
prejudiciais para a enfermagem. mento. Era indispensável sabermos quais os 
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tipos de pessoal de enfermagem que neces- 
sitava o país e qual o preparo exigido para 
que pudessem exercer com eficiencia as suas 
funcóes; quantos poderiam ser absorvidos no 
futuro próximo; com que recursos contá- 
vamos para preparar êsse pessoal; e, ainda 
mais, desejávamos descobrir a razáo da 
atitude indiferente-e, quando náo indi- 
ferent,e, até depreciativa-da sociedade para 
com a enfermagem; e como vencer essa ati- 
tude. 

Se pudéssemos obter tais dados, não só 
teríamos as bases para o nosso plano como 
também os argumentos para discutir com os 
legisladores, os governantes, as pessoas auto- 
rizadas e as próprias enfermeiras. 

Surgiu daí a idéia de se fazer um estudo 
acurado, intenso e cuidadoso de nossa situa- 
cáo atual. No VII Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, realizado em 1954, urna re- 
comendacão foi feita nesse sentido. Como a 
ABEn não contasse com recursos para reali- 
zar, sòzinha, tal estudo, recorreu à OMS e à 
Funda@0 Rockefeller, as quais, compreen- 
dendo o alcance da idéia e a sua futura in- 
fluencia na enfermagem brasileira, pronta- 
mente acederam em auxiliá-la. 

Formou-se em 1956 o Centro de Levanta- 
mento de Recursos e Necessidades de Enfer- 
magem, com o pessoal técnico e administra- 
tivo necessário ; a Fundacáo Rockefeller doou 
à Associacão Brasileira de Enfermagem a 
importância de US$40.000,00 para a realiza- 
Cáo do estudo; e a OMS enviou ao Brasil 
urna de suas consultoras com prática de 
estudos dessa natureza, a qual integrou a 
equipe de trabalho daquele Centro. Algumas 
entidades públicas e particulares, civis e 
religiosas, nacionais e internacionais, interes- 
saram-se pelos trabalhos e deram valiosa con- 
tribuicáo cedendo seus técnicos, que parti- 
ciparam do planejamento do projeto ou da 
coleta e interpreta&0 de dados. Entre êsses, 
destaca-se o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, cujas recursos materiais e hu- 
manos foram amplamente utilizados. 

Faz-se mister dizer que a responsabilidade 
maior e o maior volume de trabalho recaíram, 
naturalmente, sabre a equipe de enfermeiras 

do Centro de Levantamentos; mas, sem a 
cooperacão dos demais elementos, náo teria 
sido possível a realiza@0 de um empreendi- 
mento dêsse vulto. 

Chega êle agora ao seu término, dois anos 
e meio após iniciado. Sabíamos que, num 
país da ext.ensão do nosso, dot,ado de meios 
de comunica@o deficientes, náo seria pos- 
sível, num estudo único, obter todos os dados 
que desejávamos possuir; porém tínhamos a 
esperanca de que, urna vez apresentado um 
ponto de partida, as enfermeiras e outras 
pessoas interessadas na enfermagem se sen- 
tissem estimuladas a realizar pequenos estu- 
dos, localmente, que suplementassem o nosso. 

&se interêsse e êsse estímulo já se mani- 
festaram. 0 Centro Acadêmico da Escola de 
Enfermagem de Sáo Paulo realizou um in- 
quérito entre os estudantes da Cniversidade 
de São Paulo com o intuito de divulgar a en- 
fermagem e auscultar a opiniáo da classe uni- 
versitária sôbre a mesma. Foi distribuído um 
questionário entre 900 estudantes, dos quais 
se colheram 354 respostas. Entre as pergun- 
tas do inquérito, figurava urna sabre se a 
enfermagem é profissáo de nível superior. A 
essa, 22% dos que contestaram o inquérito 
responderam afirmativamente; 53,1% opina- 
ram pela negativa; e os demais mostraram-se 
indecisos ou deixaram o espaco em branco, o 
que também significa dúvida. Essa verifica- 
cão confirma nossa idéia sôbre o desconheci- 
mento e o desprestígio da enfermagem. Pro- 
vàvelmente, outros estudos estáo sendo feit,os 
dos quais não tivemos ainda conhecimento. 

As principais razóes que levaram a Asso- 
cia@o Brasileira de Enfermagem a fazer o 
Levantamento de Recursos e Necessidades 
de Enfermagem foram, portanto, as seguin- 
tes: 1) obter dados que Ihe facultassem elabo- 
rar um plano de acáo; 2) dar fôrca a seus 
argumentos quando pleiteasse, junt,o aos 
poderes públicos, aos membros da classe e 
à sociedade em geral, medidas visando à 
execucão do plano; e 3) estimular out,ros 
grupos de enfermeiras ou de pessoas int,eres- 
sadas na enfermagem a realizar estudos se- 
melhantes, de âmbito estadual ou local. 


