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RESUMO 

 

 

A História da Enfermagem, em seus distintos contextos, traz a elucidação e interpretação de 

fatos e acontecimentos oportunizando o entendimento de lacunas existentes na sua evolução, 

evidenciadas ao longo do tempo, dando condições para reflexão e análise perpassando nas 

mudanças ocorridas. Este estudo, de cunho histórico-social, teve como propositura 

reconstituir a História da Enfermagem do Hospital Walter Cantídio da Universidade Federal 

do Ceará, agregando fragmentos de sua trajetória na instituição, desde sua inserção ocorrida 

em 1952 até 2012. A História Oral foi utilizada como método de pesquisa, e a entrevista, 

instrumento para coleta de dados. Como fontes primárias foram utilizadas a documentação 

oral, obtida mediante as entrevistas, e documentos escritos, como legislações, projetos, atas e 

regimentos. Como fontes secundárias, livros, artigos científicos, dissertações, teses e 

pesquisas, entre outros materiais que deram subsídios para contemplar o objetivo proposto. O 

trabalho se debruça nas memórias de enfermeiras que participaram desse processo, no 

decorrer do referido período, amparado por documentos escritos, iconográficos, que 

registraram os fatos históricos, e evoca, não somente elementos historicamente construídos 

pelo grupo em questão, mas destaca a Enfermagem, pelas dimensões do saber-conhecer o 

passado da profissão. Os resultados mostram que as profissionais de enfermagem pioneiras do 

Hospital Walter Cantídio delinearam, com galhardia, o desafio das diretrizes do ensino, da 

pesquisa e assistência, nesta instituição, visando o compromisso profissional. Notabilizamos 

grandes nomes que abrilhantaram a evolução do Serviço de Enfermagem desta renomada 

instituição, sempre na perspectiva de diferenciação profissional, através de estratégias para 

qualificar o cuidado ético. Ao referirmos sobre suas ações, assinalamos o processo da 

Sistematização da Assistência, que impulsionou e subsidiou o desempenho do trabalho do 

grupo, que desenvolve um cuidado integral e individual, fundamentado em evidências 

científicas e no trabalho interdisciplinar. A enfermeira assume o papel de gestora, 

vislumbrando direcionar as ações do cuidar. Em sua função assistencial, está envolvida no 

cuidado ao paciente, e é direcionada para o ensino em prol da formação de outros 

profissionais da área, assumindo inúmeros papéis no contexto da organização desse cuidado, 

distanciando-se gradativamente das ações diretas ao paciente. Engaja-se na pesquisa 

fomentando a investigação e estudos que possam ter influência positiva em sua prática 

assistencial. O desenvolvimento técnico-científico, como uma das suas principais diretrizes, 

propiciou a capacitação profissional e a humanização do atendimento, fornecendo subsídios à 

implantação do modelo assistencial institucional e o atendimento ao paciente. Hoje, a 

Enfermagem contempla e celebra sua trajetória exitosa, nos mostrando suas lições, e, ao 

mesmo tempo nos guiando a fim de traçarmos novos rumos. Esse grupo sedimenta e amplia 

conhecimentos, consolidando a prática de assistir, oportunizando o desenvolvimento de 

habilidades, orientando o respeito na conduta e postura profissionais. Propomos, no entanto, a 

investigação da delimitação das funções de cada membro da equipe de Enfermagem, 

enfermeiros, auxiliares e técnicos, quanto às ações que realizam nas unidades de internação. 

Percebemos que as atribuições designadas a esses profissionais geram sobrecarga de trabalho 

em torno da Enfermagem, que, acreditamos estar assumindo papéis não próprios da categoria, 

de forma a favorecer uma reflexão sobre esses papéis e atribuições, a fim de contribuir para a 

prática assistencial da Enfermagem na instituição. 

Palavras-chave: Enfermagem. História. Memória.  

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

The History of Nursing in its various contexts, behind the elucidation and interpretation of 

facts and events providing opportunities for the understanding of gaps in their evolution, 

evidenced over time, giving conditions for reflection and analysis permeating the changes. 

This study, of historical social, was to reconstitute the initiation of the History of Nursing 

Walter Cantídio Hospital, Federal University of Ceará, adding fragments of his career at the 

institution since its insertion occurred in 1952 through 2012. The Oral History was used as a 

research method, and the interview instrument for data collection. As primary sources were 

used oral documentation obtained through interviews and written documents, such as laws, 

projects, acts and regulations. As secondary sources, books, journal articles, dissertations, 

theses and research, among other materials which gave grants to contemplate the proposed 

objective. The work focuses on the memoirs of nurses who participated in this process, the 

propriety of that period, supported by written documents, iconographic, who recorded the 

historical facts, and evokes not only elements historically constructed by the group in 

question, but highlights the Nursing by the dimensions of know-know the past of the 

profession. The results show that professional nursing pioneer Hospital Walter Cantídio 

outlined, with gallantry, the challenge guidelines in teaching, research, and service in this 

institution, seeking professional commitment. Stands out big names that punctuated the 

evolution of the nursing service of this renowned institution, always from the perspective of 

professional differentiation through strategies to qualify the ethical care. When referring about 

his actions, noted the process of Care System, who drove and supported the work 

performance of the group, which develops a comprehensive care and individual, based on 

scientific evidence and interdisciplinary work. The nurse assumes the role of managing, 

viewing direct the actions of caring. In his role of care, is involved in patient care, and is 

targeted for teaching in favor of training other professionals, taking on numerous roles in the 

organization of care, gradually distancing himself from direct actions to the patient. Engages 

in research by promoting research and studies which have a positive influence on their 

practice care. O technical and scientific development, as one of its main lines, provided 

professional training and humanization of care, providing support to the implementation of 

institutional care model and patient care. Today, nursing contemplates and celebrates their 

successful trajectory, showing us its lessons, and at the same time leading us to trace new 

paths. This group consolidates and expands knowledge, consolidating the practice of 

watching and the opportunity to develop skills, guiding the respect in professional conduct 

and attitudes. We propose, however, the research division of the functions of each member of 

the nursing staff, nurses, and technicians, as the actions they carry out on inpatient units Yeah, 

it is clear that the tasks assigned to these professionals generate workload around nursing, 

which, it is believed, is assuming roles not own category. In order to encourage a discussion 

about these roles and responsibilities in order to contribute to the practice of nursing care in 

the institution. 

Keywords: Nursing. History. Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem é uma profissão que se desenvolveu ao longo dos séculos, 

historicamente se destacando como a “ciência do cuidar” desde os tempos de Florence 

Nightingale
1
, mediante fatos que a tornou incompreendida e desconhecida pela sociedade, 

preconceitos e juízos pré-estabelecidos a despeito da profissão a acompanham desde sua 

origem. Hoje, procura aprofundar seus aspectos científicos, tecnológicos e humanísticos, 

tendo como centro de suas atividades o cuidado ao ser humano. É uma ciência com campo de 

conhecimentos fundamentais em constante processo de desenvolvimento, baseada em 

princípios científicos, constituindo-se solidamente como um pilar da atenção e assistência à 

saúde (OGUISSO, 2007a).  

O valor agregado da profissão, ressaltado por Bork (2003), tem sido descrito em 

vários trabalhos científicos, demonstrando a influência direta da Enfermagem nos resultados 

positivos dos tratamentos, na produção e promoção da saúde dos indivíduos e coletividades. 

A formação holística do enfermeiro lhe proporciona conhecimentos e habilidades para uma 

atuação profissional abrangente dentro do sistema de saúde, contemplando a reintegração dos 

indivíduos à sociedade. 

Reporto-me à minha escolha profissional vinculada ao talento de ajuda ao 

próximo... Momentos inesquecíveis aqueles que me levaram a adentrar na Universidade 

Federal do Ceará (UFC), para o curso de Enfermagem. Trajetória marcada por fatos 

definitivos para minha vida profissional e pessoal. Quando estudante de Enfermagem, 

participei de várias experiências nos estágios promovidos pelas disciplinas do currículo. 

Muitos desses estágios aconteceram no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) 

vinculado à UFC. Foram anos de muito aprendizado e dedicação, apoiados por vários 

profissionais da instituição, em especial os da equipe de Enfermagem que me concederam a 

oportunidade de desenvolver habilidades técnico-científicas, de relacionamento interpessoal, 

me permitindo lidar com os enfrentamentos do dia-a-dia, habilidades estas, as quais ainda 

hoje, aperfeiçoo, espelhando-me em grandes profissionais com os quais pude construir parte 

do que estabeleci em minha vida profissional.  

Após a graduação ingressei no HUWC, por meio de concurso público, integrando-

me ao grupo e assumindo minhas funções como enfermeira em maio de 2004. Para mim, 

                                                           
1
 Florence Nightingale – enfermeira britânica, pioneira no tratamento a feridos durante a Guerra da Criméia em 

1854. Conhecida pelo apelido de "A dama da lâmpada", por servir-se deste instrumento para auxiliar na 

iluminação ao ajudaros feridos durante a noite. Propôs bases científicas que ajudaram a erguera Enfermagem  

profissional no mundo. Pioneira na utilização do modelo biomédico nos cuidados (PADILHA; MANSIA, 2005). 
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motivo de muito orgulho e satisfação, pois agora fazia parte daquela equipe de profissionais 

de Enfermagem que tanto admirava e considerava como excelência na produção do 

conhecimento e potencialidades da prática da profissão. Inserindo-me no contexto do 

processo de trabalho, faria eu parte da história da Enfermagem do HUWC. 

Desde que reconheço a profissão, em meu cotidiano tenho observado e sentido, 

nas instituições de saúde nas quais trabalhei, a falta de reconhecimento e uma hostilidade 

conferida à categoria por diversos profissionais, seguimentos e setores da sociedade. No 

HUWC, não foi diferente, a falta de reconhecimento é notada e ainda somos arcaicamente 

caracterizados como realizadores de tarefas, designados apenas a obedecer às ordens e 

orientações de outros profissionais, que ainda não reconhecem o saber-fazer, o saber-saber e o 

saber-ser da Enfermagem, embasados em conhecimentos técnico-científicos que evoluem e se 

transformam a cada dia na busca do aperfeiçoamento da profissão, sendo diferenciada de 

muitas outras no tocante à visão holística e humanizada do cuidado.  

Nesse contexto, encontramos a motivação para realizar este estudo que procura 

revelar a essência da Enfermagem na instituição, na perspectiva de historiar a sua trajetória, 

tendo em vista a falta de um acervo que documente os seus processos no HUWC. A reflexão 

sobre a necessidade de registros referentes à história da Enfermagem do HUWC alicerça o 

intuito de resgatar fragmentos históricos e ressaltar a relevância desta no contexto do 

desenvolvimento do HUWC, que hoje é considerado um hospital de referência no 

Norte/Nordeste, fato que se estabelece também pela qualidade da prestação dos serviços de 

Enfermagem, que elevam os padrões da assistência contribuindo para que a instituição 

alcance esse patamar, através de uma crescente capacitação e desenvoltura científica e gestora 

da equipe de Enfermagem da instituição.  

Concordando com Silva (2009), acredito que reconstruir a história da 

Enfermagem do HUWC implica recuperar memórias, a existência de sujeitos vivendo 

múltiplas temporalidades e experiências distintas, concomitantes, fortalecendo a consciência 

histórica, o sentido do pertencimento, de identidade, elementos fundamentais para a formação 

de uma cidadania tão almejada e disputada em nossa sociedade. 

Poucas são as produções que retratam sobre a Enfermagem do HUWC, das quais, 

podemos assinalar registros relevantes que se destacam como importantes contribuições para 

compor a história da Enfermagem no Estado e, sobretudo, a da Enfermagem do HUWC. 

Nesta perspectiva, destacamos as produções de Rocha (1980) e (1986); Silva 

(1992); Nóbrega (2006); Ximenes (2006); Osório (2007); Mesquita et al. (2007), nas quais o 
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desempenho da Enfermagem do HUWC é destacado em vários aspectos, assinalando a 

inserção desse grupo nas atividades de assistência, gestão, ensino e pesquisa. 

A história da Enfermagem está relacionada a acontecimentos que fortalecem a 

profissão, no entanto, o que se tem observado é a insuficiência de registros históricos sobre a 

Enfermagem no nosso Estado.  

Nóbrega-Therrien, Almeida e Silva (2008, p.1) afirmaram “é uma constatação a 

falta de um acervo documental de valor histórico sobre a Enfermagem no Ceará [...] Poucos 

estudos foram desenvolvidos com esse objetivo de resgate e, consequentemente, de 

preservação dessa História”. Os autores assinalaram dois registros relevantes, o de Frazão 

(1973) e Osório (2007), nos quais a primeira foi pioneira neste tipo de investigação no Estado, 

quando em 1973 escreveu uma resenha histórica por ocasião dos 30 anos de comemoração da 

Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo. Mais recentemente, em março de 2007, a 

segunda publicou um livro no qual faz um relato de sua história de vida e de parte da história 

da Enfermagem no Ceará. 

Destacamos o trabalho de Barroso, Costa e Varela (1992) que por ocasião dos 10 

anos do Curso de Enfermagem da UFC mostram com clareza, em documentário, a trajetória 

da criação do curso e posteriormente, no ano de 2006, organizaram novo acervo em alusão 

aos 25 anos de criação do referido curso, concorrendo para o registro dessa história. 

O conhecimento histórico da Enfermagem, como aponta Silva (2009), além de 

esclarecer os aspectos evolutivos fornece condições para compreensão do significado da sua 

cultura. Assim, concordamos que o conhecimento de fatos históricos ilumina e oportuniza o 

entendimento de lacunas e pontos obscuros que são evidenciados ao longo do tempo, 

possibilitando análises e reflexões acerca da história da Enfermagem do HUWC, contribuindo 

para a descoberta de informações acerca dessa evolução e desenvolvimento.  

A busca da reconstituição e preservação da história e memória da Enfermagem do 

HUWC é determinante para a descoberta e a análise de informações acerca da sua evolução e 

aperfeiçoamento. Torna-se tão fundamental quão importante a contribuição dos precursores 

desta história, a descrição desta para a Enfermagem, assim como os direcionamentos e as 

condições de desenvoltura, que fomentam reflexões para a observação criteriosa dos fatos que 

ocorreram no passado. 

Na perspectiva apontada por Campos (2007, p.179), por meio de registros dos 

fatos e acontecimentos é que poderemos consolidar a História da Enfermagem considerando 

sua historicidade. Assim, 
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[...] reconhecer os alcances da enfermagem na vida social implica considerar sua 

historicidade, caso contrário, estar-se-ia negligenciando transformações, isto é, a 

própria existência e origens da enfermagem, pois como acessar esses conteúdos a 

não ser pelo método histórico?  

 

Nóbrega-Therrien, Almeida e Silva (2008) afirmam que a História não existe se 

não for registrada, contada e preservada. Concordamos com os autores quando concluem que 

no Ceará, os estudos de cunho histórico sobre a Enfermagem, se ressentem de acervos seguros 

para consultas, o que dificulta a realização de novos estudos. 

Do exposto, ponderamos a necessidade da sistematização dos registros históricos 

da Enfermagem do HUWC e, portanto, como consideram Nóbrega-Therrien, Almeida e Silva 

(2008, p. 4) “multiplicar as contribuições, fazendo justiça aos precursores e, 

consequentemente, construindo um porto seguro para o presente e o futuro dessa profissão”. 

E é justamente para contribuir com o registro dessa história, concorrendo para a 

formação de um acervo e sua preservação, oferecendo uma proposta para fortificar e 

consolidar dignamente não apenas o trabalho, mas a vida daqueles que se dedicam e se 

dedicaram à Enfermagem, que essa pesquisa foi realizada. E para contemplarmos a 

problemática do estudo, buscamos informações que revelaram e acrescentaram dados sobre a 

evolução local da história da Enfermagem, a contribuição das enfermeiras para o crescimento 

da categoria, a coparticipação no processo ensino-aprendizagem dos futuros profissionais e 

envolvimento com a pesquisa. 

Daí decorre os objetivos desse trabalho que são reconstituir a história da 

Enfermagem do HUWC, analisando o processo de inserção e sua trajetória na instituição. 

A realização do estudo histórico da Enfermagem do HUWC está apoiada nas 

obras de Meihy (2005), Burke (2000), Cortez (2000), Le Goff (2003) e (2005), dentre outros, 

que abordam a metodologia da investigação e análise de documentos e de outras fontes de 

dados, comportamentos ou eventos que ocorreram no passado e que determinam a influência 

da história nas práticas atuais, o que, de acordo com Reis (1998, p.38) “possibilita ao 

historiador vencer o esquecimento, preencher o silêncio, recuperar as palavras, a expressão 

vencida pelo tempo”.   

Para contemplar o objeto estudado, a Enfermagem do HUWC, esta dissertação 

está estruturada em cinco capítulos. O primeiro, constituído pela introdução, no qual 

contemplamos o objeto de estudo, os objetivos e toda a sua estrutura. No segundo capítulo, 

inicialmente, debruçamo-nos sobre a temática da história social da Enfermagem e o 

desenvolvimento da Enfermagem, destacando sua expansão no Brasil, mostrando o contexto 

sociopolítico econômico do país, no transcorrer de 1950-2012, período histórico delimitado 
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para o presente estudo. No decorrer desse capítulo apresentamos, sumariamente, o panorama 

do surgimento dos hospitais, na perspectiva do desenvolvimento da Enfermagem hospitalar e 

a criação dos hospitais de ensino no país, e consideramos importante fazer um breve histórico 

do HUWC, mostrando, em linhas gerais, a conjuntura de sua construção e os passos do 

progresso da instituição, cenário deste estudo.  

Prosseguimos com o terceiro capítulo, que aborda os aspectos metodológicos 

adotados para a realização da pesquisa. O quarto capítulo é dedicado à apresentação dos 

resultados, o qual se configura na parte que retrata a história da Enfermagem do HUWC, a 

partir de um texto direcionado a uma retrospectiva cronológica, correspondente aos anos de 

1952-2012. No quinto e último capítulo, ponderamos as considerações finais estabelecendo os 

aspectos relevantes da pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 História Social da Enfermagem 

 

A escrita da história, como defende Catarin (2008), está ganhando novos espaços 

e instrumentos, estabelecendo diálogos interdisciplinares com outras importantes áreas do 

conhecimento como a sociologia, a antropologia. Esta dimensão, na visão do autor, reúne a 

capacidade de formatar um processo de investigação cada vez mais apurado e consciente do 

passado histórico, valorizando diferentes elementos da cultura humana.  Nessa perspectiva as 

tendências da historiografia contemporânea estão revelando que a história do “outro” também 

contém significados e representações muito relevantes para compreensão do processo e 

“recorte” das ações do homem no tempo. 

A história social, considerada por Barros (2005) como ramo da história que 

examina a “dimensão social” de uma sociedade, é uma modalidade historiográfica de 

interdisciplinaridades com todas as Ciências Sociais, igualmente rica na sua possibilidade de 

objetos de estudo. De acordo com o autor, pondera os processos de transformação, os grupos 

e classes sociais, suas relações conflituais, os círculos de sociabilidade, os critérios e as 

práticas de exclusão social, assim como as diferenças e desigualdades sociais, a população, as 

comunidades, as famílias. Aponta que existe um modo próprio de como a história social 

encara os fatos políticos e econômicos e as repercussões desses fatos, sejam em grupo 

específico ou em conjunto mais amplo, são objetos para os historiadores sociais, pois não 

existem fatos políticos, econômicos ou sociais isolados. 

Para Campos e Montanari (2011) na perspectiva da história social, a análise do 

passado deve considerar as noções de tempo, espaço e cultura, as quais formalizam 

sociabilidades. A escrita da história social lança indagações ao passado, problematiza 

acontecimentos e suas mudanças. Referem ainda que, a partir da análise crítica, os 

historiadores pretendem, além de contar o que ocorreu entender por que determinados 

fenômenos aconteceram. 

Os autores consideram que pensar o passado da arte e ciência do cuidado a partir 

das perspectivas da história social implica entender que nenhuma ocupação pode ser 

compreendida sem ter sido em algum de seus aspectos analisada do ponto de vista histórico.  

Apontam que a proposta da história social da Enfermagem implica reavaliar a posição da arte 

e da ciência do cuidado no âmbito social, fato que tem marcado o reconhecimento da 

importância do passado como possibilidade de retomada de percursos interrompidos e de 
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avaliação de caminhos percorridos. E acrescentam que mesmo pouco explorada, a pesquisa 

em história social da Enfermagem, tem revelado uma consciência crítica no referente à 

elaboração de novas formas de percepção e apreciação da realidade na profissão. 

Já Barreira e Baptista (2000) destacam que estudos dessa natureza mostram que o 

olhar do outro sobre nós é instigante e devemos lhes conceder maior atenção, no sentido de 

considerar nossas visões sobre a história da Enfermagem.  

Contemplando a trajetória da Enfermagem, concordando com Padilha e 

Borenstein (2005), como compreender seu contexto profissional sem conhecer sua história? 

Como entender a natureza do trabalho que esses profissionais desenvolvem? A própria 

história da Enfermagem inserida nos cenários sociais ao longo dos tempos, torna-se aberta a 

aproximações e afastamentos das verdades e seus significados.  

As autoras destacam que a Enfermagem é uma profissão que vem desconstruindo 

e construindo sua história, sua relação com a sociedade é permeada pelos conceitos, 

preconceitos e estereótipos que se estabeleceram na sua trajetória histórica e que influenciam 

a compreensão de seu significado enquanto profissão da saúde constituída de gente que cuida 

de gente. E complementam que desenvolver a pesquisa histórica para construir a memória da 

Enfermagem e analisar criticamente essa história é um desafio a ser enfrentado 

crescentemente. 

Barreira (1997), já destacava que os estudos históricos interessam à Enfermagem, 

pois a construção de uma memória coletiva é o que possibilita a tomada de consciência do que 

somos, enquanto produto histórico, o desenvolvimento da autoestima coletiva e a tarefa de 

(re) construção da identidade profissional. 

Para Campos e Montanari (2011) a investigação científica da História da 

Enfermagem nos seus mais distintos contextos propicia um grande valor na estruturação do 

conhecimento acerca do seu desenvolvimento, valendo-se da preservação de sua memória e 

fundamentando a prática profissional. Divulgar esses conhecimentos específicos acerca da 

História da Enfermagem contribui, sobremodo, para a valorização da profissão permitindo sua 

avaliação e aquisição da consciência da mesma. Os autores afirmam, 

O conhecimento do passado da Enfermagem é uma ferramenta indispensável ao 

desenvolvimento da profissão, não somente para avaliação de trajetórias históricas 

ou reconhecimento de transformações simbólicas, mas como legitimação do 

exercício profissional (CAMPOS; MONTANARI, 2011, p. 115). 

 

Para Oguisso, Campos e Freitas (2011) estudos sobre a história da Enfermagem 

despertam interesse de profissionais da área, assim como de Historiadores, Sociólogos, 

Antropólogos e Psicólogos, que se aproximam e engrandecem a construção do conhecimento 
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em Enfermagem no Brasil e no mundo. Os autores apontam que no início da formação 

profissional “História da Enfermagem” era uma disciplina específica dos currículos das 

escolas de Enfermagem, no entanto, diante dos avanços tecnológicos e abordagens tecnicistas 

do saber-fazer, perdeu lugar nessa formação, tendo sido relegada pela visão biomédica e, 

assim, julgada sem utilidade para o trabalho do enfermeiro. 

Porto e Amorim (2010) sobre esse aspecto ressaltam que na História da 

Enfermagem há dois grandes problemas: o primeiro está em que muitos consideram uma 

disciplina sem aplicação além da erudição. O segundo sucede do primeiro e consiste na 

vinculação entre o gênero e os cuidados, fato que manteve a Enfermagem em âmbitos 

domésticos ou religiosos. Afirmam ainda que seja um erro considerar que a história de uma 

profissão é uma disciplina meramente teórica, pois qualquer profissão deve sua identidade e 

seu processo de socialização à história. 

Padilha, Borenstein e Santos (2011) revelam que a “História” se estabelece em 

motivo para instigar todos ao mundo, que nos leva a refletir sobre a questão existencial. E 

quando se trata da História da Enfermagem com suas origens e inserções interdisciplinares 

nos motivamos em reconhecê-la e refletir sobre quem somos nós. Campos (2007, p.178) 

descreveu: 

[...] A trajetória da enfermagem, de suas origens mais remotas à sua 

profissionalização, assume contornos que extrapolam a técnica e a prática que lhe 

são inerentes. Seu percurso histórico que mantém correlações imediatas com a 

história social do trabalho, das mulheres e da cultura dos cuidados, redimensionou a 

assistência e ampliou os limites da atuação do enfermeiro, outrora pensados de 

forma restrita, como tarefa exercida exclusivamente em espaços hospitalares ou para 

mulheres.   

 

Conhecer o passado da Enfermagem, nas disposições de Campos e Montanari 

(2011), implica em reconhecer a dimensão de sua história, pré-profissional e profissional, 

repensando seus agentes que, na liderança ou anonimato, cumpriram o trabalho essencial do 

fazer Enfermagem. E, com efeito, essa história possibilita aos enfermeiros atuar com 

confiança. Seu reconhecimento permite um exercício profissional descentralizado, 

compartilhado, que une, no qual os profissionais se identificam e trabalham em sintonia, 

favorecendo a origem de vantagens comuns a todos.  

Como explicam Oguisso, Campos e Freitas (2011) tendências da Enfermagem 

mundial destacam a importância de aspectos históricos, sociais e culturais para construção e 

consolidação do processo de cuidar bem como o da administração dos serviços de 

Enfermagem. 
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De acordo com Campos e Montanari (2011), um profissional que abrange seus 

conhecimentos para os aspectos socioculturais tem condições de desenvolver habilidades e 

competências específicas ampliando seu campo de ação ao desprender-se da objetividade 

técnica e também ocupar-se das subjetividades existentes no processo saúde-doença. Os 

autores afirmam que:  

Ao ampliar seus domínios para universos importantes do fazer enfermagem como 

comunicação, negociação, trabalho em equipe, criatividade, visão sistêmica, 

relacionamento interpessoal, empreendedorismo e organização, a História da 

Enfermagem desvela sua utilidade na assistência, pois redimensiona valores e 

representações que interferem no trabalho dos enfermeiros (CAMPOS; 

MONTANARI, 2011, p. 116).  

 

Atualmente o compromisso é explicar o sentido da Enfermagem e seus percursos 

conferindo-lhe legitimidade científica, contribuindo para fomentar ações profícuas que 

projetem o esforço e a prática profissional. Como defende Oguisso (2011, p.29) “por meio da 

pesquisa Histórica, aprende-se a conhecer melhor a trajetória da própria profissão e/ou 

especialidade e a aplicar recursos considerados ultrapassados, mas cujos princípios continuam 

a valer”.  

O desenvolvimento da pesquisa da História da Enfermagem brasileira está diante 

do desafio de produzir e socializar o conhecimento histórico estimulando e potencializando a 

contribuição dos enfermeiros da área. Conforme Padilha e Borenstein (2006), à medida que se 

conhece a história da profissão se compreende o quanto ela pode desagregar-se de outros 

campos de atividades, de outros domínios, contribuindo para o conhecimento das perspectivas 

desse grupo contextualizado. 

 

2.2  Desenvolvimento da Enfermagem  

 

A História é uma ciência que nos auxilia a entender o presente ao lançar um olhar 

retrospectivo ao passado, permitindo observar a construção, a constituição e o desenrolar dos 

fatos. Essa busca pelo conhecimento do passado recorre aos registros deixados pelos 

antepassados, e ao resgatar a História da Enfermagem, também lançamos mão desses registros 

(LE GOFF, 1991).  

O autor retrata que os povos da antiguidade legaram escritos que laçam luzes 

sobre a luta do homem contra o mal físico, mostrando que as práticas de cuidado nos períodos 

de evolução do homem estavam relacionadas com sua necessidade de sobrevivência. 

Cada indivíduo a seu tempo, como destacam Bastiani et al. (2011), aprendeu que, 

para combater os males do corpo, deveria utilizar os recursos que dispunha, com base nas 
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experiências vividas. E nessa evolução, sempre defrontamos com a mãe que cuida de seus 

filhos enfermos. Costumamos focá-la nesse enfrentamento, o que sugere imaginá-la realmente 

como a primeira enfermeira da humanidade. 

Oguisso (2007a) aponta que a Enfermagem tem uma relação muito próxima com a 

evolução dos cuidados maternais e deve ter coexistido com estes a todo o momento. É uma 

ciência ligada estritamente com o cuidar, e esse cuidado, por sua vez, está relacionado com o 

conceito de saúde e doença. A autora aponta que os cuidados existiram desde o surgimento da 

vida, haja vista que os seres humanos precisam deles para sua sobrevivência.  

Nessa perspectiva, destacando-se como a “ciência do cuidar” a Enfermagem 

surgiu do desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no decorrer dos períodos 

históricos. Antes de sua institucionalização como profissão era exercida por leigos os quais 

prestavam os cuidados aos doentes. A idade Média, entre os séculos V e XIII, corresponde ao 

aparecimento da Enfermagem como prática empírica, desenvolvida por religiosos e quase 

sempre realizada por mulheres, estando o trabalho de Enfermagem na sua origem associado 

ao trabalho feminino que era pouco valorizado socialmente. Esse período deixou como legado 

uma série de valores que foram sendo legitimados e aceitos pela sociedade como 

características pertencentes à profissão, como a abnegação, o espírito de servir, a obediência e 

outros atributos que dão à Enfermagem, não uma conotação de prática profissional, mas de 

sacerdócio (SILVA, 1989).  

O desenvolvimento da Enfermagem, como destacaram Roese et al. (2005), 

recebeu fortes influências em sua trajetória, historicamente marcada pela hegemonia médica. 

As autoras apontam que o desenvolvimento da prática profissional da Enfermagem nos 

mostra uma trajetória de lutas para conquistar espaço e reconhecimento da profissão, 

delimitada por concepções que a relacionam ao fazer manual, havendo dificuldades para 

produção do conhecimento.  

Amante et al. (2011) esclarecem que desde Florence a disciplina, a obediência e a 

subserviência na Enfermagem são consideradas como parte integrante, indissociável do 

exercício profissional e que, no Brasil, somente com o advento da Escola de Enfermagem 

Anna Nery, em 1923 no século XX, com um novo enfoque de formação profissional é que os 

enfermeiros passaram a ter um papel fundamental nesse processo, assumindo a formação dos 

profissionais da área. 

O desenvolvimento profissional da Enfermagem, na perspectiva de Rocha (1980), 

consiste num processo pelo qual a qualidade e quantidade dos cuidados prestados são 
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convenientes às necessidades de saúde de uma sociedade, mediante a mobilização de uma 

série de recursos materiais, tecnológicos, humanos, econômicos, institucionais e culturais. 

E como prática profissional da área da saúde, Fonseca, Guedes e Andrade (2011) 

consideram que a Enfermagem articula-se às demais práticas, sendo determinada pelo estágio 

de crescimento das forças produtivas e relações de produção em determinado espaço e tempo. 

Complementam que, como trabalho na área da prestação de serviços, encontra-se alicerçado 

em um modelo de saúde hegemônico, materializado nas práticas de saúde vigentes. Segundo 

os autores, a Enfermagem desenvolve-se baseada em conhecimentos e competências 

específicos e dessa forma consideram, 

A Enfermagem desenvolve-se a partir de saberes e práticas próprios cuja finalidade 

é transformar o processo saúde doença da coletividade, por meios de processos de 

trabalho que podem ser assistenciais, administrativos ou de gerenciamento, ensino e 

investigação. Pode ser interpretada com uma unidade de práticas produtiva, social e 

científica (FONSECA; GUEDES; ANDRADE, 2011, p.137). 

 

Quanto ao papel exercido pelo enfermeiro, Saar (2005) relata que, historicamente 

a prática profissional da Enfermagem é construída para os processos do cuidar, do gerenciar e 

do ensinar, havendo ambiguidade e discrepância nas expectativas quanto a esse papel. 

Assinala que a gerência e administração são os traços marcantes do seu perfil profissional, 

fato que o distingue dos demais na equipe de saúde e na equipe de Enfermagem. 

 

2.2.1 Contexto sociopolítico econômico e o trabalho da Enfermagem no Brasil (1950-2012) 

 

Consideramos necessário apresentar a Enfermagem na sociedade brasileira numa 

retrospectiva histórica do contexto sociopolítico econômico nos anos de 1950-2012, período 

proposto do presente estudo. Nesse sentido, esboçamos, sucintamente, o quadro nacional e do 

trabalho da Enfermagem, destacando os sucessivos e principais acontecimentos.  

É valido ressaltar, que a análise dessa conjuntura nos orienta na perspectiva de 

uma prospecção das bases históricas, políticas e econômicas que condicionam o processo de 

formação e práxis da Enfermagem. Sustentando esses pressupostos, consideramos a 

subdivisão em décadas – 1950; 1960; 1970; 1980; 1990; 2000; 2010 – para uma melhor 

abordagem do assunto proposto. 
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2.2.1.1 A Década de 1950 

 

Para entendermos a situação do Brasil na década de 1950, é necessário 

considerarmos o contexto sociopolítico econômico que antecedeu esse período, no qual o país 

vivia uma grave crise social, advinda das pressões políticas dominantes. Nesse período o 

modelo de saúde vigente, Sanitarismo Campanhista
2
, era caracterizado por ações coletivas e 

repressivas, para manutenção de um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, qual 

atingiu seu auge na Era Vargas
3
 e perdurou até a década de 1960 (XAVIER; MOURA; 

FILHO, 2010). 

No ano de 1945 começam manifestações pela redemocratização do país, na qual, 

logo após o término da segunda guerra, Getúlio Vargas, então presidente da república, é 

derrubado e é promulgada a Constituição de 1945 (XAVIER; MOURA; FILHO, 2010).     

A década de 1950 insere-se nessa conjuntura, quando Getúlio Vargas (1951-1964) 

retoma o poder e resgata seus projetos, criando, entre outras realizações, o Ministério da 

Saúde (MS), em 1953, dando início ao movimento chamado Sanitarismo Desenvolvimentista, 

visando que o setor saúde acompanhasse o desenvolvimento econômico nacional para não 

interromper o crescimento do país, que até então vive um modelo econômico centrado na 

agroexportação (XAVIER; MOURA; FILHO, 2010). 

A partir da segunda metade dessa década, começam a ocorrer transformações no 

panorama econômico brasileiro com a sua integração ao sistema capitalista ocidental, através 

das estratégias do governo do agora presidente Juscelino Kubitschek
4
. Com o deslocamento 

do polo econômico para os centros urbanos, devido ao acelerado processo de industrialização, 

ocorreu uma substituição clara do modelo de saúde “Sanitarista”, direcionado para o 

saneamento dos espaços de circulação de mercadorias exportáveis, atuando 

predominantemente no controle de endemias e epidemias, pelo modelo “Médico 

Assistencial”, onde o mais importante já não seria o saneamento dos espaços, e sim, a atuação 

no indivíduo restaurando sua capacidade produtiva (XAVIER; MOURA; FILHO, 2010).   

O processo de industrialização em nosso país e sua consequente consolidação 

destaca a tecnologia hospitalar e a indústria farmacêutica, e com o uso dessas inovações no 

                                                           
2
 Sanitarismo Campanhista – elaboração de normas e organizações sanitárias, de mudança nas práticas de saúde, 

visou principalmente sanear os espaços de circulação das mercadorias exportáveis e predominou até meados dos 

anos 60 (ANDRADE; PONTES; JÚNIOR, 2000). 
3
 Era Vargas – período em que Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945. Período divisor de águas na 

história brasileira, pelas inúmeras alterações que Vargas fez no país, sociais e econômicas (LEVINE, 2001). 
4
 Juscelino Kubitscheck – durante todo o seu mandato como presidente da República (1956-1961), o Brasil viveu 

período de notável desenvolvimento econômico e relativa estabilidade política (GENETON, 2005). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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campo do novo modelo do sistema de saúde, voltado para medicina curativa, criaram-se 

outras necessidades, sendo o hospital seu maior centro de referência (GEOVANINI et al., 

2005). 

Em contraste com esse desenvolvimento, alavancado pela construção da capital 

federal, Brasília, o Nordeste do país atravessa momentos de dificuldades marcados pelo 

período de seca na região, no ano de 1958. 

O Estado do Ceará foi acometido por uma grande estiagem, que causou inúmeros 

prejuízos à população. Os trabalhos no combate à seca na região incluiram a construção da 

Hospedaria Getúlio Vargas, em Fortaleza, para abrigar temporariamente os refugiados que 

iriam para outras localidades como Maranhão, e Goiás, atraídos pela construção de Brasília. 

Essa hospedaria recebeu um grande número de imigrantes cearenses, provocando graves 

problemas de saúde pública. A falta de chuvas também ocasionou redução na produção 

agrícola, a pecuária sofreu grande dizimação e a economia estava abalada. A situação da 

saúde tornou-se calamitosa, inúmeras doenças assolaram a população acarretando muitas 

mortes. O Estado vivenciou um período de calamidade pública trazendo consequencias 

sociais e econômicas que se refletem ainda hoje na vida do povo cearense (FERRER, 2010). 

Quanto ao trabalho da Enfermagem nesse período, Viette et al. (1995) relatam que 

na década de 1940 o surgimento da modalidade de assistência em grupo, onde a enfermeira 

torna-se soberana na liderança da equipe designando o nível de cuidados que deveriam ser 

realizados e quem os faria, progressivamente foi-se transformando. Os cuidados realizados 

eram extremamente funcionais. Ao final dessa década, à enfermeira, foi atribuída a 

responsabilidade pela assistência direta aos pacientes mais graves, cujos cuidados 

necessitavam de técnicas específicas e mais complexas. Mantinha-se ainda na hierarquia da 

equipe sendo, a partir desse momento, responsável pelos seus próprios registros e relatórios, 

passando a comunicar-se diretamente com os médicos. Configurava-se o modelo de 

assistência individualizada, otimizando as habilidades e talentos da enfermeira, 

consequentemente, melhorando a qualidade do cuidado prestado. 

Autores como Geovanini et al. (2005) afirmam que, nesse período, a educação da 

Enfermagem já está consolidada pela sua integração aos programas universitários e 

governamentais, proporcionando o surgimento e crescimento de outras categorias, 

promovendo a divisão do trabalho na Enfermagem, com vistas às novas exigências do 

mercado.  
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Na corrida por aprimoramento intelectual, para a construção do corpo de 

conhecimentos específicos, com essa divisão do trabalho, Veyne (1995) afirma que a 

enfermeira intelectualiza-se e passa a administrar os serviços e a fazer treinamentos e 

supervisão, atrelando ao auxiliar ou atendente o cuidado direto ao paciente.  

Na década de 1950, despontou a preocupação em organizar os princípios 

científicos que norteassem a prática da Enfermagem, procurando uma fundamentação teórica 

para o desenvolvimento dos procedimentos técnicos, uma vez que a Enfermagem era vista 

como não científica e suas ações baseadas em atos instintivos. Foram destaques nomes como 

Hildegard Peplau
5
 (1952- modelo das relações interpessoais), Virgínia Henderson

6
 (1955-

filosofia da Enfermagem) e Ernestine Wiedenbach
7
 (1958-modelo de enfermagem clínica) 

(LEOPARDI, 2006) e as educadoras norte-americanas que publicaram o livro “Princípios 

científicos aplicados na enfermagem”, em 1959, que abordava a importância do amplo 

conhecimento científico, focando esse saber nas ciências sociais, físicas e biológicas 

(MOREIRA; OGUISSO, 2005). 

Como destaca Paiva et al. (1999), a Enfermagem, desempenhavam importante 

função nos cenários hospitalares, em vista ao incremento das atividades do setor em 

detrimento à saúde pública, e assim, consumou sua participação na organização dessas 

instituições, sobretudo, as de ensino. Complementam que as enfermeiras, concentradas à 

atuação nos espaços hospitalares, exerciam na prática dos serviços atribuições administrativas 

e atividades educativas de preparo de pessoal (treinamento em serviço), e emergia a 

necessidade de sua formação profissional em áreas de especializações clínico-assistenciais, 

impostas pelo atrelamento da assistência de Enfermagem às ações médico-hospitalares Ainda 

ressaltam que o ensino formal dos auxiliares de Enfermagem se incrementa e estes passam, 

em nível menor de complexidade, a dominar o saber dos princípios científicos na 

Enfermagem, pois terão que prestar cuidados para possibilitar às enfermeiras a ocupação dos 

cargos de direção e controle social do pessoal auxiliar. 

                                                           
5
 Hildegard Peplau, teorista da Enfermagem, introduziu um novo paradigma para a Enfermagem centrado nas 

relações interpessoais que se processam entre a enfermeira e o paciente (ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 

2005). 
6
 Virgínia Henderson, teorista da Enfermagem, todas as necessidades se encontram relacionadas, sendo a 

satisfação de qualquer uma delas diferente de pessoa para pessoa, variando de acordo com os fatores 

psicológicos, sociais, culturais e também de acordo com sua percepção do que é certo ou normal (GARCIA; 

NÓBREGA, 2004).
 

7
 Ernestine Wiedenbach, teorista da Enfermagem, sua proposta foi com a prática (Arte), sendo o foco a 

necessidade do paciente e a enfermagem um Processo Nutridor. Apresenta (4) quatro Elementos de Assistência: 

Filosofia, Propósito, Prática e Arte (GARCIA; NÓBREGA, 2004). 
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Um ponto importante para o exercício da Enfermagem, nessa época, foi o Projeto 

1.741. B/1952 que obrigava as instituições de saúde a manter uma enfermeira na chefia da 

equipe de Enfermagem, o que assegurava a manutenção do seu exercício profissional 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1974; MAIA, ALVAREZ, 1986).  

 

 

2.2.1.2 A Década de 1960 

 

A década de 1960 foi um período no qual a situação econômica do país sofre 

grave crise, surgindo a preocupação pela racionalidade dos gastos com a saúde e é mantida a 

hegemonia da assistência curativa sobre a prática preventiva nas ações de saúde.  

Nessa década ocorreram mudanças cruciais no panorama da realidade brasileira, 

que passou por transformações políticas, econômicas e sociais, marcadas pela ditadura militar, 

pela censura, pelas lutas sociais, pela guerrilha e pela efervescência cultural. A aproximação 

comercial brasileira com a União Soviética, que vivenciava os anos de Guerra Fria
8
 frente aos 

Estados Unidos, a reforma agrária, o controle das multinacionais e uma política salarial de 

interesse das classes operárias desencadearam o Golpe Militar
9
 de 1964 (PEREIRA, 2002).  

Além da política de restrição do governo militar, grandes foram as lutas políticas, 

em todo país, em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
10

 (LDB). A 

tecnoburocracia civil e militar de regime autoritário, para atender aos interesses do capital 

internacional e nacional, impulsionou reforma financeira, fiscal, previdenciária, tributária e 

administrativa nos anos de 1964 a 1967, o que levou a redução nos investimentos para 

melhoria das condições de vida da população (ESCOREL, 2008).  

No final dessa década houve a intensificação da repressão e tortura a presos 

políticos associada a um crescimento vertiginoso da economia, no chamado “Milagre 

Econômico”
11

. Ao contrário do bem estar social prometido pelo acúmulo de riquezas, as 

                                                           
8
 Guerra fria é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os 

Estados Unidos e União Soviética, compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção 

da União Soviética (1991). Conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre 

as duas nações e suas zonas de influência (MEDEIROS, 2008). 
9
 Golpe militar de 1964 designa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março 1964 no Brasil, e que 

culminaram no dia 1 de abril de 1964, com um golpe de estado que encerrou o governo do presidente João 

Belchior Marques Goulart, também conhecido como Jango (FAUSTO, 2003). 
10

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) define e regulariza o sistema de educação brasileiro 

com base nos princípios presentes na Constituição. A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão 

em 1971, que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996 (ADRIÃO; OLIVEIRA Org., 2001). 
11

 Milagre econômico é a denominação dada à época de excepcional crescimento econômico ocorrido durante o 

Regime militar no Brasil especialmente entre 1969 e 1973, no governo Médici. Nesse período, paradoxalmente, 

houve aumento da concentração de renda e da pobreza,  instaurou-se um pensamento ufanista de "Brasil 

potência", e a criação do mote: "Brasil, ame-o ou deixe-o" (GASPARI, 2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil_(1964-1985)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Garrastazu_M%C3%A9dici
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_de_renda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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condições de vida da população pioraram, houve aumento das desigualdades sociais, pela 

diminuição dos investimentos nas políticas sociais, carreados para o incremento da econômica 

do país (NICZ, 1982).  

Em contra partida, as transformações científicas e tecnológicas impulsionaram o 

desenvolvimento do setor saúde. O movimento do emprego dessas tecnologias em saúde foi 

intenso e crescente, propiciando a construção, organização e funcionamento de hospitais 

gerais e especializados, com a utilização de novos recursos diagnósticos e terapêuticos, desde 

a microscopia até as tecnologias radiológicas, gráficas e cirúrgicas, que trouxeram alterações 

visíveis nas práticas de saúde (BARRA et al., 2006). Essas mudanças, como afirma Barreira 

(2005), suscitaram o desenvolvimento de novos modelos de prestação de serviços de saúde e 

demandaram o surgimento de novos perfis profissionais: a formação e treinamento de pessoal 

para o tratamento de pacientes, bem como a abordagem dos problemas de saúde de massa.  

Com esse panorama nacional, relatam Paiva et al. (1999), a Enfermagem aparece 

mantendo lutas reivindicatórias em torno do ensino, para que se fossem preservados os 

princípios norteadores e o conteúdo específico da formação profissional da enfermeira. No 

referente à realidade da prática da Enfermagem, as autoras retratam que as lutas associativas 

foram desenvolvidas em torno da necessidade de se conquistar mais espaço social e mais 

reconhecimento legal para a posição da enfermeira, em que pese os planos de carreira e os 

requisitos da preparação de nível técnico. Surgem as várias escolas de Enfermagem, as 

especializações e as complementações curriculares, de modo a dar conta das imposições da 

lei. Nessa época começaram também, nas Seções da Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), os movimentos de caráter sindical em vista da necessidade de defender os direitos 

trabalhistas e o trabalho do pessoal de Enfermagem. Os movimentos em favor da criação das 

associações profissionais de objetivos sindicais surgem a partir de 1962, contudo em vistas as 

restrições políticas esses movimentos são mais reduzidos, ressurgindo em 1971, tendo em 

vista a abertura política nacional.  

A institucionalização do auxiliar de Enfermagem, que ocorreu na década de 1950, 

marcou o início formal da divisão do processo de trabalho na Enfermagem. O parcelamento 

da formação em Enfermagem deu origem, na década de 1960, ao nível de técnico, tendo em 

vista uma proposta governamental, para criar um profissional técnico de nível médio, o que 

traduz a concepção de desenvolvimento e divisão técnica do trabalho das sociedades 

capitalistas (ALMEIDA; ROCHA, 1986). 

Para Paiva et al. (1999) a criação dos Cursos de Técnicos de Enfermagem, em 

1966, assegurou a nova demanda de preparo de pessoal para ampliar o potencial da força de 
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trabalho da Enfermagem brasileira. O crescimento do setor privado e o modelo de saúde 

vigente determinam a ampliação do campo da prática da Enfermagem, e os profissionais de 

nível superior passam a ser absorvidos em setor público, enquanto o privado, como forma de 

reduzir gastos com pessoal, passou a absorver auxiliares e técnicos, observando-se 

nitidamente a composição heterogenia da Enfermagem a partir dessa década. 

 

2.2.1.3 A Década de 1970 

 

A década de 1970 foi palco de inúmeras transformações na estrutura social do 

país, atribuídas às mudanças no quadro político nacional. Com o fim do “Milagre 

Econômico” foi deflagrado na saúde brasileira, um período no qual o enfoque curativo da 

medicina no setor previdenciário estimulou a expansão da produção e do consumo no 

complexo médico-hospitalar, principal modalidade da prática e organização de saúde que, 

caracterizada pela concentração e especialização de recursos, desfavorecia as condições de 

saúde da população. As inovações tecnológicas impulsionaram o funcionamento dos serviços 

que se tornaram cada vez mais sofisticados e exigentes quanto aos recursos humanos para sua 

operacionalização (GEOVANINI et al., 2005). 

Viette, Uehara e Netto (1996) ressaltam que a crescente demanda do setor 

previdenciário e a discordância verificada entre as prioridades de saúde da população e as 

ações propostas, efetivaram crise nessa esfera, desencadeando um desequilíbrio que levou o 

modelo de desenvolvimento predominante a ser contestado nos seus componentes econômico, 

político e social. Complementam ainda que essa crise ganha intensidade e, em 1974, 

provocam acentuada piora das condições de saúde do povo brasileiro, desencadeada pela 

política de acúmulo de capital e falta de investimento na saúde pública. 

Os autores enfatizam que nesta época despontaram inúmeras propostas que 

visavam superar o impasse e a adequação do sistema de saúde vigente, passando as novas 

responsabilidades desse sistema a ser objeto de preocupação do governo federal, dando 

origem à reforma do setor.  

Destacam ainda que no final da década de 1970 e princípio da década de 1980 

iniciaram-se crescentes movimentos de contestação e mobilização popular na área da saúde, 

denunciando as condições precárias de vida da população, dando origem aos primeiros 

movimentos de reformulação do setor. Esses movimentos envolveram profissionais da área 
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que mobilizaram a população por intermédio de seus representantes e deram origem à 

Reforma Sanitária
12

 no país. 

Para a Enfermagem, os avanços tecnológicos na área da saúde e o mercado de 

trabalho competitivo impulsionaram a busca pela capacitação nas especificidades do cuidado 

terapêutico e a identificação do seu papel na equipe multiprofissional. Esse caminho 

estimulou a construção de um conhecimento próprio, por meio de elaborações teóricas, 

proporcionado novas formas de perceber os fenômenos envolvidos na prática assistencial 

(KLETEMBERG et al., 2011). 

Viette, Uehara e Netto (1996) consideram que em busca do reconhecimento da 

profissão, desde a década de 1960, a Enfermagem empreende essa construção de 

conhecimentos específicos através da elaboração de marcos conceituais e teorias de 

Enfermagem. Mendes et al. (2002) compreendem que a Enfermagem vem, ainda de forma 

incipiente, produzindo, ao longo dos anos, elementos construtivos de produção tecnológica, 

mesmo que essa produção não venha sendo, majoritariamente, composta por artefatos e 

inventos, mas que incluem estratégias para controlar o processo de trabalho ou a estruturação 

de material didático-pedagógico para diferentes clientes. 

Na década de 1970 a Enfermagem brasileira, acompanhando esse processo, trouxe 

na figura da enfermeira Wanda de Aguiar Horta
13

 (1979), o desenvolvimento de um modelo 

conceitual que pudesse explicar a natureza da Enfermagem, definir seu campo de ação 

específico e sua metodologia.  

Assim, sugeriu um método denominado “Processo de Enfermagem”, composto 

de seis etapas: histórico, diagnóstico, plano assistencial, prescrição, evolução e prognóstico de 

Enfermagem. A autora define esse “Processo” como sendo a dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano, de forma planejada 

para alcançar suas necessidades específicas, sendo então redigido para que todas as pessoas 

envolvidas no tratamento possam ter acesso a esse plano de assistência.  

 

                                                           
12

 O Movimento da Reforma Sanitária, no final da década de 70, e que culminou coma VIII Conferência 

Nacional de Saúde em 1986, propõe que a saúde seja um direito do cidadão, um dever do Estado e que seja 

universal o acesso a todos os bens e serviços que a promovam e recuperem. Deste pensamento resultaram duas 

das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que são a universalidade do acesso e a integralidade 

das ações (GERSCHMAN, 2004). 
13

 Wanda de Aguiar Horta- enfermeira brasileira que introduziu os conceitos do Processo de Enfermagem no 

século passado. A teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta é o modelo teórico mais conhecido e 

utilizado em nosso país. A autora fez uso da teoria da motivação humana, de Maslow, que é fundamentada nas 

Necessidades Humanas Básicas, as quais são consideradas, na ciência da enfermagem, como os entes da 

enfermagem (PIRES; MÉIER, DANSKI, 2012). 



35 
  

De acordo com Peduzzi e Anselmi (2002), o “Processo de Enfermagem” possui 

enfoque holístico, promove intervenções elaboradas para o indivíduo e não apenas para a 

doença, viabiliza os diagnósticos e o tratamento dos problemas de saúde potenciais e vigentes, 

reduzindo a incidência e a duração da estadia no hospital, promove flexibilidade do 

pensamento independente, melhora a comunicação e previne erros, omissões e repetições 

desnecessárias; os enfermeiros obtêm satisfação de seus resultados. 

Para Santos et al.(2002) o enfermeiro assumindo o planejamento da assistência, 

embasados nesse processo, garante sua responsabilidade junto ao cliente assistido, uma vez 

que esse planejamento permite diagnosticar as necessidades do cliente, realizando a 

prescrição adequada dos cuidados, orientando a supervisão do desempenho do pessoal, a 

avaliação dos resultados e da qualidade da assistência porque norteia as ações.  

Bork (2003) destaca que a Enfermagem, por se caracterizar como uma profissão 

dinâmica necessita de uma metodologia que seja capaz de refletir tal dinamismo, sendo o 

“Processo de Enfermagem” considerado como a metodologia de trabalho mais conhecida e 

aceita no mundo, facilitando a troca de informações entre enfermeiros de várias instituições.  

Dessa forma a aplicação do processo de Enfermagem, como apontam Andrade e 

Vieira (2005), proporciona a possibilidade da prestação de cuidados individualizados, 

centrada nas necessidades humanas básicas, e, além de ser aplicado à assistência, norteia as 

tomadas de decisão em diversas situações vivenciadas pelo enfermeiro enquanto gerenciador 

da equipe de Enfermagem. Confere a conquista do espaço, poder e reconhecimento do saber 

em Enfermagem, o que atualmente coloca a Enfermagem na discussão sobre as possibilidades 

e seu papel entre as demais profissões do campo da saúde.  

As décadas de 1970 e 1980 caracterizaram-se pela validação desse instrumento 

pela categoria (KLETEMBERG et al., 2011). 

Viette, Uehara e Netto (1996) descrevem que os avanços da tecnologia refletiram-

se na prática da Enfermagem ocasionando mudanças na organização e operacionalização dos 

serviços. À medida que se expandiam as instituições e com a ampliação dos recursos humanos 

necessários à prática curativa, foi imputado ao enfermeiro maior dedicação para atividades 

administrativas, o que resultou no seu maior distanciamento do contato direto com o paciente. 

Essa tendência, surgida na década anterior foi consolidada nesse período.  

Os autores afirmam que o progressivo direcionamento do enfermeiro para 

atuações administrativas foi reforçado pela necessidade do seu reconhecimento intelectual, 

com melhores oportunidades de exercer sua autoridade e ações de comando na equipe de 

Enfermagem. Esse cenário, favorecido pela instituição, determinava que para ascender na 
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organização fosse necessário trocar a assistência direta ao paciente por cargos de natureza 

administrativa.  

Tanji e Novakoski (2000) concordam que com o avanço científico, tecnológico e 

a modernização de procedimentos, vinculados à necessidade de estabelecer mais controle, o 

enfermeiro passou a assumir cada vez mais cargos administrativos, afastando-se, 

gradativamente, do cuidado ao paciente. Esse cuidado passou a ser praticado pelos demais 

profissionais da Enfermagem.  

A sofisticação das técnicas médicas promove uma gama de ramos específicos na 

área, exigindo cada vez mais habilidades diferenciadas dos demais trabalhadores da saúde, 

favorecendo a multiplicação dos cursos de especialização em Enfermagem. Para satisfazer 

essas exigências, a educação da Enfermagem foi centrada na assistência curativa 

caracterizando-se pela grande concentração de carga horária nas disciplinas ligadas a esse tipo 

de assistência e estágios realizados no hospital (GEOVANINI et al., 2005).  

A década de 1970 marcou o setor saúde como um novo campo industrial quando a 

produção de equipamentos e fármacos passou a absorver elevadas quantias de renda do país, 

estabelecendo consideráveis avanços. Nesse período, no contexto das inovações tecnológicas, 

que apresentaram contínuo desenvolvimento, surgem diversificados serviços na área da saúde, 

e entre eles as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com finalidade de centralizar pacientes de 

alto grau de complexidade em uma área hospitalar adequada, que dispusesse de infraestrutura 

própria, com provisão de equipamentos e materiais. Essa especificidade exigiu também, a 

capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de um trabalho seguro, visando à 

inclusão de temas inerentes ao tratamento intensivo, tais como ventilação mecânica, 

monitorização eletrocardiográfica, entre outros, nos currículos dos cursos de Enfermagem 

(LINO; SILVA, 2001). 

Nessa perspectiva, a Enfermagem desenvolveu-se juntamente com o advento da 

tecnologia, sobretudo através do surgimento das UTI. Esta prática de observação intensiva, 

segundo Lino e Silva (2001), requereu das enfermeiras mais que senso comum, criou-se a 

necessidade de formar pessoal especializado e familiarizado com os equipamentos e materiais 

existentes nestas unidades. 

O engajamento das enfermeiras na pesquisa fez com que certas questões da 

prática e do ensino de Enfermagem fossem visadas com prioridade. E o atrelamento das 

disciplinas de Enfermagem ao modelo biomédico, possibilitou o atendimento das habilitações 

específicas (PAIXÃO, 1979). Para Trevizan, Mendes e Angerami (1991) o ano de 1972 

constitui um marco para a pesquisa em Enfermagem no Brasil, haja vista o surgimento dos 
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cursos de mestrado, sendo este um fator desencadeador do aumento da produção científica na 

Enfermagem. 

 

2.2.1.4 A Década de 1980 

 

A década de 1980 delimita o início do processo de redemocratização no Brasil, 

com a reestruturação política, o fim da censura dos meios de comunicação e outras 

importantes transformações no cenário nacional. As políticas sociais ficaram no centro do 

debate político, destacando a responsabilidade do Estado diante do agravamento da questão 

social (PILAGALLO, 2006).  

O Sistema de Saúde buscava se adequar ao Documento Oficial da XXXII 

Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra no ano de 1979, do qual constam as 

estratégias para implementar a Declaração de Alma-Ata sobre a Atenção Primária de Saúde, 

elaborada pela Conferência Internacional da Organização Mundial de Saúde e Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (OMS/UNICEF) transcorrida na Rússia em 1978. Em seu 

artigo -V essa Declaração propugnava pelo alcance por todos os povos do mundo no ano 2000 

de um nível de Saúde que lhes permita levar uma vida social e economicamente produtiva.  

Em 1986, a VIII Conferência Nacional de Saúde consagrou uma concepção ampla 

da saúde, entendida como resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio 

ambiente, trabalho, entre outras necessidades. Isto refletiu no Brasil culminando com a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS)
14

. 

Essa nova visão, requeria uma ação conjunta dos setores políticos, sociais e 

econômicos, surgindo uma nova maneira de entender a Enfermagem como uma profissão que 

mantém relações sociais com outros tipos de trabalho, no entanto, com uma autonomia 

relativa, desenvolvendo-se numa prática inserida no contexto social e de reorganização dos 

movimentos em busca pela justiça social, liberdade de expressão, direitos trabalhistas e 

cidadania (SILVA; PADILHA, 2008).  

Demandas como defesa do direito à saúde e à educação, a luta contra a 

discriminação das mulheres, pela organização dos serviços de saúde e pela democratização 

das entidades, influenciaram a Enfermagem que passou a questionar sobre o papel e a política 

                                                           
14

 SUS é a denominação do sistema público de saúde brasileiro. Instituído pela Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 196 como um “direito de todos” e “dever do Estado” e está regulado pela Lei nº. 8.080/1990, a qual 

operacionaliza o atendimento público da saúde.Com o advento do SUS, toda a população brasileira passou a ter 

direito à saúde gratuita, que deve ser fornecida pelos entes federativos - União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_sanit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios
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adotada pelas entidades representativas da classe profissional (ALBUQUERQUE; PIRES, 

2001). 

Nessa década houve um intenso debate sobre a organização da profissão, sua 

estrutura e o papel desempenhado por suas lideranças. Isso gerou um movimento que 

mobilizou vários trabalhadores da área em todo o país, que discutiram questões voltadas para 

identidade profissional, composição da força de trabalho, organização e relações de trabalho 

entre outros pontos determinantes da atuação da categoria enquanto profissionais da saúde. O 

“Movimento Participação”, realizado nesse período, objetivava, sobretudo, a construção de 

propostas inovadoras para a ABEn, e defendia uma reflexão pela Enfermagem sobre o seu 

trabalho e sua organização, assim como propunha sua participação na luta pela democracia e 

pelo direito à saúde (ALBUQUERQUE; PIRES, 2001). 

A década de 1980 foi marcada também pelo Programa de Integração Docente 

Assistencial instituído pelo Ministério da Educação e da Cultura para as universidades 

brasileiras (KLETEMBERG et al., 2011), conceituado pelo MEC (1981) como união de 

esforços para a articulação entre instituições de Educação e de Serviço de Saúde favorecendo 

a formação de recursos humanos no contexto da prática de saúde e ensino. 

Na década de 1980 seguiu a validação do “Processo de Enfermagem”, pela 

categoria, cujos esforços culminaram na Lei 7.498, de 25 de Junho de 1986, que 

regulamentou a prescrição e a consulta de Enfermagem como atribuições do enfermeiro 

(SENADO, 1986). 

Essa lei significou importante avanço ao reconhecer o enfermeiro, o técnico, o 

auxiliar e a parteira como agentes de Enfermagem, definindo as atividades específicas de cada 

categoria e ainda estabelecendo o prazo de dez anos para a profissionalização dos atendentes. 

No entanto, o trabalho de cada agente sofre múltiplas determinações políticas, sociais e 

econômicas e alguns aspectos da divisão do trabalho entre os agentes e a autonomia do 

enfermeiro não encontrou consonância no cotidiano das instituições, muitas vezes sem 

condições de trabalho que não permitiram trabalhar como define a lei (KLETEMBERG et al., 

2011). 

O curso de doutorado em Enfermagem foi instituído na década de 1980 decorrente 

da luta dos docentes consolidando e fortalecendo a pesquisa na Enfermagem (ALMEIDA et 

al., 2002). 

A área da saúde vivenciou o surgimento da Medicina Baseada em Evidência 

(MBE) a qual defendia que as descobertas científicas eram mais confiáveis como base para as 

decisões clínicas do que opiniões de autoridades e influenciou as demais disciplinas de saúde 
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(SENA; GONÇALVES, 2000). Na Enfermagem emergiu a Prática Baseada em Evidências 

(PBE) que permanece como referência para as pesquisas da área, que tem como objetivo 

utilizar as melhores evidências clínicas nas decisões relacionadas ao cuidar, dando subsídios 

científicos às ações do profissional de Enfermagem (SERVO; OLIVEIRA, 2005).  

 

2.2.1.5 A Década de 1990 

 

Ao quebrar paradigmas seculares e instituir novas racionalidades políticas, 

econômicas e sociais, a década de 1990 tornou-se decisiva para a história da humanidade 

(MALISKA et al., 2011). Marcados por inúmeros avanços, tornando populares e 

aperfeiçoando tecnologias inventadas na década de 1980, assinalou a utilização maciça dos 

computadores nos processos sociais, na revolução e difusão da informação, e impulsinou a 

sua aplicação na área da saúde (SPERANDIO; ÉVORA, 2005).  

No contexto político, essa década marcou o fim da Guerra Fria, (PERRY, 2002), e 

com o fim desses conflitos, Maliska et al.(2011) destacam que a tendência política mundial, 

passou a ser integração entre os países para que houvesse fortalecimento econômico.  

Dessa forma, os autores realatam que surgiram tentivas de integração como, por 

exemplo, o Mercosul
15

 na América Latina. 

A chamada globalização
16

, proporcionada por essa integração, favoreceu o 

neoliberalismo que instituiu políticas de reajuste estrutural de reestruturação produtiva, 

reforma do Estado, abertura econômica, privatizações, abandono de políticas de proteção 

social, tendo como consequência o Estado mínimo
17 

No Brasil, no início da década, Fernando 

Collor, primeiro presidente da República a ser eleito por voto direto (em 1989), sofreu 

processo de “impeachment”, deixando o governo em 1992 (FROTA, 2000). Itamar Franco 

assumiu o governo, tendo como meta principal manter a ordem democrática e superar os 

graves problemas econômicos (PILAGALLO, 2006). 

                                                           
15

 O Mercosul criado no âmbito da integração regional da América Latina, em 1991, inicialmente, envolveu 

países como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai (MALISKA et al., 2011). 
16

 Globalização é um fenômeno que teve início no século XV, com as grandes navegações e tornou-se intenso 

nas últimas décadas do século XX. Caracterizado pela universalização de ideias, valores, padrões e 

conhecimentos, no contexto social, político e econômico (MALISKA et al., 2011). 
17

 Estado mínimo- concepção fundada nos pressupostos da reação conservadora que deu origem ao 

neoliberalismo. Pressupõe um deslocamento das atribuições do Estado perante a economia e a sociedade. 

Caracterizado pela liberdade individual e da competição entre os agentes econômicos. Ao Estado Mínimo cabe 

garantir a ordem, a legalidade e concentrar seu papel executivo naqueles serviços mínimos necessários para 

tanto: policiamento, forças armadas, poderes executivo, legislativo e judiciário (MINTO, 2012). 
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No campo da saúde, o país foi marcado pela implementação e consolidação do 

SUS, buscando garantir saúde como direitos de todos e dever do Estado, com base nos 

princípios da universalidade, integralidade e equidade (MATTA; LIMA, 2008). 

Com o novo modelo de saúde vigente foram criadas estratégias para orientar suas 

ações, entre elas o Programa de Saúde da Família (PSF) no ano de 1994, que foi denominado 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 1997 (RIBEIRO, 2004).  

Outra estratégia fomentada, impulsionada nesse período, foi a Política de 

Transplante de Órgãos e Tecidos estabelecendo garantias e direitos aos pacientes que 

necessitavam desses procedimentos, regulando a rede assistencial, contribuindo para que o 

Brasil seja reconhecido por ter o maior programa público de transplantes no mundo (ABTO, 

2009; LOPES; MAGALHÃES, 2009). Essa estratégia propulsou o desenvolvimento de 

muitas instituições hospitalares, com o aumento crescente no setor de transplantes, a exemplo 

do HUWC, hoje considerado referência nacional nesses procedimentos.  

Na Enfermagem compreenderam-se mudanças na formação da equipe para 

organização do trabalho, nos currículos dos cursos de graduação, na propagação dos cursos de 

pós-graduação e no uso da informática na profissão (MALISAKA et al., 2011). 

O Projeto de Profissionalização dos trabalhadores da área de Enfermagem 

(PROFAE)
18

 instituído em 2000, voltado especialmente para o nível de auxiliares, foi 

incentivado com a Lei nº 7498/86 que rege sobre o exercício profissional da Enfermagem. 

Com base nessa lei, foi aprovado o Decreto-Lei nº 94.406/87 (BRASIL, 1987) 

estabelecendo que a execução de tarefas de Enfermagem por pessoal sem formação específica 

só estaria regulamentada por um período de dez anos sob a supervisão e orientação direta de 

um enfermeiro, fornecendo um prazo de sete anos para a profissionalização dos atendentes.  

Esse decreto, em seu artigo 23, sofreu alterações a partir da Lei nº 8.697/94 que 

assegurou aos atendentes admitidos antes da desta lei o exercício de atividades elementares de 

Enfermagem (FREITAS, 2007). 

Com as mudanças implantadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/96 pelo Decreto nº 2.208/97, efetuou-se a extinção da categoria de auxiliar de 

Enfermagem. O PROFAE foi considerado um projeto a ser desenvolvido num período de 

transição, contando com o estímulo dos alunos à conclusão do curso de técnico de 
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 O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE) pode ser caracterizado 

pela existência de trabalhadores inseridos nos serviços de saúde, realizando ações próprias da enfermagem, sem 

a habilitação técnica profissional necessária para o exercício dessas ações, além de uma quantidade expressiva de 

trabalhadores em exercício nas ações de enfermagem sem escolaridade básica e de baixa renda, impedindo ou 

dificultando o acesso aos cursos de formação profissional ofertado pelo mercado educativo (FREITAS, 2007). 
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Enfermagem (CEB, 2000). Foram criadas modalidades de cursos que viabilizaram a educação 

profissional da categoria atendendo a vários trabalhadores (PROFAE, 2000). 

A Enfermagem foi fortemente influenciada pelos avanços tecnológicos. A 

utilização de recursos de informática na prática hospitalar, comunitária e docente tornou-se 

uma realidade na profissão (LOPES et al., 2000). Esse fato influenciou a capacitação dos 

profissionais para atender as demandas propostas pelo desenvolvimento tecnológico intenso 

que envolveu a década de 1990, estabelecidas desde o início da década passada (MALISKA et 

al., 2011). 

 

2.2.1.6 A Década de 2000 

 

A década de 2000 instalou-se em clima de conflitos mundiais. O confronto com o 

terrorismo, comandado pelos Estados Unidos, marca o início desse período, no qual tropas 

americanas e aliados invadiram o Iraque estabelecendo controle da região. Saddam Husseim, 

presidente iraquiano, foi julgado e enforcado em dezembro de 2008 (MALISKA, et al., 2011). 

A instabilidade no cenário político e econômico mundial, como relatam os 

autores, estabelece relação com o fator ecológico, que se fixa no campo de disputa de 

interesses, pela projeção que a natureza ocupa nesses âmbitos e pela importância na 

repercussão no meio social. 

No Brasil, chega à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, que 

governou o país por dois mandatos consecutivos (2003-2007; 2007-2011). Proporcionou 

estabilização econômica, melhoria na distribuição de renda e ampliação de políticas e 

programas inclusivos (MARQUES; MENDES, 2006).  

Na área da saúde o país, na luta pela consolidação do SUS, vive conquistas e 

retrocessos. A essas conquistas se atribui os aspectos legais, ressaltando a capacidade de 

reorganização do sistema (RAGGIO, 1996). A Política Nacional de Atenção Básica, que trata 

do Pacto pela Saúde, editada pelo Ministério da Saúde, confirma os princípios e as diretrizes 

do SUS como eixo estruturante da política de saúde brasileira. 

Ações importantes foram realizadas como a 11ª Conferência Nacional de Saúde 

em 2000, a implantação da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), a criação do 

Serviço Móvel de Urgência (SAMU) no ano de 2003 e a Política Nacional de Humanização 

da Atenção e Gestão do SUS – Humaniza SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

As prioridades elencadas no Pacto pela Saúde reforçam a necessidade de 

(re)pensarmos o trabalho em saúde e em particular o da Enfermagem fundamentado no 
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princípio da integralidade da atenção, considerando a indivisibilidade das dimensões 

constituintes do ser humano, como também a indivisibilidade das ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde e a integração dos serviços que compõem o Sistema de 

Saúde. Essas premissas devem nortear o trabalho da Enfermagem em todos os níveis de 

atenção. A necessidade de desempenhar o trabalhar em equipe aqui está posto, como também 

de desenvolvermos conhecimento, habilidades e atitudes, articuladas e integradas para o 

cuidado individual, coletivo e de gestão participativa (PEREIRA et al., 2009). 

Escândalos políticos e financeiros, da política nacional, se reproduziram na 

Enfermagem, culminando com a prisão do então presidente do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEn), em 2005, por irregularidades administrativas (MALISKA et al., 

2011). 

Para Oliveira, Paula e Freitas (2007), quanto a prática assitencial, a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ganhou potencial avanço, consolidando-

se como instrumento facilitador do desempenho e organização do cuidado. Para os autores a 

maior preocupação dos profissionais da área foi o desenvolviemnto de linguagens 

padronizadas e universalmente reconhecidas, como a NANDA
19

, NIC
20

 e NOC
21

, que 

facilitam a implementação do processo de cuidar, baseado na SAE. 

Os Hospitais Universitários do país passaram por momentos de ruptura no 

equilíbrio financeiro, pela questão do finaciamento e déficit de recursos humanos. A dívida 

acumulada, falta de profissionais, problemas de equipamentos e greve de funcionários, foram 

acontecimentos que nortearam a conjuntura dessas instituições. A situação, que se repetia em 

todos os Estados, era grave. O hospital da Universidade Federal do Ceará é referência no 

Nordeste em procedimentos considerados de alta complexidade, como transplantes de fígados 

e rins, os de coração também já deveriam ser realizados, mas o número de leitos de UTI não é 

suficiente, o projeto para ampliação foi aprovado há quatro anos pelo Ministério da Saúde, no 
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 NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) trata-se de um sistema criado por enfermeiras 

americanas, que tem como objetivo desenvolver uma classificação que padronize diagnósticos para ser usado por 

profissionais de enfermagem. Se preocupa em descrever a reação do paciente diante da doença. É um código 

compacto que se baseia em nove padrões de resposta humana à doença: troca, comunicação, relacionamento, 

valorização, escolha, mudanças, percepção, conhecimentos, sensações (NANDA, 2012). 
20

 NIC(Nursing Interventions Classification), desenvolvida desde 1987, por um grupo de pesquisadoras do 

“College of Nursing” – The University of Iowa, EUA, como parte de um projeto de estudos sobre as intervenções 

de enfermagem. A NIC descreve as intervenções que a enfermagem executa e foi embasada em estudos e na 

prática clínica dos enfermeiros. Cada intervenção possui título, definição e uma lista de atividades a serem 

executadas. As intervenções estão agrupadas em classes que, por sua vez são referentes a sete domínios: 

fisiológico básico, fisiológico complexo, comportamental, segurança, família, sistema de saúde e comunidade 

(MCCLOSKEY; BULECHECK, 2004).   
21

 NOC (Nursing Outcomes Classification) foi desenvolvida com o propósito de conceitualizar, rotular, definir e 

classificar os resultados e indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem (GARBIN et al., 2009).  
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entanto, os recursos não foram liberados. A instabilidade afetou suntuosamente a sociedade 

(GLOBO, 2012). 

 

2.2.1.7 A Década de 2010 (2010-2012) 

 

Nesse período o país vive na área da saúde uma grave crise, principalmente no 

que se refere aos serviços públicos hospitalares de saúde. A crise assinala, sobretudo, a falta 

de recursos financeiros para manutenção dessas instituições e a carência de servidores, fatos 

responsáveis pela desativação de leitos hospitalares no Brasil, tendo como principal atingido a 

população mais carente da sociedade atendida pelo SUS, além do caos social (MARQUES, 

2012). 

O autor aponta um contexto político econômico exitoso, marcado pelo fim do 

governo Lula que evidenciou o pré-sal, trouxe os eventos da Copa do Mundo de Futebol e das 

Olimpíadas para o país, que ocorrerão em 2014 e 2016, respectivamente. Esse governo inseriu 

o Brasil nas discussões de enfrentamento de crises econômicas que atingem o mercado global, 

incluiu 30 milhões de pessoas na classe média, aumentou as exportações, eliminou a 

dependência do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e se tornou 

reconhecidamente pelo mundo o representante da nova América Latina. Hoje o país é maior 

parceiro comercial de todos os países do Cone Sul e tem grande atuação com todos os outros 

países da América Latina e de língua portuguesa. Se antes os produtos industrializados tinham 

um maior apelo comercial, hoje com a expansão do agronegócio, o país vendeu cada vez mais 

para o crescente mundo em desenvolvimento que necessita de produtos básicos. 

O Ministério da Saúde realiza várias ações e programas com finalidade de trazer 

saúde para perto do cidadão e oferece aos profissionais condições para especialização a fim de 

que possam atender com qualidade. A Estratégia de Saúde da Família é um dos principais 

instrumentos para viabilizar o acesso da população aos serviços de saúde e nessa estratégia 

existem programas específicos voltados para os indivíduos e coletividade em todas as fases da 

vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Em relação ao trabalho da Enfermagem, Maliska et al. (2011), relatam que esse 

desenvolve e alcança progresso em seus mais distintos contextos. A prática profissional, 

consolidada pela sistematização da assistência perpassa por momentos nos quais a 

Enfermagem tem papel importante nas ações de saúde da população, conquistando espaço por 

sua formação, preparando profissionais para atuar com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotores da saúde integral do ser humano. 
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Para os autores, a Enfermagem vem beneficiando-se dos diversos avanços técnico 

científicos no intuito de aprimorar sua prática e nessa conquista de espaço desenvolve 

investigações que subsidiam suas atividades, por meio de conhecimentos próprios, realizando 

interlocução com outras áreas de conhecimento, estando à frente de um aprimoramento 

científico que fundamente sua prática procurando responder as necessidades de saúde 

apresentadas pela sociedade. 

 

2.3 O desenvolvimento da Enfermagem hospitalar 

 

Para discorrermos sobre o desenvolvimento profissional da Enfermagem 

hospitalar concordamos com Nóbrega (2006) que precisamos nos reportar à história do 

nascimento do hospital, visto que a Enfermagem é uma das atividades que se profissionalizou 

a partir deste e para conhecê-la, é preciso compreender o surgimento desta instituição, sua 

finalidade e sua evolução.  

Historicamente, os hospitais surgiram como lugares de acolhida de doentes e 

peregrinos, na Idade Média. Tem sua origem em uma época muito anterior à era cristã, não 

obstante a opinião de autores que se têm esforçado para demonstrar o contrário. Não há 

dúvida, porém, que o cristianismo impulsionou e desvendou novos horizontes aos serviços de 

assistência, sob as mais variadas formas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1965). 

Vaghetti et al. (2011) relatam que na Idade Média o esfacelamento ocidental do 

Império Romano permitiu que emergisse o poderio árabe e as destruições levaram o mundo 

ocidental a um estado de semibarbárie, no qual a maioria dos leigos era analfabeta. Desse 

contexto surgiu a necessidade do empreendimento de ações que promovessem a educação de 

milhares de bárbaros, protegessem e recuperassem a saúde da população e a criação de 

medidas que freassem os distúrbios que abalavam a sociedade. 

Nessa perspectiva, segundo os autores, os monastérios, na figura da Igreja, 

tornam-se responsáveis pela manutenção da ordem, da religião, da educação, medicina e 

enfermagem, servindo de refúgio e paz àqueles que sofriam com a insegurança patrocinada 

pela convulsão social e política instaurada. Os monastérios eram os lugares onde viviam os 

primeiros elementos do clero, como os monges. Esses locais uniam oração e trabalho, em 

meio a uma vida simples, além de se ocuparem dos cuidados com os pobres e o ensino. 

Os autores salientam que a Igreja Católica se elevou sobre o caos e a degradação 

instalada nesse período e se destacou tendo todo o direito e a moral, a ciência e a arte, que se 

apresentavam sob a capa religiosa.  
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Relatam ainda que a Igreja também patrocinou as Cruzadas
22

 para recuperação da 

Terra Santa e esse conflito durou do século XI ao XV. E por ocasião das lutas para retomada 

de Jerusalém, muitos peregrinos e soldados ficaram feridos e precisaram de cuidados, 

culminado na edificação de hospitais e recrutamento de cuidadores. Dessa forma os monges 

militares e cavaleiros feudais faziam o atendimento dos doentes e tomavam a tarefa de 

diminuir as doenças e a pobreza, levando aos hospitais seus ideais, militares. 

Como descrevem Vaghetti et al. (2011), a Igreja, no século XIII, atravessou um 

grave problema de natureza tanto litúrgica e doutrinária como institucional e política, 

configurada na instauração do Tribunal da Inquisição, que promoveu um quadro de repressão 

na sociedade, deflagrando um caos na social levando à destruição de famílias e a quebra de 

relações de amizade, pois todos os cidadãos, em nome da Igreja, eram delatores dos possíveis 

incrédulos. E pequenos gestos ou ações que colocassem em dúvida a fé das pessoas eram 

entendidos como heresia e as autoridades eclesiásticas eram informadas sobre os suspeitos. 

Koerich et al. (2011) apontam que o período conhecido como Renascimento
23

, na 

Europa, foi precedido por eventos como a peste negra, a guerra, a fome, as quais contribuíram 

para a saída dos europeus do campo, que precisava ser restaurado para atender o mercado 

urbano com os produtos agrícolas.  

Complementam que as transformações ocorridas na Europa, nesse período, 

trouxeram novas formas de compreender os fenômenos, entre os quais o processo saúde-

doença.  

Ferreira (2002), sobre esse período, relata que a doença passou a ser percebida 

como um obstáculo à força produtiva, determinando transtornos econômicos, políticos e 

sociais. Dessa forma o interesse do Estado pela saúde da população foi originado da 

necessidade de manutenção da produtividade do indivíduo e de garantir a reprodução do 

capital, e não propriamente como um direito. O Estado criou uma legislação de proteção ao 

trabalhador, a fim de manter a população mais sadia e produtiva, e, dessa maneira, as 

profissões de saúde também absorveram a ideologia dominante, mantendo a superioridade, a 

dominação e a subordinação entre as classes sociais e nas relações de trabalho. 

Leal (1979) descreve que na Renascença se transferiu para o poder do Estado as 

atribuições que eram da esfera da igreja, proibindo ao clero o exercício da medicina, 

                                                           
22

 As cruzadas se constituíram num movimento religioso e militar pelo qual tropas ocidentais foram enviadas à 

Palestina para recuperar a liberdade de acesso dos cristãos a Jerusalém, cerceada desde a dominação do local 

pelos Turcos (VAGHETTI et al., 2011). 
23

 O Renascimento refere-se ao desenvolvimento ocorrido na civilização europeia no período entre 1300 e 1650, 

que provocou profundas mudanças no mundo ocidental, as quais se constituíram na base da evolução artística, 

intelectual, cultural e científica nos anos e séculos subsequentes (KOERICH et al., 2011). 
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especialmente a prática da cirurgia. O autor relata que a grande evolução dos hospitais 

acontece quando estes passam a ser campo de estudo ligado às universidades. 

Dentro dos preceitos de crescimento cultural, populacional e regional, o hospital 

começou a fornecer serviços, que até então não faziam parte da sua estrutura inicial, 

comandados pelos religiosos. O comando hospitalar passou para o comando público, 

ampliando suas funções humanitárias, amparando desabrigados, e realizando assistência à 

população menos favorecida. Até então os serviços médicos não faziam parte dos serviços 

hospitalares, somente a partir do século XVII, como veremos adiante, acreditamos que com a 

presença dos médicos dentro dos hospitais a permanência dos doentes dentro das instituições 

hospitalares seria reduzido (SANTOS, 2006). 

Geovanini et al. (2005) relatam que no início do século XIII, as atividades 

médicas foram banidas dos monastérios, passando o conhecimento médico da época a ser 

transferido para escolas e universidades legais. Segundo os autores o rápido crescimento das 

universidades proporcionou a modernização e difusão da cultura na Europa, acelerando a 

organização do corpo de conhecimentos da medicina, que cresceu vertiginosamente com as 

descobertas anatômicas, patológicas e terapêuticas. O avanço das ciências, dessas instituições, 

e do progresso social, no entanto, não constituíram fatores de crescimento para a Enfermagem 

que permaneceu desarticulada, empírica e enclausurada nos hospitais religiosos durante muito 

tempo vindo a desagregar-se ainda mais a partir dos movimentos de Reforma Religiosa.  

No século XVI, na Europa, como esclarecem Philippe e Chartier (2006), surgiram 

diversos movimentos religiosos que protestavam contra as doutrinas da Igreja Católica e a 

autoridade do papa, denominados de Reforma Religiosa. Esses movimentos adquiriram 

características peculiares em cada país. Na Alemanha, teve como líder Martinho Lutero e 

denominou-se luteranismo; na Inglaterra, com Henrique VIII, denominou-se anglicanismo, e 

na Suíça, com João Calvino, calvinismo. 

Na perseguição religiosa ocorrida na Inglaterra, como retrata Oguisso (2007 a), 

outro grande golpe sofreu a instituição hospitalar, quando o monarca Henrique VIII 

secularizou os hospitais, mandando destruir as comunidades que resistiam às suas ordens 

imperiosas. No início de seu reinado era ardoroso defensor do papa e da igreja, mas, ao 

pretender divorciar-se da primeira esposa, Catarina de Aragão, em 1527, que não lhe dera 

descendentes homens, entrou em choque com o papa Clemente VII, que se recusou a anular o 

matrimônio. Assim, em 1534, Henrique VIII, consumou a separação, criando a igreja Inglesa 

Anglicana, que tornava o rei da Inglaterra o chefe supremo da religião no país. Em 1536 

ordenou o confisco de todos os bens da Igreja Católica e expulsou seus religiosos da 
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Inglaterra. A expulsão dos religiosos católicos de mosteiros e conventos da Inglaterra 

desencadeou uma grande e prolongada crise nos hospitais e abrigos de pobres, doentes e 

órfãos, que eram por eles cuidados. A saída dos religiosos ocorreu sem ter quem os 

substituísse consequentemente foi realizado um recrutamento de mulheres de rua e em prisões 

para cuidar dos doentes. Essa situação foi conhecida como o período negro da Enfermagem. 

Lisboa (2002) destaca que o advento do cristianismo trouxe uma nova visão 

humanística, alterando a organização social e as responsabilidades do indivíduo. Sustentando 

a criação de espaços físicos nos conventos para oferecer amparo aos enfermos, velhos e 

abandonados, o cristianismo, deu impulso ao surgimento das Santas Casas de Misericórdia e 

das Sociedades Beneficentes.  

Oguisso (2007 c) aponta que, apesar das perseguições que sofria a religião cristã, 

houve considerável crescimento do fervor religioso. Com isso, muitos cristãos passaram a 

dedicar sua vida à prática da caridade, o que deu origem a inúmeras congregações religiosas, 

que atraíam homens e mulheres vocacionados para cuidar de pobres e doentes em busca da 

salvação eterna. Para os cristãos havia um compromisso de acolher e realizar vocações 

piedosas. Essas congregações construíram diversos hospitais para prestar assistência, sempre 

nas vizinhanças de igrejas e mosteiros. A autora retrata que as “damas da lâmpada” foram 

visitadoras domiciliarias, verdadeiras precursoras da Enfermagem de saúde pública, que 

surgiram no primeiro século do cristianismo. 

Segundo a autora, o sofrimento humano fez nascer uma reação social que 

perdurou por muitos séculos, com o estabelecimento de uma ordem das diaconisas que teria 

sido o primeiro grupo organizado para visitar doentes e cuidar deles, o surgimento de 

estabelecimentos de atenção voltada à saúde, que destinavam a abrigar e prestar cuidado aos 

doentes, fundados pelo clero seguia os costumes da tradição cristã a fim de cumprir as obras 

corporais da misericórdia
24

. O crescimento populacional e a expansão do comércio, no 

entanto, determinaram uma maior demanda na assistência o que de fato obrigou os governos a 

organizar unidades para que pudessem favorecer o atendimento surgindo nesse contexto as 

instituições hospitalares. Do ponto de vista histórico, Moreira (2007) assinala que, a maioria 

dos hospitais foi mantida pela cristandade
25

.  
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 São sete as obras corporais: alimentar os famintos, saciar a sede do sedento, vestir os nus, visitar prisioneiros, 

dar abrigo aos que não o tem cuidar de doentes e sepultar os mortos (OGUISSO, 2007 c). 
25

 Entende-se por cristandade um período da história quando praticamente toda a sociedade ocidental era 

constituída de cristãos católicos e por eles administrada. Não se deve confundir com cristianismo, que se refere à 

aceitação dos princípios cristãos (MOREIRA, 2007). 
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O autor relata que durante o tempo medieval (476-1453) templos e hospitais 

acolhiam doentes. No transcorrer da Idade Moderna (1453-1789) os hospitais mantiveram seu 

caráter de entidade promotora de assistência social. Contudo, nesse tempo, uma nova função 

veio somar-se às atribuições benemerentes daquelas instituições, que foram postas a serviço 

de contingentes populacionais segregados, tidos como perigosos ao convívio comunitário, os 

portadores de doenças repulsivas ou de outras moléstias que já estavam identificadas como 

transmissíveis. O autor aponta que os hospitais haviam se convertido em fonte de muitas 

desordens com efeitos patológicos, com graves consequências para a vida urbana, desordens 

estas vinculadas ao perigo do contágio pelas condições insalubres em que permaneciam os 

que estavam naquelas instituições pelo aglomerado de corpos misturados nas camas coletivas, 

à difusão da sarna, à aproximação de feridos e doentes e aos altos índices de mortalidade, 

inclusive dos trabalhadores dos hospitais. 

A partir da Idade Contemporânea (de 1789 em diante), como relata Moreira 

(2007), a medicina converge para os hospitais, e ambos caminham para uma integração que 

refletiu na figura do médico, que foi levado à posição de maior destaque técnico e 

administrativo da instituição. Com isso surge a reorganização dos hospitais com os novos 

regulamentos e novas rotinas do serviço. 

Até o século XVII, segundo Foucault (2004), os hospitais funcionavam como 

hospedarias, locais de repouso para mendigos, pessoas que não tinham para onde ir. Era uma 

instituição de abrigo para os pobres considerado um lugar de atenção aos menos favorecidos, 

cuja função era retirá-los do convívio dos nobres para que fossem cuidados por pessoas 

religiosas, sem nenhuma finalidade curativa na atenção dispensada aos enfermos. 

No século XX, como afirma o autor, a organização hospitalar passou a ter uma 

preocupação curativa assumindo sua natureza social e a partir de um trabalho disciplinar e das 

intervenções médicas originou-se o hospital terapêutico, que transformou o interior do 

hospital em um lugar de cura, registro, acúmulo e formação de saber. Aliado aos interesses 

políticos, o avanço da medicina favoreceu a organização dos hospitais, que passaram a 

desenvolver um importante papel, não só como agentes na manutenção da força de trabalho, 

mas também como produtoras de serviços de saúde. 

Nesse contexto, como apresenta o autor, emerge o hospital tendo o médico como 

o principal responsável por seu processo de reordenação, passando a controlar o cotidiano dos 

profissionais da saúde, além de determinar o tipo de comportamento esperado no espaço 

hospitalar. 
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É nesse processo que se encontra a origem da disciplinarização da Enfermagem. 

Nóbrega (2006) destaca que nesse período ocorre uma reorganização política e administrativa 

dos hospitais, marcada por uma disciplina rigorosa. Foucault (2008) destaca que o hospital se 

medicaliza, com o intuito de transformar as condições do meio em que o doente se encontra, 

voltando-se agora não mais para o doente individualizado, mas para o coletivo, de modo a 

dizimar as epidemias. A partir de então o poder dentro do hospital é transferido das 

instituições religiosas para o médico que passa a ser socialmente o responsável pelo 

disciplinamento e organização do espaço hospitalar.  

Almeida e Rocha (1997) esclarecem que a transformação do hospital enquanto 

local de cura também se deu em virtude do capitalismo, Revolução Industrial, que trazia a 

necessidade da manutenção de mão de obra produtiva, e para isso era necessário ao homem 

que estivesse saudável. O médico é quem sozinho responde, neste momento pelas 

propriedades de fazer o diagnóstico e a terapêutica. Neste processo de organização do hospital 

a enfermagem se institucionaliza, para juntamente com o médico, possibilitar esta recuperação 

do corpo individual, entretanto, como parte do trabalho médico.  

Os primeiros hospitais surgiram, no Brasil, a partir das duas grandes instituições 

operantes: a Igreja, por meio das Santas Casas, e o Exército, principal representante do Estado 

português (BRASIL, 1944). Um para caridade o outro para dar suporte aos militares da época.     

Carrijo e Leite (2011) relatam que no Brasil a trajetória das instituições 

hospitalares se inicia a partir do surgimento da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em 

1543, com a chegada dos religiosos pertencentes à Companhia de Jesus. Com a propagação 

das Santas Casas pelo Brasil e sua instalação no Rio de Janeiro, em 1852, foi fundado o 

Hospício Pedro II, que passou a chamar-se Hospício Nacional de Alienados, dirigido por 

médicos psiquiatras a quem eram subordinados todos aqueles que atuavam nessas instituições.  

Neste período, conforme afirmam Tonini e Fleming (2002), a Enfermagem era 

desempenhada com cunho essencialmente prático onde os voluntários e escravos realizavam 

os cuidados enquanto os religiosos supervisionavam a assistência prestada aos doentes. Essa 

época foi marcada, no Brasil, pela saída das religiosas do hospital por não aceitarem as ordens 

administrativas dos médicos.  

Com a proclamação da República em 1889 a ideia era modernizar o Brasil. A 

economia estava inserida nos padrões da Revolução Industrial que prometia uma intensa 

inovação tecnológica e desenvolvimento dos transportes. O café era o principal produto de 

exportação, tornando-se a maior fonte econômica do país (XAVIER; MOURA; FILHO, 

2010). 
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Na Primeira República (1889-1930) foram criados os serviços e programas de 

saúde pública em nível nacional. Nas primeiras décadas do século, houve grande crescimento 

econômico. No entanto, foi um período de crise financeira e sanitária visto que as epidemias 

ameaçavam a economia agroexportadora local, pois os navios se recusavam a atracar nos 

portos brasileiros (SCLIAR, 1987).  

A falta de um modelo sanitário para o país deixou as cidades à mercê das 

epidemias causadas por doenças infecto contagiosas como varíola, febre amarela, malária, 

peste bubônica, cólera e tuberculose. Devido ao êxodo rural, que provocou a aglomeração 

urbana e a falta de serviço de atendimento às doenças, esse quadro caótico se intensificou 

(XAVIER; MOURA; FILHO, 2010). 

Oswaldo Cruz, em 1903, organizou e implementou instituições públicas de 

higiene e saúde no Brasil, adotando o modelo de campanhas sanitárias destinado a combater 

as epidemias urbanas e endemias rurais (XAVIER; MOURA; FILHO, 2010; LUZ, 1991).  

O início das grandes campanhas sanitaristas promovidas pelo Estado também 

levou à criação de hospitais públicos de grande porte, principalmente no Rio de Janeiro, a 

capital (BRASIL, 1944). 

Pereira e Nassar (2008) se reportam ao rápido desenvolvimento da tecnologia 

médica, a grande expansão dos conhecimentos e a ampliação progressiva do campo de 

atuação dos agentes de saúde que transformaram o hospital numa instituição bastante 

dinâmica. Relatam que embora as organizações hospitalares tenham sofrido alterações com o 

passar do tempo, o cuidado às pessoas continua a ser seu objetivo principal. Graças aos 

avanços conhecidos pelas ciências, que revolucionaram o papel e as funções do hospital, esse 

se transformou na mais importante instituição para o tratamento das enfermidades.     

Silva, Erdmann e Cardoso (2008) afirmam que o hospital é reconhecido como 

uma das mais complexas organizações já concebidas, e com o passar dos anos investe no 

avanço tecnológico em saúde e na capacidade de atender à emergência de novos e diferentes 

problemas de saúde da sociedade. Pereira e Nassar (2008) relatam que o hospital constitui-se 

numa organização complexa, hierarquicamente com linhas de poder difusas, que convive com 

avanço constante dos conhecimentos médicos e tecnológicos, sendo cenário da contradição 

entre os cuidados com as pessoas e os aspectos mercadológicos, na medida em que se coloca 

como empresa que precisa apresentar bons resultados em termos de gestão.  
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Teixeira (1983, p. 23) aponta a heterogeneidade das funções desempenhadas pelo 

hospital onde destaca a participação da Enfermagem no contexto organizacional da 

instituição. Ao se referir aos quatro centros de poder da instituição hospitalar afirma: 

[...] O hospital tem quatro centros de poder, a diretoria superior, os médicos, a 

administração e os demais profissionais, entre os quais se destaca a enfermagem. No 

hospital a autoridade não emana de uma única linha de poder, não flui ao longo de 

uma única linha de comando como em muitas organizações formais. A organização 

formal do hospital mostra que a direção superior tem toda a autoridade e a 

responsabilidade pela instituição. A diretoria delega ao administrador a gerência do 

dia-a-dia do hospital, o qual delega às chefias dos serviços sua autoridade de 

comando. 

 

Com efeito, podemos nos reportar à inserção da Enfermagem no hospital e às suas 

atribuições, que refletem uma rede de atividades desempenhadas em torno da estrutura 

organizacional e sistemas de enfermagem hospitalar.  

A incorporação do trabalho da Enfermagem nos hospitais se deu por intermédio 

dos religiosos cujas atividades eram voltadas para uma filosofia de amor ao próximo (Silva, 

1989). Contudo, sua institucionalização como profissão ocorreu a partir da fundação da 

Escola para Formação de Enfermeiras no Hospital Saint Thomas, na Inglaterra no ano de 

1860, por Florence Nightingale, transformando a ação do cuidar a partir de um aprendizado 

técnico-científico, marcando fortemente o desenvolvimento da profissão (CARRIJO; LEITE, 

2011).  

Geovanini et al., (2005) destacam que a Enfermagem moderna nasce nesse 

período, rebuscada na divisão social do trabalho que o dividia em duas categorias distintas: as 

“nurses” e as “lady-nurses”. As primeiras eram destinadas para o cuidado direto ao paciente, 

executando o trabalho manual na Enfermagem, sob supervisão das “lady-nurses” que eram 

preparadas para o ensino e supervisão. Dessa maneira, Florence instituiu uma disciplina e um 

processo de hierarquia em seus agentes.  

Surge assim, a divisão social do trabalho da Enfermagem, que segundo Dantas 

(2000), trouxe como consequência as relações de subordinação e dominação dentro da equipe, 

reproduzindo a situação das classes da sociedade. O momento em que Florence organiza a 

profissão de Enfermagem foi decisivo na transformação do ambiente hospitalar.  

Como aponta Nóbrega (2006), até o momento da medicalização do hospital, a 

prática de cuidados era independente da prática médica, sendo suas ações voltadas a oferecer 

conforto à alma do doente. Enfermagem e medicina permaneceram independentes até o 

processo de transformação do hospital como local de cura, estando até hoje, a Enfermagem, 

na busca por retomar sua independência e alcançar reconhecimento social. A enfermagem 

hospitalar da época passa a se reorganizar em três direções a partir dos ensinamentos de 
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Florence: a organização do cuidado, pela sistematização da assistência e das técnicas de 

enfermagem; a organização do ambiente terapêutico e organização dos agentes de 

enfermagem, por mecanismos disciplinares. 

Desse modo, a Enfermagem surge não mais como uma atividade empírica, 

desvinculada do saber especializado, mas como prática social institucionalizada inserida no 

contexto das transformações do ambiente hospitalar. 

Destacam Silva, Erdmann e Cardoso (2008) que a estrutura organizacional da 

Enfermagem reflete a lógica estrutural utilizada nas instituições hospitalares. A organização 

do trabalho da Enfermagem se sustenta por políticas gerenciais instituídas e consolidadas na 

prática administrativa hospitalar, que podem ser visualizadas nos seus processos auto-

organizadores, voltados para os produtos do cuidado, em dinâmica contínua de conhecimentos 

e ações interdependentes orientadas por normas e rotinas definidas. 

O Sistema de Enfermagem (SE), definido por Bauli e Matsuda (2009) 

compreende parte do complexo de atividades de um hospital e se concretiza pela prática do 

cuidado, que é realizado por um grupo de profissionais, formado por diferentes categorias. No 

processo de atendimento à saúde, as atividades gerenciais são inerentes à atuação do 

enfermeiro, que, além de executar cuidados diretos, por exercer o papel de líder da equipe de 

enfermagem, realiza também ações administrativas. 

O SE, segundo Spagnol e Fernandes (2004), de acordo com a instituição 

hospitalar em que está localizado pode ter várias denominações. Assim, pode ser designado 

como Diretoria, Departamento, Divisão, Coordenação e Chefia de Enfermagem e compõe o 

órgão centralizador das questões relativas à profissão ligadas diretamente ao cuidado prestado 

e às condições de trabalho da categoria.  

Pela Resolução nº168/93 (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1993), 

os SE são definidos como conjunto de unidades de Enfermagem que são constituídos pelos 

recursos físicos e humanos em uma instituição de assistência à saúde. Como definem Silva, 

Erdmann e Cardoso (2008), é o “lócus” da produção de serviços relativos ao cuidado, 

envolve as dimensões tecnológicas, gerenciais, éticas e educativas, com relações de 

dependência, interdependência e de autonomia que se configuram numa estrutura dinâmica e 

complexa, onde se desenvolve a produção de serviços direcionados para as necessidades do 

indivíduo. 

Os SE estão estruturados e organizados nas mais diversas instituições de saúde, 

sejam elas públicas ou privadas, de atendimento ambulatorial ou caracterizadas pela 

internação. É considerado como uma entidade social que como tal precisa ser organizado, 
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levando em consideração as diretrizes básicas e princípios fundamentais de organização e de 

administração (HORR, 1992).  

Dependendo da instituição, pública ou privada, o SE detém 45 a 60% dos seus 

funcionários e é responsável pela administração de todas as unidades prestadoras de cuidados 

pertencentes à instituição, as quais são consideradas subsistemas do SE (SILVA, 1999).  

Silva, Erdmann e Cardoso (2008, p. 451) afirmam que: 

[...] O Sistema de Enfermagem mobiliza-se pela atuação do enfermeiro, líder da 

equipe, que proporciona os meios adequados para que os sujeitos agregados ao 

sistema possam exercitar sua autonomia o suficiente para aprender. E, por meio do 

aprendizado e da adaptação às novas situações, colaborem uns com os outros e 

consigam auto-organizar-se produzindo serviços coerentes com os objetivos do 

próprio sistema e da instituição de saúde.  

 

As autoras apontam que a atuação da Enfermagem nas instituições hospitalares 

está inserida diretamente nos processos assistenciais, estando essas atividades diretamente 

relacionadas com as finalidades da instituição de saúde interagindo com os demais processos 

da instituição com objetivo principal do cuidado. 

Backes et al. (2008) afirmam que pensar no hospital enquanto unidade de um 

sistema de cuidados é apontar para aspectos como a autonomia, a individualidade, as relações 

e atitudes, julgados fundamentais para a atuação da Enfermagem nos diferentes espaços da 

saúde. 

No entanto, Costa e Shimizu (2005) destacam que os enfermeiros, em seu 

processo de formação aprendem a valorizar o cuidado individualizado aos pacientes, com 

base em conhecimentos científicos, como a sua principal atividade profissional, e, ao se 

inserirem nas instituições, se deparam com a necessidade de assumir diversas tarefas e 

funções, além das assistenciais, principalmente aquelas de caráter administrativo. Em estudo 

realizado para identificar as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros em um hospital 

escola, as autoras destacam como atividades frequentemente desempenhadas as funções 

administrativas, assistenciais, as relativas ao sistema de informação e atividades educativas.  

Falando especificamente do processo de trabalho em Enfermagem, Leopardi, 

Gelbecke e Ramos (2001) concordam que o mesmo configura-se em uma combinação de 

ações que se complementam e se direcionam para o atendimento às necessidades do individuo 

e se desenvolvem de maneira interligada.  

No sistema de cuidados o papel do enfermeiro é compreendido como prática 

social partindo de um processo dinâmico que envolve uma rede de relações e interações, 

desenvolvendo quatro atividades básicas e essenciais no contexto das práticas em saúde, 

sendo essas: o cuidado, a gerência, a educação e a pesquisa (BACKES et al., 2008). Essas 
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funções os colocam no pilar de sustentação das instituições hospitalares, aproximando suas 

competências de gestão, assistência, de ensino e pesquisa para uma melhor qualidade no 

trabalho realizado. 

A gestão em Enfermagem corresponde ao gerenciamento dos cuidados realizados 

pela equipe, no entanto, o que se tem observado é a aglomeração de responsabilidades em 

torno da enfermeira desvinculando e desviando muitas vezes seu papel. A gestão, como 

explica Felli (2010), está presente na prática dos enfermeiros em todos os níveis de atenção à 

saúde enquanto ferramenta de organização dos serviços, visando à melhoria da qualidade da 

assistência ao indivíduo, à família e à comunidade, direcionando a tomada de decisão, e 

permitindo maior visibilidade das ações realizadas pela Enfermagem. 

Spagnol (2005) considera que a função gerencial desempenhada pelo enfermeiro 

nos serviços de saúde deve contemplar os aspectos assistenciais, pedagógicos, técnico-

científicos e políticos, e aqueles vinculados às relações interpessoais, visando ao planejamento 

de uma assistência integral, prestada de forma segura e livre de riscos ao indivíduo cuidado. 

Garcia e Nóbrega (2000) descrevem a assistência de Enfermagem como as ações 

direcionadas para melhorar as condições de saúde dos indivíduos sob a responsabilidade da 

equipe de Enfermagem. Tem como pressuposto o planejamento dessas ações, fundamentando-

se na sua sistematização. A SAE, segundo as autoras, é o modelo metodológico ideal para o 

enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial, favorecendo 

o cuidado e a organização das condições necessárias para que ele seja realizado. 

Já o ensino, como aponta Dias et al. (2011), está atrelado ao processo de 

capacitação e qualificação da equipe de Enfermagem, vinculado à educação continuada dos 

profissionais, que objetiva mais do que atualizar, “ensinar” a problematizar, questionar, 

repensar e reinventar o cotidiano dos serviços de saúde.  

A pesquisa, por sua vez, aponta uma Enfermagem amparada em conhecimentos 

técnico-científicos, sabedora e mantenedora do saber-fazer e saber-ser em Enfermagem, que 

segundo Trevizian, Mendes e Angerami (1991), juntamente com outros fatores como o 

desenvolvimento das ciências, avanços tecnológicos, tendências filosóficas, educação, 

inclinações das políticas de saúde, propicia a inovação e as distintas concepções da 

Enfermagem.  

Silva, Erdmann e Cardoso (2008) afirmam que o Enfermeiro é o responsável 

técnico por este sistema de cuidados. Referem ainda que os profissionais da Enfermagem são 

os únicos dentro da instituição hospitalar, que atuam diretamente com o cliente, 

diuturnamente, num trabalho contínuo e integrado, indo sua atuação além do cuidado direto 
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ao cliente, envolvendo ainda, a gerência de todas as unidades assistenciais e afins da 

instituição hospitalar.  

As autoras complementam que a produção dos serviços hospitalares sob o olhar 

da complexidade é resultante de uma dinâmica de inter-relações entre os sistemas e 

subsistemas, num processo contínuo de autonomia, interdependência e dependência. Todo 

este processo desenvolve-se centrado nas necessidades do cliente, onde o sistema de 

Enfermagem aparece contextualizado e interagindo com os outros sistemas e subsistemas, 

proporcionando uma rede de interconexões. 

Vale ressaltar que no início do Século XX, as instituições com base nas escolas ou 

modelos mecanicistas e burocráticos atribuíram aos trabalhadores de níveis hierárquicos 

superiores, a responsabilidade e o status intelectual pelo planejamento e direção do serviço 

(MARQUIS; HUSTON, 2005). Talvez esse fato explique a atribuição à enfermeira de tantas 

responsabilidades administrativas. Com efeito, como destacam os autores, com a Enfermagem 

não foi diferente. Consideremos a hierarquização instituída por Florence que historicamente 

estabeleceu a divisão do trabalho na profissão. Apesar de formalmente constar que cabe ao 

enfermeiro realizar cuidados diretos ao paciente, na prática sua atuação está mais voltada para 

o campo do gerenciamento. 

Quando nos reportamos ao rastreamento histórico da prática da Enfermagem 

brasileira, defrontamos com o enfermeiro desempenhando, predominantemente, a função de 

gerente do serviço de enfermagem, principalmente no mercado de trabalho hospitalar 

(BOCCHI; FÁVERO, 1996). 

Registramos que, somente em 1986, através da Lei n. 7498, dispondo sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem no Brasil, é que se formalizou legalmente o 

direito privativo do enfermeiro às atividades relacionadas ao "planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem", ou seja, do 

processo administrativo ou gerencial desses serviços (BRASIL, 1986). 

Assim a Enfermagem, como sistema de produção tem produtos basicamente 

técnico-assistenciais, mas também, produz atividades técnico-administrativas e 

administrativas, como preencher formulários de admissão ou prontuários, prestar 

informações, treinar a equipe, solicitar consertos, medicamentos e materiais, elaborar escalas 

de serviço e de férias, entre outros, atividades estas que lhe dão suporte nas suas práticas 

assistenciais (SILVA; ERDMANN; CARDOSO, 2008). 

Nos hospitais, apesar da hegemonia do médico, o que predomina até os dias 

atuais, é o trabalho da Enfermagem que assegura o cuidado ao paciente. Infelizmente, a 
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gerência desse cuidado ainda se encontra predominantemente pautada nos conhecimentos 

oriundos das correntes funcionalistas tradicionais. Os principais influenciadores do 

gerenciamento em enfermagem foram as concepções administrativas de Taylor e Fayol, que 

no inicio do século XX defenderam prioritariamente a racionalização do trabalho através da 

ênfase nas tarefas, na estrutura, na produtividade e na tecnologia. O homem como cidadão 

crítico, que pensa, sente, age, questiona e transforma fora deixado em segundo plano sempre 

em prol do crescimento da organização (NÓBREGA, 2006). 

O enfermeiro é responsável por articular o trabalho da Enfermagem com os 

demais profissionais nos estabelecimentos de saúde, tais como psicólogo, fisioterapeuta, 

assistente social, nutricionista, médicos, dentre outros. Segundo Lunardi Filho (2000), esses 

profissionais realizam seu trabalho com relativa autonomia, pois através do seu saber e 

conhecimento específicos participam de forma atuante no planejamento da assistência ao 

paciente.  

Backes et al. (2008) destacam que o enfermeiro atua num processo de inter-

relação com os demais membros da equipe de saúde envolvidos no sistema de cuidados. Para 

os mesmos autores que concordam com Lunardi Filho (2000), o posicionamento do 

enfermeiro no hospital é oriundo de fatores diversos experimentados na prática profissional, 

incluindo a subjetividade dos profissionais, os resquícios da história da profissão, marcada 

pelo mito da subalternidade, e de outros fatores que advêm de questões organizacionais e dos 

modelos assistenciais e administrativos existentes nas instituições de saúde. 

Backes et al. (2008, p. 323) consideram que a relevância do enfermeiro no 

contexto hospitalar é apoiada nas concepções do cuidado, na capacidade administrativa e de 

envolvimento com a rede complexa que envolve o cuidado ao paciente. Os autores afirmam 

que a atuação do enfermeiro na equipe de saúde é o elemento de ligação entre as várias 

instâncias hierárquicas da instituição hospitalar e os pacientes. Destacam a valorização do 

saber interdisciplinar:  

[...] Desempenha importante função na construção coletiva do cuidado, por ser capaz 

de articular e interagir amplamente com todos os profissionais, e não raramente, 

coordenar o processo de trabalho em saúde. Não é raro também ser ele o ponto de 

convergência e distribuição de informações para o usuário, para a grande maioria 

dos profissionais, assim como para os diferentes serviços que fazem parte do 

universo hospitalar. 

Frente a novos desafios organizacionais o enfermeiro deve posicionar-se de forma 

aberta e sensível para acompanhar a evolução e adequar-se a essas novas incitações. Pela 

liderança concilia os objetivos organizacionais com os da equipe de Enfermagem, sendo 

capaz de promover o alcance de uma prática assistencial efetiva e integradora. 
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2.4 Os hospitais de ensino no Brasil 

 

Lisboa (2002) considera que concomitante ao desenvolvimento das instituições 

hospitalares, o ensino da medicina e a organização dos serviços sanitários incrementaram a 

fundação dos hospitais universitários (HUs). As transformações e demandas da época 

culminaram em tornar o hospital escola de Medicina.  

Os hospitais de ensino, como explica Medici (2001), são tão antigos como o 

conceito de saúde que surgiu com o renascimento. No entanto, a medicina flexeneriana e seu 

impacto no aumento da especialização, a partir do início do século XX, ampliou o escopo 

destas instituições, tornando obrigatório seu vínculo orgânico e dependência institucional 

junto as Faculdades de Medicina (FM). 

O autor retrata que a concepção tradicional define um HU como uma instituição 

que se caracteriza por ser um prolongamento de um estabelecimento de ensino em saúde (de 

uma faculdade de medicina, por exemplo); por prover treinamento universitário na área de 

saúde; por ser reconhecido oficialmente como hospital de ensino, estando submetido à 

supervisão das autoridades competentes; por propiciar atendimento médico de maior 

complexidade (nível terciário) a uma parcela da população. 

Dispõe ainda que a autonomia dos HUs vem se ampliando nos países 

desenvolvidos,os quais passam a manter funções definidas nos sistemas de saúde e a se 

subordinar progressivamente à lógica desses sistemas. 

Historicamente, na década de 1940, com a expansão das ciências médicas e 

reorganização do domínio hospitalar, foi fundado o Hospital das Clínicas (HC) criado para o 

desenvolvimento do ensino médico. Alguns centros públicos seriam incorporados a FM, 

transformando-se em hospitais-escola. No Brasil, o HC de São Paulo, por exemplo, 

inaugurado em 1942, foi o primeiro nascido como hospital-escola e vinculou-se à FM em 

1944 (CARRIJO; LEITE, 2011).  

Os hospitais de ensino são instituições orientadas para o atendimento hospitalar, 

que são mantidas ou que colaboram com universidades nas atividades de formação e ensino 

dos profissionais de saúde. O Ministério da Educação conceitua os HUs como centros de 

formação de recursos humanos e de desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde. 

Apresentam grande heterogeneidade quanto à sua capacidade instalada, incorporação 

tecnológica e abrangência no atendimento, desempenhando papel de destaque na comunidade 

onde estão inseridos (BRASIL, 2011). 
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Medici (2001) esclarece que um HU é entendido, antes de tudo, como um centro 

de atenção médica de alta complexidade que: tem importante papel no atendimento médico de 

nível terciário; apresenta forte envolvimento em atividades de ensino e pesquisa relacionada 

ao tipo de atendimento médico que dispensa; atrai alta concentração de recursos físicos, 

humanos e financeiros em saúde e; exerce um papel político importante na comunidade que 

está inserido, dada sua escala, dimensionamento e custos. 

Com a fundação dos HUs a Enfermagem vê-se atrelada a esta instituição pela 

necessidade de prover o serviço assistencial com vistas a atender o processo de crescimento, 

expansão e modernização dos hospitais. As enfermeiras formadas entre 1940 e 1950 passaram 

a suprir os hospitais públicos de caráter educacional. Isso porque os interesses da política 

brasileira estavam voltados para as necessidades de produção que favorecia um mercado de 

natureza hospitalar, sofisticado tecnicamente e exigente quanto à qualidade e diversidade dos 

trabalhadores da saúde e da Enfermagem que ali atuavam (SILVA, 1996). 

O interesse do governo com a Enfermagem estava em desenvolver a profissão 

para atender ao processo de modernização e expansão dos hospitais (BOCK et al., 2011). 

No Estado do Ceará o HC foi efetivamente inaugurado em 1959, no governo do 

então Presidente da República Juscelino Kubitschek. Vinculado à FM da UFC, hoje é centro 

de referência em assistência à saúde. 

A seguir fazemos um breve panorama da história dessa instituição, cenário desse 

presente estudo, vislumbrando conhecer a conjuntura de sua construção e crescimento, por 

julgarmos importante apreciar esse contexto histórico no qual se insere a Enfermagem, objeto 

desse estudo. Para tanto nos apoiaremos na obra de Girão (1994) que no livro “Memórias do 

Hospital das Clínicas” versou as relações e acontecimentos para edificação do HC, grandioso 

patrimônio da sociedade cearense. 

 

2.4.1 Hospital Walter Cantídio – breve histórico 

 

A necessidade de um Hospital Escola surgiu a partir da fundação da FM em 

Fortaleza, no ano de 1947. Sonho idealizado por grandes mestres da medicina cearense, 

reunidos no Instituto de Ensino Médico, órgão com os encargos jurídicos de manutenção da 

Faculdade, que ostentava esse ideal. No ano de 1944 o governo do Estado do Ceará havia 

começado a construção do “Hospital Carneiro de Mendonça” no bairro Porangabussu. Sem o 

fim das obras, e por falta de verbas, a obra foi interrompida. O Instituto de Ensino Médico, 
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vislumbrando a instalação do HC, conseguiu com o governo do Estado a transferência 

patrimonial da construção e ajuda financeira com doações do Estado e da União que 

permitiram a continuidade dos trabalhos para o término da construção do prédio (GIRÃO, 

1994).  

Em 1952, iniciou-se a construção da 1ª Unidade do HC, reservada ao atendimento 

da área de Medicina Interna e Doenças Infectocontagiosas. Era esse o núcleo embrionário do 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), onde passariam a funcionar os primeiros 

serviços do Hospital Escola: o Serviço de Isolamento (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

WALTER CANTÍDIO, 2010). 

Em 1954 foi criada a UFC, agregando o patrimônio do Instituto de Ensino 

Médico, fato que permitiu um progresso na construção do prédio do HC. Em 1957 o prédio já 

recebia os serviços da Faculdade que aos poucos foram sendo dispostos para funcionar, 

migrados da Santa Casa de Misericórdia
26

. Os ambulatórios de Cardiologia, Dermatologia e 

Doenças Infectocontagiosas foram os primeiros a se instalarem, e somente no segundo 

semestre de 1958 os demais serviços foram se estabelecendo (GIRÃO, 1994). Em agosto de 

1959, foi inaugurado oficialmente o HC (FIGURA 1).  

 

Figura 1- Fachada do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFC 

_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fonte: Girão (1994).  

 

No mesmo ano de 1959, no chamado Hospital de Cirurgia, que funcionava em 

instalações próximas, os serviços de Clínica Propedêutica Cirúrgica e Clínica Cirúrgica foram 

                                                           
26

 Santa Casa de Misericórdia fundada no ano de 1861. A Santa Casa, ao longo dos anos, passou a ser uma das 

maiores escolas prática de medicina no Estado do Ceará que tem oferecido ao estudante de medicina, ao médico 

e a todos os profissionais de saúde uma aprendizagem das mais significativas (SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE FORTALEZA, 2012). 
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iniciados. O Hospital de Cirurgia pertencia inicialmente ao Instituto do Câncer do Ceará 

(ICC), fundado com a intenção de diagnosticar e tratar os casos de câncer. A construção do 

ICC, interrompida em 1956, deu lugar à construção do bloco das Clínicas Cirúrgicas 

(FIGURA 2) do HC.  

Prontas as instalações em 1959 com duas enfermarias de oito leitos para adultos, 

uma enfermaria para crianças com quatro leitos e o bloco cirúrgico com duas salas de 

cirurgia, sala de recuperação, esterilização e preparo de material. Essas instalações foram 

supervisionadas pela enfermeira Ivanida Bruno Osório, trazida do Serviço de Câncer da Santa 

Casa (GIRÃO, 1994). 

 

Figura 2- Hospital Escola – Bloco Clínicas Cirúrgicas 1959. 
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Fonte: Arquivo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012 a). 

 

 

Como destaca o autor, constituído de blocos e separados por espaços vazios e até 

vias públicas, configurava-se o HUWC que seguiu desenvolvendo e fazendo história ao longo 

de décadas. 

Girão (1994, p. 18) relata que “nessa mesma época iniciava-se a construção da 

Maternidade Escola, na quadra vizinha, e do Hospital Infantil. Delineava-se o futuro Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará”. 

No início da década de 1960 o funcionamento do hospital contava com cinquenta 

e cinco leitos nas enfermarias de Clínica Médica, Cirurgia e Dermatologia, esses números 

foram aumentando com o progresso científico e tecnológico e as demandas do mercado.  

As atividades de Internato e Residência Médica iniciaram em 1962, e 

representaram importantes iniciativas para o desenvolvimento do HC como Hospital Escola. 
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Girão (1994, p.39) retrata que “os estudantes deixavam de ter aulas práticas na beira do leito 

passando a ter responsabilidades em relação aos doentes, tais como a tomada da história 

clínica, o registro da evolução dos pacientes”. Esses eram subordinados aos Chefes de 

Serviço. Os professores utilizavam as enfermarias dos diversos serviços para suas atividades 

didáticas.  

Foram criadas as enfermarias de Otorrinolaringologia, de Oftalmologia em 1962, 

e a Pediatria, em 1963. Já em 1965 foi criado o Serviço de Nutrição e Metabolismo, com oito 

leitos. O Serviço de Nefrologia começou a funcionar efetivamente em 1966. Foram instalados 

laboratórios especializados junto a algumas clínicas. 

O segundo quinquênio da década de 1960 foi um dos períodos mais difíceis do 

HUWC. O regime instituído em 1964 via as Universidades Federais com certa reserva, pois 

sabia que encontraria ali muitas resistências. Período marcado por uma política orçamentária 

restritiva, definida pela violência dos cortes de verbas e do quase abandono com que 

começavam a serem punidas as Universidades Federais o que acarretaria grandes prejuízos 

aos planos de desenvolvimento das diversas unidades do Hospital, sobretudo, daquelas que 

dependiam da instalação de equipamentos mais caros, essenciais para um bom desempenho 

(GIRÃO, 1994). 

Girão (1994, p. 35) destacou a presença da figura da enfermeira na época: “a 

enfermeira chefe da Clínica Médica era Madalena Saraiva Leão, profissional de muito valor e 

que contribuiu bastante para o bom funcionamento da enfermaria metabólica”. 

No período de 1958 a 1966 a administração da Faculdade de Medicina dirige 

também o hospital. Em 1967 com a transferência da Faculdade de Medicina para um prédio 

próximo ao local, o mesmo teve a estrutura administrativa mais bem definida, contudo, 

hierarquicamente subordinado à Faculdade de Medicina (GIRÃO, 1994). 

Em 1970 foi realizada a primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea 

no HC, liderada pelo Dr. Eduardo Régis Monte Jucá. No entanto, devido às dificuldades, que 

segundo Girão (1994, p. 50) “decorrentes da política cerceadora do MEC”, pelas quais 

passava o hospital determinou-se um deslocamento dos procedimentos cirúrgicos cardíacos 

para o Hospital de Messejana. 

No ano de 1973 a Pediatria do HC, inicialmente instalada no andar superior do 

bloco principal com seis leitos, foi transferida para o local onde fora o Serviço de Isolamento. 

Ressalta-se a presença do grupo de enfermeiras da unidade, sendo elas: Madalena Saraiva 

Leão, Conceição Santiago, Rocilda Vasconcelos, Alacoque Lima, Maria da Paz e Guiomar 

Barreira (GIRÃO, 1994). 
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Em 1974 pelo convênio assinado entre a Universidade Federal do Ceará e a 

Sociedade de Assistência à Maternidade Escola Assis Chateaubriand, o gerenciamento do 

hospital passou à responsabilidade desta Sociedade, o que permitiu maior flexibilidade 

técnico-administrativa (GIRÃO, 1994). 

Nos anos subsequentes o Hospital das Clínicas passa por sucessivas reformas e 

ampliações na área física com ampliação do número de leitos e criação de novos serviços. 

Paulatinamente tornou-se hospital de referência não só para a capital, como também para o 

interior do Estado (GIRÃO, 1994). 

Em 1975 foi instalada a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC, com seis 

leitos e equipamentos para monitorização cardíaca eletrocardiográfica (GIRÃO, 1994).  

A criação do serviço de Hemodiálise concretizou-se em 1976 com a fundação do 

Centro de Pesquisas em Doenças Hepato-Renais (CPDHR), base do desenvolvimento dos 

transplantes de órgãos do HC. O primeiro transplante de rins ocorreu no dia 1º de setembro de 

1977, primeira intervenção no Norte/Nordeste do Brasil (GIRÃO, 1994). 

A Emergência do HC foi instalada em 1979, porém pouco tempo depois, no fim 

da década de 1980, foi desativada, embora configurasse um núcleo de ensino (GIRÃO, 1994). 

Foi denominado Hospital Universitário Walter Cantídio (FIGURA 3) no início da 

década de 1980 em homenagem ao Dr. Walter Cantídio, um dos fundadores do hospital.  

 

Figura 3- Fachada do Hospital Universitário Walter Cantídio. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012. c). 

 

Em 53 anos de fundação o HUWC hoje é referência em procedimentos de 

naturezas distintas, recebendo pacientes de toda região Norte/Nordeste, e se caracteriza como 

unidade que presta assistência de alta complexidade à saúde. A visão é manter o HUWC 
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como unidade de saúde de referência local e regional no ensino, pesquisa e assistência, o que 

é um grande desafio. A instituição passa hoje por mudanças administrativas, organizacionais, 

que projetam a formação do Complexo Hospitalar da UFC, agregando o HUWC e 

Maternidade Escola Assis Chateaubreand (MEAC) (HOSPITAL UNIVERSTÁRIO 

WALTER CANTÍDIO, 2012. c). 

A história da Enfermagem do HUWC se confunde com a própria história da 

Instituição que desde 1952, quando foi destinado ao isolamento de pacientes com doenças 

infectocontagiosas, já prestava uma assistência diferenciada. Nessa época, os recursos eram 

provenientes de orçamento do Estado e inicialmente não contava com enfermeiras no quadro 

dos profissionais, o que veio ser modificado posteriormente. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 O estudo 

 

O presente relatório de pesquisa retrata um estudo histórico social, de caráter 

descritivo, com abordagem qualitativa, num recorte temporal que abrange o período de 1952 a 

2012. O tempo transcorrido representa 60 anos da inserção da Enfermagem no HUWC, 

cenário desta pesquisa.  

De acordo com Wood e Haber (2001) estudos sócios históricos compreendem a 

análise dos grupos humanos no seu espaço temporal e discute os variados aspectos do 

cotidiano das diferentes classes e grupos sociais.  

Minayo (2002) concorda quando compreende que o estudo histórico social 

fundamenta-se nas questões referentes à organização da sociedade em geral, pois as 

sociedades humanas existem num determinado espaço cuja formação social e configurações 

são específicos, vivendo o passado, refletindo para o futuro, numa ligação constante entre o 

que se está posto e o que está sendo construído. Padilha e Borenstein (2005, p. 577) 

esclarecem que “um dos objetivos da investigação histórica é lançar luzes sobre o passado 

para que este possa clarear o presente, inclusive fazer perceber algumas questões futuras”. 

A abordagem qualitativa, por incorporar uma dimensão integral e favorecer o 

aprofundamento do tema escolhido, apresentou-se mais adequada ao desenvolvimento deste 

estudo, pois essa abordagem, na pesquisa social, conforme Minayo (2002) baseia-se em um 

nível de realidade, que não pode ser quantificado ao reproduzir dados subjetivos. Permite 

tratar o mundo dos significados das ações e relações humanas. 

Segundo Marconi e Lakatos (2002, p. 269), a abordagem qualitativa “preocupa-se 

em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes, tendências de comportamento”.  

Para o presente estudo utilizou-se como modalidade de pesquisa a História Oral 

que se constitui estratégia de captação de informações relativas a experiências vividas, sejam 

elas pessoais ou coletivas. De acordo com Michel (2009) é um método que utiliza como 

fontes de informação, pessoas, em relatos escritos ou falados, cuja experiência de vida esteja 

diretamente relacionada com o objeto de estudo. Para o autor, na história oral se procuram 
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obter depoimentos orais de pessoas que testemunharam acontecimentos importantes para a 

compreensão de fatos sociais e determinantes para análise do tema em estudo. 

Considerado por Meihy e Holanda, (2010) um recurso inovador para a elaboração 

de documentos, arquivamentos e estudos referentes à vida social. É realizada exclusivamente 

com base na vivência e experiência do sujeito entrevistado.  

Meihy (2005) ressalta que a História Oral veio servir aos anônimos como abrigo 

de suas vozes, dando sentido às suas experiências vividas, fazendo com que estes se sintam 

sujeitos sociais, legítimos fazedores de história. De acordo com Grele (2001) desenvolveu-se 

inicialmente após a II Guerra Mundial, tendo como grande marco a criação do primeiro 

projeto formal de História Oral, na Universidade de Columbia, Nova Iorque. 

Por se tratar de uma história do tempo presente, a História Oral para Meihy e 

Holanda (2010), é conhecida por história viva e também como história dos contemporâneos, 

tendo que responder a um sentido de utilidade prática e imediata. Isto não quer dizer que ela 

se esgote no momento da apreensão e da eventual análise das entrevistas, pois mantém um 

compromisso de registro permanente que se projeta, sugerindo que outros possam usá-la, 

como afirmam os autores. 

Na proposta de Meihy e Holanda (2010), há três gêneros básicos de História Oral: 

História Oral de Vida, História Oral Temática e Tradição Oral.  

Os autores definem cada um deles, e dessa forma a História Oral de Vida é 

considerada o depoimento de um indivíduo acerca de sua experiência de vida. Para tanto, 

deve-se dar espaço para que o faça com a maior liberdade possível, podendo conduzir seu 

depoimento sozinho, com o mínimo de interferência do entrevistador. O que importa é a vida 

do narrador, a história de sua vida pessoal. O uso de questionários ou perguntas indutivas é 

inapropriado, devendo-se adotar entrevistas livres, ou seja, perguntas amplas que ofereçam 

subsídios para que o narrador comece a falar. Estas podem ser divididas em blocos que 

orientem a sequência da narrativa.  

Já na História Oral Temática, empregam-se documentação oral e as fontes 

escritas, que também são cabíveis. Pode-se utilizar um questionário com questões capazes de 

atender ao que se busca. A participação do entrevistador como condutor dos trabalhos é mais 

evidente. E por tratar-se de um tema já estabelecido, a História Oral Temática oferece 

subsídios para que o pesquisador possa dar conta de esclarecer ou expressar sua opinião sobre 

o assunto; a objetividade está presente (MEIHY; HOLANDA, 2010).  

E na Tradição Oral, trabalha-se com grandes mitos, visões de mundo, valores, 

crenças e tradições antigas de uma comunidade. Neste gênero, o sujeito da pesquisa é mais 
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coletivo e menos individual, sendo ela utilizada em trabalhos com tribos, clãs, sociedades 

urbanas e industriais entre outros (MEIHY, 2005; MEIHY; HOLANDA, 2010).  

Para este estudo, diante das descrições dos gêneros básicos de História Oral, 

optamos pela História Oral Temática, por julgar ser o melhor gênero que se enquadra às 

necessidades da pesquisa, pois, permite a aplicação de um questionário no qual a história da 

entrevistada seja direcionada às questões dos objetivos da mesma. Assim, Meihy e Holanda 

(2010) referem que, de regra, a História Oral Temática aborda questões externas, objetivas, 

factuais e temáticas.  

Meihy e Holanda (2010) apontam, que quando recorremos à história oral não 

significa a ruptura com o uso de fontes documentais, mas a sua complementação. Nesse 

contexto, foram utilizados fontes (primárias e secundárias) para compor os dados deste 

estudo.  

As fontes primárias, como definem Padilha e Borenstein (2005), caracterizam-se 

por tratarem de informações de primeira mão, como os documentos originais, as relíquias ou 

objetos. Complementam que as fontes primárias são os contatos mais diretos com os 

acontecimentos ou situações históricas, podem ser tanto manuscritas como impressas.  

Para este estudo o primeiro grupo de fontes primárias foi formado por relatos 

orais de pessoas que participaram ou observaram diretamente o fato. Outras fontes primárias 

foram os documentos históricos, tais como: registros, atas, anais, regulamentos, circulares, 

ofícios, memorandos, relatórios hospitalares, relatórios de gestão, regimento interno, relatório 

da coordenação e superintendência de recursos humanos, entre outros que datam desde a 

fundação do hospital até os dias atuais.  

As fontes secundárias, definidas por Padilha e Borenstein (2005), caracterizam-se 

por serem relatos de segunda ou terceira mão dos acontecimentos históricos.  

Para o estudo foram utilizados livros texto, periódicos, crônicas, coletâneas, 

revisões de literatura, artigos e outras obras de consulta.  

Dessa forma este trabalho utilizou como fontes primárias a documentação oral, 

obtida mediante as entrevistas, e documentos escritos, como legislações, projetos, atas e 

regimentos. Como fontes secundárias, foram utilizados livros, artigos científicos, dissertações, 

teses e pesquisas, entre outros materiais que deram subsídios para contemplar os objetivos 

propostos. 
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3.2 Cenário 

 

A pesquisa foi realizada no HUWC  caracterizado  como  um  Hospital Público 

Universitário, certificado como Hospital de Ensino. É diretamente subordinado à Reitoria da 

UFC para efeito de supervisão e controle administrativo. No âmbito do ensino encontra-se 

vinculado ao Ministério da Educação e no plano da assistência encontra-se inserido na rede de 

estabelecimentos de saúde vinculada ao SUS, é referência para a formação de recursos 

humanos e o desenvolvimento de pesquisas e assistência na área da saúde. Atualmente, tem 

destaque por realizar ações que vão desde transplantes hepáticos e renais às pesquisas clínicas 

avançadas. Conta com unidades de internação e de serviços ambulatoriais, centro cirúrgico, 

centro de imagens e serviços diagnósticos, laboratoriais, oferecendo assistência de alta 

complexidade à sociedade (UFC, 2010).  

A Unidade de Clínicas Médicas é dividida em: Clínicas I, IIA, IIB e III, IV, sendo 

composta pelos serviços de: cardiologia (16 leitos), clínica médica (16 leitos), dermatologia 

(09 leitos), endocrinologia (09 leitos), gastroenterologia (10 leitos), hematologia (12 

leitos),infectologia (05 leitos), nefrologia (10 leitos), neurologia (07 leitos), oncologia (02 

leitos), pneumologia (07 leitos), reumatologia (08 leitos), e unidade de transplante de medula 

óssea (02 leitos). 

A Unidade de Clínicas Cirúrgicas é dividida em: Cirurgia I, II, IV, sendo 

composta pelos serviços de: cirurgia geral, transplantes (hepático, renal), ortopedia, cirurgia 

plástica, cirurgia cardiovascular, cirurgia de cabeça e pescoço. 

Contempla ainda um centro cirúrgico, que hoje passa por um processo de 

modernização com salas de cirurgia equipadas com materiais de alta tecnologia. Conta com 

uma unidade de recuperação pós-anestésica que disponibiliza 14 leitos, e uma UTI com 06 

leitos, que recentemente passou por uma ampla reforma. Oferece à sociedade 239 leitos e 36 

serviços de ambulatórios, com 125 consultórios especializados. 

A equipe de Enfermagem é formada por distintas categorias profissionais sendo 

um total de 149 enfermeiros e 472 técnicos e auxiliares de Enfermagem, distribuídos nas 

unidades de internação, unidades ambulatoriais e serviços especializados de forma racional. 

Nos ambulatórios são 129 profissionais do nível médio e 30 enfermeiros, nas unidades de 

internação 343 e 119, respectivamente. Essa distribuição objetiva atender às necessidades de 

recursos humanos adequadas para a prestação de uma assistência de Enfermagem de 

qualidade. Cada unidade é gerenciada por um enfermeiro, sendo este responsável pela sua 

equipe. Os enfermeiros gerentes de unidades encontram-se diretamente subordinados a uma 
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Coordenadoria, que por sua vez está subordinada à Chefia da Divisão de Enfermagem. 

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 2012b). 

 

3.3 Participantes 

 

As participantes do estudo foram enfermeiras do HUWC, que se disponibilizaram 

a participar do estudo. 

O conhecimento prévio da temática ajudou na determinação da entrevista inicial, 

por meio de levantamento sobre os indivíduos pertencentes ao grupo estudado. Meihy e 

Holanda (2010) recomendam que a primeira entrevista realizada seja com uma pessoa que 

possua amplos conhecimentos sobre o assunto. Seguindo esse critério, a primeira entrevista 

foi realizada com uma das quatro primeiras enfermeiras que trabalharam no HUWC, no ano 

de 1959, data que marca a inauguração da instituição, sendo essa entrevista, na perspectiva 

apontada por Meihy e Holanda (2010), considerada o “ponto zero” a partir da qual se compõe 

uma sequencia pretendida. Optamos, dessa forma, para o estudo, pela amostragem em rede. 

Meihy e Holanda (2010) esclarecem que a indicação da continuidade na sequencia 

preferencialmente deve ser derivada da entrevista anterior. Assim, em cada entrevista o 

colaborador deve indicar alguém que comporá a rede.  

O critério utilizado na determinação do número de depoimentos para a pesquisa 

foi o ponto de saturação das entrevistas, momento em que, segundo Turato (2003), já não 

surgem mais dados novos para o estudo, tendo em vista os objetivos do mesmo.  

Nessa perspectiva, foram indicadas a participar do estudo 21 enfermeiras. Vale 

ressaltar que muitas das enfermeiras contatadas, logo se disponibilizaram e aceitaram 

participar do estudo. No entanto, quatro das indicadas não participaram do estudo. Duas não 

aceitaram alegando problemas pessoais e outras duas estavam viajando no período de coleta.  

Dessa forma das 21 enfermeiras indicadas 17 foram entrevistadas pela 

pesquisadora, número este considerado adequado à abordagem qualitativa pelos aspectos 

apresentados por Turato (2003). 

Das 17 enfermeiras entrevistadas oito começaram a trabalhar no HUWC no ano 

de 1959, inauguração da instituição. Das quais, cinco, realizaram os trabalhos iniciais de 

implementação dos serviços. Desse primeiro grupo das oito entrevistadas uma permaneceu na 

instituição por um período inferior a um ano, outras cinco continuaram a exercer suas 

atividades até o final da década de 1980, outra permaneceu na instituição até o ano de 1992, e 

outra continuou até 2011. 
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Num segundo grupo de enfermeiras entrevistadas duas entraram na instituição em 

1962, permanecendo até o final da década de 1980. 

Das outras enfermeiras entrevistadas, duas incluíram-se nos serviços no final da 

década de 1970, sendo uma delas docente do curso de Enfermagem da UFC que ocupou o 

cargo de Chefe do SE do HUWC, afastou-se do cargo em 1985, permanecendo com as 

atividades docentes na instituição. A outra, inicialmente, realizou atividades assistenciais, e 

foi Diretora de Enfermagem por dois mandatos, hoje não atua no HUWC, mas ainda está 

vinculada à UFC.  

Outras três enfermeiras entraram na instituição na década de 1980, das quais duas, 

além de atividades assistenciais, foram Diretoras do SE. As três se aposentaram em 2012. 

Das demais enfermeiras entrevistadas, uma entrou na instituição em 1992, outra 

entrou em 2004, ambas exercendo funções assistenciais e gerenciais, ainda permanecem 

ativas na instituição. Uma delas é hoje, a Chefe do SE do HUWC. 

Algumas das enfermeiras entrevistadas ocuparam o cargo de Chefia Geral do SE. 

As demais foram inseridas no contexto de chefias das unidades de internação da instituição e 

atividades assistenciais junto ao paciente. 

Dessa forma podemos contemplar enfermeiras que participaram do processo de 

trabalho na instituição em diferentes momentos, abrangendo várias épocas do período 

proposto para investigação. 

 

3.4 Procedimentos para aprovação e coleta de dados  

 

3.4.1 Técnica e Instrumento de Coleta de dados  
 
 

Alberti (2005a) destaca que a história oral é um método de pesquisa que estuda os 

acontecimentos históricos, a partir das testemunhas desses acontecimentos, tem na entrevista 

o seu principal meio de informação, produzindo fontes primárias que podem potencializar 

novos estudos.  

Para Luchesi e Lopes (2011) os relatos orais, obtidos a partir de entrevista, se 

caracterizam pela aquisição de dados informativos e factuais, bem como pelo testemunho do 

entrevistado a respeito de sua vivência em determinadas situações, ou pela participação em 

instituições que se deseja estudar. Nessa modalidade de busca, o pesquisador procura 

referências mais diretas dos acontecimentos.  
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A entrevista, conforme Alberti (2005b), na medida em que versa sobre a 

participação dos entrevistados acerca do tema escolhido, é considerada como uma forma de 

recuperar o passado na concepção dos que o vivenciaram.  

Nessa perspectiva, no presente estudo foi utilizada como técnica para coleta de 

dados a entrevista, e como instrumento um roteiro semi-estruturado (APÊNDICE A) por 

considerarmos que, de acordo com Fujisawa (2000), este permite certa organização dos 

questionamentos, ao mesmo tempo em que é possível ampliá-los à medida que as informações 

são fornecidas. 

A entrevista, conforme Minayo (2007), seguindo esse roteiro semi-estruturado 

focaliza um objetivo sobre o qual se confecciona perguntas principais, complementadas por 

outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista, oferecem apoio claro na 

sequência de questões e facilita a abordagem, assegurando aos investigadores menos 

experientes que seus pressupostos sejam cobertos na conversa.  

O roteiro para entrevista utilizado contemplou perguntas de caráter subjetivo, 

onde foram levantados os dados relativos à identificação da enfermeira e de questões 

relacionadas ao processo de trabalho da Enfermagem no HUWC, em diversos contextos.  

Dessa forma, a História Oral Temática foi obtida mediante as questões 

norteadoras e o objetivo da utilização desta entrevista foi deixar as enfermeiras livres para os 

relatos de suas experiências durante o período em que exerceram suas atividades profissionais 

no HUWC. 

 

3.4.2 Recursos materiais utilizados para realizar as entrevistas 

 

 

Recorremos a um gravador portátil digital, aparelho específico para gravação e 

reprodução de som, para viabilizar a apreensão das informações, auxiliando no momento das 

entrevistas.  

Realizamos a gravação de todas as entrevistas aplicadas junto às enfermeiras, 

mediante autorização prévia. Segundo Alberti (2005a), a gravação representa uma das mais 

importantes formas de registro de todas as expressões verbais do entrevistado, 

proporcionando maior liberdade para o entrevistador dedicar mais atenção ao entrevistado. A 

gravação pode ser justificada como uma ajuda à memória ou um registro útil da conversação 

para uma análise posterior. Isto permite ao entrevistador concentrar-se no que é dito em vez 

de fazer anotações (BAURER; GASKELL, 2003), e se representa uma ampliação do poder de 

registro do observador (QUEIROZ, 1991).  
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3.4.3 Local e horário para realização das entrevistas  

 

As entrevistas foram realizadas na residência das enfermeiras, mantendo-se assim um 

ambiente privativo, sem a interferência de pessoas para interromper ou trazer ruídos ao 

depoimento. 

O horário para realização das entrevistas foi estabelecido conforme a 

disponibilidade de cada uma, em comum acordo com as enfermeiras, sendo marcados 

momentos individuais, nos períodos das manhãs, tardes e noites, respeitando a indicação de 

cada entrevistada. Os períodos foram considerados mais adequados para a realização das 

entrevistas, sem interrupção, facilitando a condução das ideias entre a pesquisadora e 

entrevistada. 

 

3.5 Período e coleta de dados 

 

O processo que envolveu as entrevistas, desde o contato com as enfermeiras até a 

sua realização propriamente dita, ocorreu no período de março a julho de 2012. 

Inicialmente realizamos contato com a primeira entrevistada a fim de apresentar o 

projeto e sua disponibilidade para fornecer o relato. A partir dessa primeira entrevista foram 

indicados nomes de enfermeiras que participaram do processo de inserção da Enfermagem no 

HUWC, e posteriormente buscamos esses novos contatos, por meio de telefonema, quando 

também se apresentou o projeto da pesquisa e, em linhas gerais, o roteiro de entrevista. Assim 

sucedemos a cada nova indicação, pois nesse processo cada entrevistada indicou um nome 

para participar do estudo. Como em quatro situações não conseguimos a entrevista, voltamos 

para a entrevistada que fez a indicação e solicitamos para que a mesma indicasse outra 

enfermeira, o que ocorreu sem que tivéssemos problemas, o que demandou certo tempo, pela 

disponibilidade das enfermeiras em receber a pesquisadora. Muitas vezes as entrevistas foram 

remarcadas, o que prolongou esse período de coleta.  

Ocorreu aproximadamente uma entrevista por semana, tendo em vista a 

dificuldade de definir uma data para sua realização, pois a data, local e horário foram 

definidos em comum acordo, entre as enfermeiras e a pesquisadora, durante o primeiro 

contato. 
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3.5.1 As entrevistas 

 

O processo de realização das entrevistas durou em média duas horas e trinta 

minutos, incluindo chegada, preparativos e gravação. Nesse momento, foi levado em conta os 

limites das entrevistadas, respeitando suas condições pessoais, físicas, disponibilidade de 

tempo, entre outros aspectos. Cada gravação durou aproximadamente quarenta minutos, 

contabilizando um total de 680 minutos de registros, o que corresponde a 11 horas de material 

gravado.  

Iniciaram-se os preparativos para as entrevistas, introduzindo a temática e 

apresentando minuciosamente o roteiro semi-estruturado. Nesse momento, procurou-se 

interagir com a entrevistada, no intuito de criar laços de empatia e confiança, em alguns casos, 

houve a presença de familiares que se mostraram receosos quanto à abordagem, todavia, 

satisfeitos com a considerada homenagem conferida às enfermeiras, que se mostraram 

extremamente gratificadas e reconhecidas pelo trabalho realizado no HUWC, e pelos anos de 

dedicação à Enfermagem. Essa aproximação foi muito agradável e imensamente produtiva 

para o desenvolvimento da pesquisa. Após esse momento, foram iniciadas as gravações que 

correspondem ao depoimento oral de cada participante da pesquisa.  

 

3.6 Tratamento e análise dos dados 

 

De posse do material gravado, foi iniciado o processo de formação do documento 

oral para o escrito. Para operacionalizar essa etapa foram seguidos os passos preconizados por 

Meihy e Holanda (2010), e os depoimentos orais foram submetidos às fases propostas de 

transcrição absoluta, textualização, transcriação e revisão da entrevista pelo entrevistado. 

Na fase de transcrição absoluta: caracterizada como a passagem da gravação oral 

para a forma escrita em sua forma bruta. Nessa etapa as perguntas e respostas foram mantidas, 

bem como os erros, as palavras repetidas e sem peso semântico, conforme orienta os autores.  

Na fase de textualização: foram suplementadas as perguntas, retirados os erros 

gramaticais e reparadas as palavras sem peso semântico, assim como as repetições e outros 

sons eventualmente transcritos. O texto, na perspectiva dos autores, passa a ser 

dominantemente do narrador, que aparece como figura única, por assumir o exclusivismo da 

primeira pessoa. A textualização é feita a partir da definição de palavras-chave que servem 

para mostrar a incidência das ênfases dadas em algumas situações. Depois de grifar as 

palavras-chave, devem ser estabelecidas as ideias centrais contidas no texto. Nessa fase, 
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também se assinalam, para futura exclusão, as repetições textuais e os elementos disponíveis 

na narrativa.  

Na fase de transcriação: o texto passa a ser apresentado em sua versão final. 

Evocando pressupostos e fundamentos de tradução, essa etapa se compromete a ser um texto 

recriado em sua plenitude. Com isso, afirmamos que há interferência do autor no texto e que 

este é refeito várias vezes, devendo obedecer a acertos combinados com o colaborador, que 

vai legitimar o texto no momento da conferência. A transcriação corresponde à finalização do 

texto, isto é, a sua versão pronta. 

Na revisão da entrevista pelo entrevistado: é importante ressaltar que quando 

estabelecido o texto, depois de exaustivo trabalho em todas as etapas propostas, a entrevista 

foi redirecionada para as entrevistadas, como sugerem Meihy e Holanda (2010), para que haja 

reconhecimento e validação da entrevista, garantindo a sua legitimidade. Assim, a versão 

digitada foi revisada pela entrevistada junto à pesquisadora, para confirmar os dados. Caso 

houvesse alguma discordância quanto à descrição, era realizada uma revisão da entrevista 

gravada, por ambas, para confirmar o conteúdo das falas. Após isso, se fez a versão final da 

história, que foi devidamente assinada pela entrevistada e ela recebeu uma cópia do texto 

produzido. 

Para operacionalizar a fase de análise dos depoimentos orais utilizamos a 

trajetória sugerida por Gomes (2007), que ocorreu em três etapas. Na primeira foram 

realizadas exaustivas leituras entrevistas, para conhecimento do conteúdo das mesmas.  

Na segunda, tomamos os objetivos da pesquisa como norteadores da análise, 

retirando dos textos fragmentos de falas, que na terceira etapa foram reorganizar em grupos 

temáticos, que contribuíram para operacionalizar a análise e construção textual. 

Para analisar o conjunto das falas nas histórias das participantes, apoiou-se na 

ótica da história oral que possibilitou a construção de uma história aparentemente mais real. 

Assim, os depoimentos orais, na perspectiva de Meihy e Holanda (2010), assumiram um 

importante papel, pois a eles foram ligadas as possibilidades de análise e do processamento de 

dados.  

Para análise das outras fontes foi utilizada a análise de documentos, que é uma 

técnica que permite ao pesquisador interpretar o documento em busca de significados das 

comunicações e para isso foi utilizado um roteiro temático (APÊNDICE B) elaborado a partir 

da análise dos depoimentos orais. 

À última etapa coube a construção e interpretação do texto. Para tanto procedeu a 

articulação dos dados com objetivo de compreender e aprofundar o conhecimento sobre o 
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objeto do estudo. Para construção e interpretação do texto produzido a partir das entrevistas, 

as falas foram colocadas em sequência lógica e articuladas aos conceitos teóricos da pesquisa, 

e as outras fontes analisadas. 

A narrativa histórica, que de acordo com Padilha e Borenstein (2005), é o estágio 

final do processo de pesquisa histórica, foi construída a partir da documentação obtida, onde 

os achados foram relacionados em texto descrevendo o que aconteceu e como aconteceu.  

Vale ressaltar quão exaustiva, mas extremamente importantes, foram as etapas de 

coleta e organização dos dados, fazendo assim o texto que compõe a análise decorrer dos 

dados, justificando-se a realização de um período mais longo do estudo. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Inicialmente a proposta do estudo foi encaminhada ao Comitê de ética do 

Complexo Hospitalar da UFC. E após parecer favorável, protocolo nº 005.02.12 (ANEXO A) 

foi iniciada a coleta de dados. Estando de acordo com de acordo com a Resolução nº 196, de 

10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a investigação com 

seres humanos (BRASIL, 1996).  

Esse dispositivo estabelece que se cumpram aspectos éticos fundamentais na 

pesquisa envolvendo indivíduos, grupos ou a comunidade, tais como os princípios básicos da 

bioética autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade.  

As participantes da pesquisa foram dadas a oportunidade de tomar conhecimento 

dos objetivos, relevância social e métodos adotados neste estudo, optando em participar ou 

não da pesquisa. O esclarecimento às enfermeiras compreendeu-se inicialmente na 

apresentação da pesquisadora e nas explicações às entrevistadas do que se pretendia fazer, 

sendo-lhes informado o objetivo da pesquisa, informando a relevância da sua contribuição no 

fornecimento dos dados. Por fim, enfatizamos sobre a liberdade para participar ou não do 

estudo. A aceitação implicou a assinatura do Termo de Consentimento, Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE C) e Termo de Transferência de Direitos Autorais – TTDA (APÊNDICE 

D), o segundo, como esclarece Meihy e Holanda (2010), é documento fundamental para 

definir a legalidade da entrevista. O TCLE e TTDA foram entregues a cada entrevistado antes 

do início da gravação da entrevista. Por meio dos quais autorizaram a sua inclusão no estudo e 

autorização para utilizar as entrevistas, concedendo os direitos autorais. Esses documentos 

foram elaborados em duas vias, ficando uma via com o participante, e a outra, com a 

pesquisadora. 
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Mediante o consentimento das enfermeiras participantes do estudo, foram 

delimitadas datas mais apropriadas para a realização da entrevista. O princípio da 

beneficência também foi observado, já que foi feita a ponderação entre riscos e benefícios, 

tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos buscando-se o máximo de benefícios e 

o mínimo de danos e riscos. A adoção do princípio da não maleficência garantiu que todos os 

danos previsíveis fossem evitados. Por fim, foram observados os princípios da justiça e 

equidade, já que foi garantida a igual consideração dos interesses envolvidos, afirmando o 

sentido da destinação sócio-humanitária desta pesquisa. 

Para tratamento e interpretação dos resultados, as participantes do estudo foram 

referenciadas (ENTREVISTAS) de acordo com as Normas Técnicas – NBR 6023 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002), que estabelecem os 

elementos a serem incluídos em referências, e sobre as entrevistas, definem que devem 

incluir: entrevistado, título da entrevista, dados da fonte na qual foi publicada e nota de 

identificação do entrevistador. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir descrevemos os resultados da pesquisa, apresentando um texto dedicado 

a uma retrospectiva do período que contempla os anos de 1952 a 2012, com a exposição de 

questões atinentes à inserção da Enfermagem e sua trajetória histórico-política no HUWC. 

Pretendemos propiciar uma reflexão e compreensão sobre essa trajetória, favorecendo a 

compreensão dos acontecimentos na atualidade. 

Pautados pela história e por depoimentos de enfermeiras que contribuíram para o 

delineamento do compromisso precípuo de uma assistência de Enfermagem humanizada e 

qualificada, alinhada ao processo de ensino, objetivos fundamentais da instituição, resgatamos 

os momentos iniciais dessa trajetória, suas dificuldades, suas lutas, seus desafios, suas 

diretrizes, sua missão, suas perspectivas. Estendemo-nos, pois, ao percurso da Enfermagem 

no HUWC ao longo de seis décadas, correlacionando passado-presente-futuro, na tentativa de 

destacar seus trabalhos e projetos desenvolvidos, agregando, dessa forma, valor a esse grupo 

de profissionais que, pelo aperfeiçoamento contínuo, vislumbrou o diferencial no cuidado 

sistematizado e ético, concorrendo, sobremodo, para a reconstituição da sua memória, em 

seus diferentes contextos. 

Para uma melhor leitura e compreensão, inicialmente projetamos um panorama 

geral da trajetória da Enfermagem, sucedendo aos aspectos intrínsecos do período proposto. 

Destarte contemplaremos a seguinte divisão:  

a) A trajetória da Enfermagem no HUWC; 

b) A inserção da Enfermagem no HUWC - década de 1950 (1950-1959); 

c) A Enfermagem no HUWC - década de 1960 (1960-1969); 

d) A Enfermagem no HUWC - década de 1970 (1970-1979); 

e) A Enfermagem no HUWC - década de 1980 (1980-1989); 

f) A Enfermagem no HUWC - década de 1990 (1990-1999); 

g) A Enfermagem no HUWC - década de 2000 (2000-2009); 

h) Os primeiros indícios da década de 2010 (2010-2012). 

Vale ressaltar, que o Hospital Escola da UFC entre as décadas de 1950-1970 era 

conhecido como Hospital das Clínicas (HC), e que a partir da década de 1980 foi denominado 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Nessa perspectiva, no presente estudo 

utilizaremos a sigla HUWC para identificar a instituição quando nos referirmos à ela na 

discussão e apresentação dos resultados. 
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4.1 A trajetória da Enfermagem no HUWC 

 

Ao longo da década de 1950, em contra partida ao processo de instalação dos 

Serviços Médicos da FM no prédio do Hospital Escola da UFC, inicia-se a trajetória histórica 

da Enfermagem no Hospital. Essa, atrelada aos acontecimentos que determinaram o 

desenvolvimento da própria instituição, é marcada por momentos que se destacaram na 

construção da memória da Enfermagem do Estado do Ceará, instituída pelo trabalho profícuo 

de profissionais que se tornaram referência pela constante busca do aperfeiçoamento de suas 

ações, voltadas, principalmente, para o cuidado humano.  

A estruturação em blocos do Hospital Escola, separados por espaços vazios e vias 

públicas, em prédios distantes um dos outros, atribuiu distorções acumuladas no decurso de 

vários anos quando o crescimento dos serviços foi se fazendo de modo individualizado. Isso 

imputou o surgimento de uma Enfermagem desagregada, que aos poucos experimentou a 

união de setores cujos profissionais desempenhavam atividades diferenciadas, instituídas 

pelas especificidades dos campos de clínica, cirurgia e ambulatório, distribuídos nos diversos 

serviços oferecidos. Assim, nos primeiros anos a trajetória da Enfermagem foi modelada em 

processos simultâneos nos diferentes setores e serviços que hoje configuram o HUWC.  

No Hospital de Isolamento, a enfermeira Honélia Bezerra de Brito, com sua 

equipe de auxiliares e atendentes, notabilizaram o trabalho da Enfermagem permitindo sua 

efetiva participação nos processos de assistência e ensino. Nesse período o Hospital havia 

sido acampado pela Universidade que almejava a ampliação do serviço. A enfermeira, entre 

os anos de 1957 e 1958, montou os Ambulatórios e treinou o pessoal para trabalhar, quando 

foram contratadas mais enfermeiras. Entre as contratadas estavam Maria Eneida Rocha, 

Guiomar Barreira, Maria da Paz, Susana Castelo Branco, Maria Anunciada. 

Com a implantação dos blocos de Ambulatórios e chegada das novas enfermeiras 

o serviço começa a se estruturar. A enfermeira Eneida Rocha foi designada para chefiar esse 

serviço, agregando à instituição desempenho competente das atividades da Enfermagem. 

Em 1959 com a inauguração oficial do HUWC e instalação dos serviços de 

internação, das Clínicas Médicas e Cirúrgicas, que funcionavam em prédios diferentes, a 

Enfermagem se mantém presente. Destacam-se as enfermeiras Lígia Barros Costa, Rita de 

Cássia Vasconcelos, Maria da Conceição Sousa Santiago, Maria do Carmo Barros Oliveira, 

Maria Soares de França, como pioneiras nas Clínicas Médicas. A enfermeira Ivanilda Bruno 

Osório instaurou os trabalhos da Enfermagem nas Clínicas Cirúrgicas, contou com a valiosa 
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colaboração das enfermeiras Maria José do Espírito Santo e Rita Ilca, entre outras precursoras 

da Enfermagem nessa unidade. 

Nesse contexto, a Enfermagem desponta no Hospital de Isolamento, nos 

Ambulatórios, nas Clínicas Médicas e Cirúrgicas, vivendo momentos particulares, que 

alicerçaram sua história na instituição.  

Com a centralização das unidades do Hospital, na década de 1960, foi criado o SE 

com a finalidade de administrar suas atividades específicas da Enfermagem, promovendo as 

condições indispensáveis para a assistência ao paciente, agregando todas as unidades 

(Clínicas Médicas, Cirúrgicas, Ambulatórios, Isolamento) e demais serviços afins. 

Inicialmente ficou à frente do SE a enfermeira Ivanilda Bruno Osório, no ano de 1961, 

sucedida em pouco tempo pela enfermeira Honélia Bezerra de Brito (in Memoriam), ainda 

em1961. 

A Enfermagem do HUWC experimentou processos nos quais perpassou como 

modelo administrativo de Serviço, Departamento, Divisão, Diretoria e atualmente vive 

transformações no contexto de sua organização na instituição embaladas pelas mudanças 

institucionais promovidas pelo alto escalão da gestão administrativa dos HUs.  

Muitas líderes como Maria Eneida Rocha (1963-1966); Maria Soares de França 

(1966- 1969); Madalena Magalhães Joca (1969-1973); Honélia Bezerra de Brito (1974-1977); 

Maria Eneida Rocha (1977-1980/1980-1983); Raimunda Magalhães (1984-1986); Jocélia 

Maria Cavalcante Paiva (1986-1991); Naira Maria Ferreira Jucá (1991-1994); Suely Holanda 

Gadelha (1995-1999); Jocélia Maria Cavalcante Paiva (1999-2003); Maria Dayse Pereira 

(2003-2007/2007-2010/2011); Lúcia Regina (in Memoriam) (2011); Rita de Paiva Pereira 

Honório (2011-atual), entre tantas outras que estiveram à frente desse grupo no decoro dos 

anos, que como administradoras do SE, atuando na defesa e organização da classe, deixaram 

de lado a carreira executora para atuar como planejadoras das ações da Enfermagem 

vislumbrando o alcance dos objetivos da instituição em benefício da comunidade a qual o 

Hospital se propõe servir, engrandecendo essa história de crescimento e valorização. 

A Enfermagem do HUWC tem como missão prestar cuidado integral nos níveis 

terciário e quaternário integrando o ensino, a pesquisa e a assistência, às ações 

interdisciplinares. Tem como visão ser referência pública em Enfermagem no Nordeste na 

assistência prestada, sendo seus valores inseridos na ética, competência essencial, validação 

das pessoas, humanização e compromisso. 
O HUWC contabiliza hoje 472 profissionais de Enfermagem do nível médio e 149 

enfermeiros. São 129 profissionais do nível médio e 30 enfermeiros, inseridos nos 36 
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ambulatórios e 346 profissionais do nível médio e 119 enfermeiros nas demais unidades da 

instituição, que hoje se encontra num patamar de elevado nível na assistência oferecida aos 

pacientes (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 2012b). 

A História da Enfermagem, inserida no espaço institucional de um Hospital de 

Ensino, hoje contempla e celebra sua trajetória exitosa, nos mostrando suas lições, e, ao 

mesmo tempo, nos guiando a fim de traçarmos novos rumos. 

 

4.2 A inserção da Enfermagem no HUWC- década de 1950 (1952-1959) 

 

A inserção da Enfermagem no HUWC tem início com o trabalho realizado no 

Hospital de Isolamento. Sucede com a implantação dos Ambulatórios e das unidades de 

internação, as Clínicas Médicas e Cirúrgicas.  

Os primeiros anos foram marcados pela mobilização de forças e trabalho vigoroso 

das precursoras da Enfermagem na instituição. A enfermeira Ivanilda Bruno Osório (2007), 

ao relatar sua história de vida no livro “Memórias de uma enfermeira”, expõe sobre as 

dificuldades da época, que segundo considera, eram muitas, e que além da precariedade de 

recursos financeiros, materiais e humanos, confrontava o preconceito contra a profissão sob o 

ponto de vista moral e social (OSÓRIO, 2007).  

Na década de 1950, quando as condições de trabalho eram ínfimas para se prestar 

um cuidado de qualidade ao paciente carente (OSÓRIO, 2007), a Enfermagem consolida o 

alicerce do que hoje é o exercício do seu trabalho no HUWC. 

Girão (1994) faz alusão à presença da enfermeira em vários contextos dos 

momentos iniciais da fundação do Hospital, destacando o trabalho importante e competente 

dessas profissionais que contribuíram, sobremodo, para o seu bom funcionamento.  

Os depoimentos evidenciam que, nesse período histórico da fundação do HUWC, 

as enfermeiras, membros da equipe de saúde, encontraram dificuldades no desempenho desse 

papel devido ao déficit de recursos humanos e materiais, ao trabalho exaustivo vinculado a 

fatores tais como: carga horária extensa e variedade de atribuições a ela designadas, tendo que 

conciliar responsabilidade de líderes da equipe de Enfermagem com o cuidado direto aos 

pacientes; a coordenação dos serviços e setores da instituição não vinculados à Enfermagem, 

e, sobremodo, às dificuldades de relacionamento e entrosamento com os médicos. No entanto, 

consideram ter conseguido conquistar o respeito e reconhecimento por sua competência e 

trabalho realizado, mostrando a dedicação e o esforço desprendido para alcançar essa 

valorização, além do compromisso em cumprir rigorosamente suas atribuições.  
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No texto que segue abordamos o início do trabalho da Enfermagem no HUWC, 

contemplando as atividades nos diferentes blocos que compõem o serviço. Assim 

abordaremos essa inserção no Hospital de Isolamento, nos Ambulatórios, nas Clínicas 

Médicas e Cirúrgicas. Para tanto, consideramos as particularidades vivenciadas em cada setor 

e para melhor esclarecimento subdividimos o texto em quatro partes:  

1ª- A Enfermagem no Hospital de Isolamento: compreende o período embrionário 

da Enfermagem no HUWC, iniciado em 1952. Nesse período se destaca o trabalho da 

enfermeira Honélia Bezerra de Brito, precursora no Hospital, que no contexto da época 

notificou a Enfermagem na instituição.  

2º- A Enfermagem nos Ambulatórios: começa a partir do ano de 1958 com a 

implantação do Serviço de Atendimento a Pacientes Externos, os Ambulatórios da FM. Nessa 

época as enfermeiras Eneida Rocha e Susana Castelo Branco Bessa se destacaram pelo 

trabalho realizado no serviço. 

3º- A Enfermagem na unidade de internação das Clínicas Médicas: inicia-se com 

a inauguração oficial do Hospital em 1959. As precursoras nessa unidade foram as 

enfermeiras Lígia Barros Costa, Rita de Cássia Vasconcelos, Maria da Conceição Sousa 

Santiago, Maria do Carmo Barros Oliveira e, posteriormente, mas ainda no mesmo ano, a 

enfermeira Maria Soares de França, fizeram parte do grupo. Juntas assumiram o desafio de 

estruturar o Serviço de Enfermagem dessa unidade de internação.  

4º- A Enfermagem na unidade de internação das Clínicas Cirúrgicas: nessa 

unidade o trabalho começou concomitante aos das Clínicas Médicas em 1959. A enfermeira 

Ivanilda Bruno Osório iniciou a organização do serviço contando a princípio com apenas uma 

auxiliar de Enfermagem, Irene Silva. Posteriormente destacaram-se nomes como o das 

enfermeiras Maria José do Espírito e Rita Ilca Guerra. 

Na perspectiva de abordar o início dos trabalhos da Enfermagem no HUWC 

foram citados os nomes de enfermeiras pioneiras na instituição, contribuindo com a 

restauração da sua história e memória. 

 

4.2.1 A Enfermagem no Hospital de Isolamento 

 

Em funcionamento desde 1952, o Hospital de Isolamento, mantinha o serviço 

somente com atendentes. Ressaltamos que não conseguimos nenhum documento que 

identificasse essas atendentes de Enfermagem, portando não poderemos registrar seus nomes 

nesse estudo. 
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Entretanto, no registro iconográfico da época (FIGURA 4) do Hospital de 

Isolamento identificamos três profissionais de Enfermagem ao lado dos professores 

catedráticos da FM e Reitor da UFC, o registro data de 1952. Acreditamos que as 

profissionais de Enfermagem destacadas eram atendentes, pois nesse ano de 1952, de acordo 

com Santos (2012), o serviço não contava com enfermeiras, o que veio ocorrer apenas em 

1954 com a entrada da enfermeira Honélia Bezerra de Brito. 

 

Figura 4- Hospital de Isolamento 1952. 
___________________________________________________________________________ 
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 Fonte: Martins (1998). 
 
 

O Hospital de Isolamento era uma unidade destinada ao atendimento de pacientes 

com doenças infectocontagiosas. Na época os casos mais comuns eram de tétano, meningite, 

alastrim, raiva, febre tifóide, calazar, varíola. O trabalho da Enfermagem no Isolamento, setor 

que tinha capacidade para oito pacientes, era específico, ali eram realizados cuidados a 

pacientes com doenças infectocontagiosas e, além do preparo criterioso dos profissionais que 

atuavam no serviço, o uso de roupas de proteção para ter acesso ao setor era obrigatório 

(XIMENES, 2006). 

Essa unidade servia de campo de estágio para os estudantes de Medicina e 

Enfermagem. E no ano de 1954 a enfermeira Honélia Bezerra de Brito, que trabalhava na 
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Fundação Júlio Pinto onde funcionava a Faculdade de Medicina, veio para o serviço a convite 

médico, quando passou a realizar suas atividades marcando a presença de enfermeiras na 

instituição (SANTO, 2012).  

Santo (2012, p.3) enfatiza que, para contar a história da Enfermagem no HUWC, 

seria preciso contemplar a trajetória dessa profissional, pois a ela, como pioneira do serviço, 

está atrelado todo o contexto de desenvolvimento do grupo, “Nessa história seria bom ter um 

pouco da história da Honélia, porque ela foi a enfermeira que veio lá da Faculdade de 

Medicina que ficava na Zé de Alencar”. 

A enfermeira Honélia procurou com seu dinamismo realizar as atividades iniciais 

da Enfermagem assinalando um período diferencial por seu desempenho no setor. Foi 

pioneira na realização de treinamento em serviço com a equipe de Enfermagem, enfermeiras, 

atendentes e auxiliares, e ainda treinava a equipe de limpeza. Implantou a técnica de limpeza 

de camas e enfermarias usando formol, muito eficiente na época (XIMENES, 2006). 

Santo (2012) destaca que a enfermeira Honélia montou o serviço de Ambulatórios 

e treinou o pessoal para trabalhar, quando chegaram novas enfermeiras que foram designadas 

para assumir os novos serviços. A cada novo semestre letivo dos alunos da FM que iniciava, a 

enfermeira Honélia era responsável em ministrar a aula introdutória sobre “Técnicas de 

Isolamento”, na qual abordava atitudes comportamentais dentro da unidade. Essa aula, da 

disciplina de doenças tropicais, era proferida a pedido do professor Dr. Waldemar de 

Alcântara, com o intuito de realizar a instrução dos médicos e alunos recém-chegados, 

[...] Quando Dr. Waldemar começava a disciplina de doenças tropicais ele chamava 

a Honélia para dar uma aula, a primeira aula era da Honélia. Como calçar luvas, 

como se manter dentro da unidade. [...] Essa aula já estava no calendário, já estava 

na programação da disciplina dele (SANTO, 2012, p.3). 

 

Esse fato confere a participação efetiva da enfermeira nas atividades de ensino, no 

treinamento de pessoal em serviço, assinaladas na década de 1950, que estabeleceu a 

importante atuação da Enfermagem na organização das instituições hospitalares de ensino.  

Vale ressaltar, que em 1958, a enfermeira Honélia foi recrutada para organizar  

uma campanha no combate à seca que assolou o nordeste nesse período, engajou-se no projeto 

e ainda organizou os Ambulatórios do HUWC (SANTO, 2012). 

O Hospital de Isolamento foi extinto em 1975 passando seus leitos a funcionar nas 

unidades de Clínica Médica (XIMENES, 2006). 
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4.2.2 A Enfermagem nos Ambulatórios  

 

No ano de 1958, com o funcionamento dos ambulatórios, novos profissionais de 

Enfermagem foram se inserindo na instituição e à medida que os serviços eram transferidos 

da Santa Casa de Misericórdia para as instalações do Hospital Escola, a equipe de 

Enfermagem era ampliada. As primeiras enfermeiras a realizarem atividades nos serviços de 

ambulatório foram: Maria Eneida Rocha, Maria Anunciada, Maria de Jesus, Guiomar, Maria 

da Paz, Susana Castelo Branco Bessa. Inicialmente a enfermeira Eneida Rocha foi a chefe da 

equipe de Enfermagem dos Ambulatórios (XIMENES, 2006).  

Uma das grandes profissionais da instituição, Eneida Rocha atuou para o 

desenvolvimento da Enfermagem do HUWC desempenhando importante função gestora, em 

vários períodos, no incentivo do crescimento da profissão. Valorizou a categoria através de 

trabalhos expostos sobre as atividades da Enfermagem, participando de congressos e 

encontros nacionais de Hospitais de Ensino. Eneida Rocha, impossibilitada por motivos 

pessoais, não concedeu seu depoimento para reconstituição dessa História. No entanto, pelos 

depoimentos das demais enfermeiras e por seus trabalhos desenvolvidos ao longo de sua 

trajetória no HUWC, conseguimos resgatar fragmentos que mostram sua importante 

contribuição no desenvolvimento da Enfermagem na instituição.  

 

4.2.3 A Enfermagem na unidade de internação das Clínicas Médicas  

 

Em 1959 o funcionamento das Clínicas Médicas, inicialmente com vinte e cinco 

leitos, como destacou Girão (1994), contou com o trabalho das enfermeiras Lígia Barros 

Costa, Maria Conceição Sousa Santiago, Maria do Carmo Barros e Rita de Cássia 

Vasconcelos, como pioneiras nessas unidades. Essas quatro enfermeiras contribuíram para o 

progresso da categoria na instituição e, agora, concederam seus depoimentos concorrendo 

para o registro de parte da sua história, nos quais relatam suas trajetórias profissionais 

ressaltando as atividades exercidas, e sobre este aspecto discorrem a respeito da organização e 

o processo de inserção do trabalho da Enfermagem. Falam das dificuldades que encontraram 

para a realização das atribuições inerentes à profissão, sobre os registros, a valorização e a 

delimitação do espaço profissional da Enfermagem no HUWC, e as mudanças que 

vivenciaram no serviço. Nos depoimentos as enfermeiras discorrem sobre o grupo que formou 

o primeiro quadro de enfermeiras das unidades de Clínica Médica do Hospital. 
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[...] Nós iniciamos o trabalho no Hospital das Clínicas com quatro enfermeiras: 

Maria do Carmo, Rita de Cássia, Conceição e eu Lígia Barros [...]. No começo 

éramos somente nós quatro, discutíamos as quatro o que era possível em cada 

momento em que nos encontrávamos [...] (COSTA, 2012, p.1). 

 

Vasconcelos (2012) que ingressou no serviço em 1959 relembra o início de seu 

trabalho no Hospital, ressaltando a preocupação em não se afastar do cuidado ao paciente em 

detrimento de outras atividades. Apreende-se certo posicionamento crítico da profissional, em 

relação às atribuições designadas para as enfermeiras, o que para ela muitas não faziam parte 

da função que deveria ser desempenhada pelas enfermeiras. Esse fato já evidencia a falta de 

recursos humanos no âmbito hospitalar, que não era apenas déficit de pessoal de Enfermagem, 

mas também de pessoal de apoio. 

[...] quando comecei, em 1959, a unidade tinha apenas dois doentes internados, era a 

auxiliar e eu. Mas tinha muito serviço pra fazer, inclusive atribuições de limpeza que 

eu não aceitava para uma enfermeira. Aí eu disse assim para a auxiliar ‘minha filha 

você me perdoe, mas uma enfermeira lidar na limpeza. Vamos fazer o seguinte, não 

é porque você é menos do que eu não, mas você me diz aqui a rotina e eu fico com 

os doentes. E aí se eu precisar qualquer coisa eu lhe chamo’ Aí eu fiquei com os dois 

doentes trabalhando como enfermeira mesmo (VACONCELOS, 2012, p. 1). 

 

No registro do período (FIGURA 5) podemos visualizar momento em que a 

enfermeira Rita de Cássia examina uma paciente, marcando o início dos trabalhos nas 

Clínicas Médicas do HUWC.  

 

Figura 5- Enfermeira Rita de Cássia Vasconcelos, examinando a paciente. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________  

Fonte: Arquivo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, (2012a). 
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O Serviço de Enfermagem ainda não estava estruturado. Oficialmente não havia 

sido nomeada uma enfermeira chefe das unidades de Clínica Médica e o trabalho das 

enfermeiras era coordenado pelos médicos que foram os idealizadores do Hospital. Isso fica 

claro, nos depoimentos, quando é revelada a inexistência de uma hierarquia da Enfermagem 

na época. 

[...] Éramos as quatro enfermeiras, e não existia uma enfermeira chefe. Nós fazíamos 

a escala. [...] era um rodízio permanente. No Isolamento estava a enfermeira Honélia 

que às vezes nos socorria em algumas coisas. E também a Eneida, nos ambulatórios, 

que tinha um cargo de chefia nesse setor (COSTA, 2012, p. 2). 

 

[...] Quando entrei no Hospital das Clínicas não existia o Serviço de Enfermagem 

ainda. Nós éramos dirigidas por um médico, que na época foi o Dr. Murilo Martins 

que iniciou com a gente. Nessa época era o Dr. Murilo, quem chefiava a equipe de 

Enfermagem. O diretor do Hospital era o Dr. Waldemar de Alcântara [...] 

(OLIVEIRA, 2012, p.1). 

 

Honélia Bezerra é lembrada como chefe do Hospital de Isolamento e foi 

considerada a primeira enfermeira chefe do Serviço de Enfermagem das Clínicas Médicas, 

posteriormente a enfermeira Eneida Rocha assumiu essa função. Santiago (2012, p.2) ainda 

declara que as duas enfermeiras alternaram sucessivamente o cargo por alguns anos. 

[...] Quem trabalhava no Isolamento era a enfermeira Honélia, [...] Nesse tempo a 

chefe de Enfermagem era a Honélia, porque era ela sozinha com as auxiliares, 

atendentes de enfermagem atendendo aquele povo todo. [...] Mas ela foi nossa chefe 

por muitos anos. Depois da chefia dela passou para Eneida Rocha, aí ficaram as 

duas, uma ficava um tempo depois vinha a outra. Ficaram revezando o cargo. 

 

Oliveira (2012, p. 4) revela que a enfermeira Eneida Rocha foi nomeada pela 

diretoria do hospital como enfermeira chefe do Serviço de Enfermagem das Clínicas Médicas, 

[...] No momento em que chegamos não tinha uma chefe de Enfermagem, mas aí 

com alguns meses depois a Eneida Rocha ela foi nomeada pela diretoria para chefiar 

a Enfermagem dessa unidade [...]. 

 

Costa (2012, p. 2) confirma esse fato quando esclarece,  

[...] Tinha a enfermeira Eneida Rocha que trabalhava nos ambulatórios e depois 

assumiu a chefia de Enfermagem. [...] Inicialmente não tinha tanto poder, mas 

depois ela assumiu muito a Enfermagem e os próprios médicos foram verificando e 

vendo a necessidade de controle e gestão da Enfermagem. 

 

O trabalho da Enfermagem, atrelado às dificuldades expostas nos depoimentos foi 

realizado inicialmente em condições pouco favoráveis e obedecia a uma mobilização mútua 

das enfermeiras, esforço experimentado por elas em vários momentos. Costa (2012) declara o 

trabalho exaustivo, a escala apertada com uma carga horária extensa, que proporcionava o 

mínimo de tempo livre para outras atividades fora do Hospital, o pouco quantitativo de 

pessoal e a situação precária de trabalho imposta pelo acelerado processo de implantação do 

serviço de internação nas Clínicas Médicas. Inicialmente o serviço contou com poucos 
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profissionais de Enfermagem, composto pelas quatro enfermeiras, alguns atendentes e 

auxiliares.  

[...] enquanto estive no Hospital foi um trabalho exaustivo, porque a escala era 

muito pesada. Você estava sempre de manhã, tarde ou noite sempre nesse rodízio, 

era muito ruim, e não tinha como planejar sua vida. Só éramos nós e duas auxiliares, 

todo o serviço era nosso. Depois foram chegando outro pessoal que faziam outros 

serviços, que colaboravam em parte com a gente. Logo depois começaram a chegar 

os auxiliares (COSTA, 2012, p. 1).  

 

A escala de serviço das enfermeiras é destacada por Oliveira (2012, p. 1) e faz 

alusão ao preconceito vivido na época, deixando clara a situação de desprestígio e 

desconhecimento acerca do trabalho realizado por essas profissionais, tidas como burocratas e 

de postura vulgarizada, porquanto a profissão ainda era pouco divulgada. 

[...] se entrava sete horas hoje saía às quinze horas. E no outro dia você entrava às 

quinze horas e saía às dez horas onze horas da noite, sei que eram oito horas. E no 

outro dia você entraria exatamente no horário que você saiu no dia anterior. Que 

seria as onze e saia às sete da manhã e entregaria o serviço. Quer dizer, você não 

teria folga [...] Essas pessoas que exigiam essas escalas eram pessoas que até não 

gostavam muito de enfermeira. Porque havia um conceito assim que enfermeira só 

era burocrata, e que toda enfermeira, não sei se era o pensamento deles, mas a 

sociedade, de forma geral achava que toda enfermeira era amante de médico, mas 

isso eu nuca presenciei.  

 

As enfermeiras relatam experiências em suas práticas cotidianas, muitas vezes 

empreendedoras, destacado o improviso, e as vivências que marcaram suas trajetórias na 

instituição.  

[...] o primeiro paciente a gente pegou ele, tinha tuberculose óssea, e esse paciente já 

estava com paralisia dos membros inferiores, e assim ele não tinha sensibilidade 

para urinar. E era preciso fazer um cateterismo vesical e eu nunca tinha feito 

nenhum durante o meu tempo de aluna. Mas, como eu tinha conhecimento da 

técnica e da anatomia – as auxiliares também cruas, coitadas! Então eu tive que 

fazer, era preciso. E isso foi uma coisa que me marcou muito. O que na realidade pra 

mim foi uma experiência assim maravilhosa, porque depois daí eu nunca mais tive 

receio de fazer esse procedimento, e muitos outros, que aprendi e me aperfeiçoei 

durante esses anos em que trabalhei no Hospital (OLIVEIRA, 2012, p.2).  

 

[...] Tinha uma criança lá, que um dia eu me surpreendi muito. Quando eu fui sair do 

plantão que eu passo por ele, pertinho da cama dele, era um menino raquítico, de 

cor, muito pobre. Quando eu passei ele falou “a senhora já vai embora!”. Quando eu 

olhei ele tinha tirado a agulha do braço e colocado no colchão, a agulha do soro, eu 

disse ‘meu Deus do céu! Venham ver o que esse garoto fez!’ [...] ele me perguntava 

“porque a senhora se incomoda comigo?”. Isso eu nunca esqueci, e eu dizia “mas, eu 

tenho que me incomodar estou aqui cuidando de você. Como você faz um negócio 

deste de tirar a agulha e coloca no colchão!” Só saí de lá quando resolvi a situação, 

coloquei outro soro nele. Existem algumas coisas que acontecem na vida da gente e 

a gente não esquece e aquele menino me marcou, porque precisava de muitos 

cuidados (COSTA, 2012, p.2). 

 

A inadequada estrutura física, a falta de água na unidade e de recursos materiais, 

configurava em situações críticas encontradas pelas enfermeiras que ressaltam ainda outras 

dificuldades dos primeiros dias de funcionamento do serviço, declarando que o grau de 
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complexidade dos pacientes que foram atendidos, acentuavam a escassez dos recursos 

iniciais, corrigidos posteriormente. 

[...] nós iniciamos um trabalho sem condições nenhuma de trabalho! Não sei se 

minhas colegas vão dizer isso. Mas eu digo por que foi uma verdade. Nós nos 

deparamos com as camas muito arrumadas, os lençóis muito bons, as toalhas com 

umas cobras verdes enormes todas colocadas nas cabeceiras das camas! Na 

inauguração dessa área estava tudo assim no primeiro dia, e o resto cadê? Nem água 

tinha! Até a água era difícil, tínhamos que pegar em outro canto. Tem uma série de 

coisas assim, muito difíceis. Mas que depois mudou. As situações foram corrigidas, 

ampliadas, e foram melhorando. Mas acho que o hospital foi inaugurado para forçar 

uma maneira de realmente funcionar. Porque eles viviam antes na Praça José de 

Alencar onde funcionava a faculdade de medicina, e eles precisavam ter um espaço 

melhor para trabalhar (COSTA, 2012, p.2). 

 

[...] E no começo era muito difícil. Quando a gente chegou, nos primeiros dias, não 

tinha água, na unidade. Não tinha equipamento, não tinha nada. Só tinha as camas, 

muita roupa, mas não tinham outras coisas que favorecessem o atendimento, como 

material hospitalar adequado. [...] Tínhamos que improvisar muitas coisas 

(OLIVEIRA, 2012, p.2). 

 

Os primeiros pacientes, lembrados por Costa (2012, p. 3), eram pacientes que 

precisavam de cuidados específicos, e com as condições da época o hospital não tinha 

recursos tecnológicos para atendê-los, 

[...] O que nos surpreendeu mais foi que os primeiros pacientes que entraram eram 

pessoas que necessitavam de muito cuidado. Pelo menos dois, eram com angina e 

isso não era brincadeira! Paciente sofria dores horríveis que o suor caía, escorria na 

ponta da orelha! Era dor, muita dor mesmo. Isto a gente ficava numa aflição enorme, 

com esses pacientes de risco. Então os dois primeiros pacientes que foram 

internados eram de risco, depois surgiram outros. [...] os pacientes que entraram 

eram pacientes de riscos e isso nos preocupava muito porque realmente não 

tínhamos condições de atendimento. As condições de trabalho no hospital eram 

precárias, precaríssimas. Você já pensou o que é estar com um paciente com angina, 

angina! E com poucas condições para atender, isso era muito pesado. [...] Os 

fundadores do hospital realmente forçaram uma situação de internar esses pacientes. 

Inicialmente tínhamos dois pacientes graves assim, com angina que sente dores 

terríveis e sem condições de atendimento. Não foi brincadeira![...]  

 

Pelos depoimentos observamos que a instituição não estava totalmente equipada e 

não disponibilizava de muitos equipamentos. Os depoimentos trazem que essa falta de 

equipamentos era um das suas grandes dificuldades, sentida inclusive pelos médicos que 

atendiam na unidade. 

[...] As dificuldades do trabalho da Enfermagem eram grandes demais. [...] a gente 

tinha dificuldade nos serviços de conservação e reparo. Porque iniciando o serviço, 

tudo era assim muito difícil de resolver (SANTIAGO, 2012, p. 3).  

 

[...] A maioria dos médicos com quem eu interagi eram médicos de clínica, e eles 

também sentiam falta de algumas coisas que solicitavam. Mas acho que o hospital 

foi inaugurado para forçar uma maneira de realmente funcionar. Porque eles viviam 

antes na Praça José de Alencar onde funcionava a Faculdade de Medicina, e eles 

precisavam ter um espaço melhor para trabalhar (COSTA, 2012, p.3). 
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O trabalho da Enfermagem era abrangente e não se restringia apenas aos cuidados 

que eram atribuídos à profissão. Nessa época encarregava-se de outras atividades como a 

entrega das dietas aos pacientes, a coleta de material para exames de sangue, sendo ainda 

responsável pela organização da rouparia e manutenção da limpeza das unidades, entre outras 

atividades que lhe eram designadas. Esse fato aborrecia e constrangia as enfermeiras que já se 

sentiam sobrecarregadas, sobretudo pela escala de trabalho exaustiva. 

[...] Enfermeira, mas não só enfermeira, tomávamos de conta das dietas dos doentes, 

de outros serviços que hoje a Enfermagem já não se integra mais porque cada setor 

está respondendo pelo seu serviço. Éramos responsáveis pela rouparia. Mas nós 

dávamos uma ajuda muito grande ao doente [...] O trabalho da Enfermagem era 

intenso. Porque inclusive a gente participava, cooperava com todos os outros 

setores. [...] A gente cooperava com a rouparia, com o serviço da farmácia onde 

fazíamos um levantamento de tudo o que estava faltando, medicamentos e outros 

materiais. Com a nutrição, até com o banco de sangue. Eu mesmo fiz muitas 

transfusões. Tudo era de encargo da enfermeira. A enfermeira respondia por tudo. 

Contando toda a alimentação, copinho de leite, era tudo bem controlado 

(SANTIAGO, 2012, p. 2). 

 

[...] a gente não tinha, na época, quem colhesse material pra exame nós colhíamos. A 

gente era quem fazia fisioterapia, não tinha fisioterapeuta. Tem muitas coisas que a 

gente fazia, porque você sabe que enfermeiro é tudo. Enfermeira tem que ser mãe, 

educadora, psicóloga, advogada, assistente social. Porque as pessoas tem muita 

carência. Carência de esclarecimento apoio (OLIVEIRA, 2012, p.3).  

 

As enfermeiras no serviço assumiam a liderança da equipe de Enfermagem, 

orientando as atividades executadas pelas auxiliares e atendentes. Ainda coordenavam os 

outros setores, inclusive áreas de exames, serviço de radiologia e laboratório. A enfermeira 

era a responsável pelo funcionamento do Hospital, orientando, planejando, organizando, 

controlando e estabelecendo disciplina nos serviços. 

[...] A gente além de supervisionar toda aquela área das enfermarias, ainda 

supervisionava esses serviços especializados, a gente descia lá para o Rx, ajudava no 

serviço de endoscopia, acompanhava mesmo o exame. E também a gente fazia o 

cateterismo com o Dr. Machado. E a gente ia e voltava com aquelas roupas, todas 

esterilizadas. As bandejas, a gente arrumava tudo! (SANTIAGO, 2012, p.2) 

 

Os registros de Enfermagem nesse período eram realizados, porém como era o 

começo e a Enfermagem tentava se implantar no serviço, tudo era realizado com simplicidade 

ficando muitas vezes ao encargo das atendentes e auxiliares pelo quantitativo de trabalho 

atribuído às enfermeiras. Somente com o advento da Enfermagem Planejada que, segundo 

Garcia e Nóbrega (2009), configurava uma estratégia de orientação para um planejamento 

sistemático da assistência de Enfermagem, introduzido no serviço com a enfermeira Maria 

Soares de França, as enfermeiras levaram em conta a importância desses registros para uma 

assistência mais qualificada.  
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[...] Os prontuários dos pacientes já existiam e as anotações eram feitas com muita 

simplicidade, porque tudo era muito difícil [...] no começo os registros eram muito 

carentes. Enfermeira quase não registrava nada. [...] depois que a gente passou a 

tomar consciência da Enfermagem Planejada foi que o pessoal acordou e começou a 

fazer os registros, isso aconteceu na época da enfermeira Maria Soares (OLIVEIRA, 

2012, p.6).  

 

[...] Naquela época a gente fazia os registros, tinha o fichário único, era unitário. Era 

um número pra cada leito, aquele número não podia ser usado em outro. Nós 

tínhamos um fichário muito bem organizado. Os prontuários arquivados, com mais 

de cinco anos ia para o arquivo morto. Tinha o setor responsável, a enfermeira 

mandava o prontuário já arrumado pronto para arquivar. Tinha as ocorrências do 

plantão, o trabalho de Enfermagem era bem executado (SANTIAGO, 2012, p.8). 

A aquisição de novos conhecimentos empreendida pelas enfermeiras, que pelas 

inovações tecnológicas buscaram o aperfeiçoamento técnico científico, foi um fator 

importante para o crescimento da categoria na instituição. As enfermeiras relatam sobre a 

continuidade que deram aos estudos, realizando cursos de especialização e capacitação, 

conhecimentos esses aplicados posteriormente nas atividades desenvolvidas no Hospital. A 

maioria delas participou da formação de outros profissionais da área da saúde atuando na 

época na Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo e na própria instituição realizando a 

educação em serviço, o que posteriormente, originou o Serviço de Educação Continuada 

(SECEn). Ressaltam também o acompanhamento de alunos do curso de graduação em 

Enfermagem que estagiavam nas dependências do HUWC.  

É importante ressaltar que o Hospital tinha interesse no aperfeiçoamento da 

equipe de Enfermagem, favorecendo o seu processo de capacitação, uma vez que todo o 

funcionamento do Hospital dependia do trabalho desse grupo, gerenciado pela enfermeira, 

que com esse aperfeiçoamento assumiu com propriedade o controle de todos os serviços 

componentes da unidade hospitalar.  

[...] Eu fiz três especialidades, mesmo com essa luta toda. Fiz a Saúde Pública [...] 

Educação, que foi até com a Grasiela, junto com uma equipe do Rio de Janeiro. Nós 

tínhamos umas cinco enfermeiras no Rio e São Paulo, a Lígia Paim, muitas outras 

que eram nossos anjos da guarda, elas trabalharam muito pela Enfermagem, muito 

mesmo. Elas viam dar cursos, eram comissões do Rio de Janeiro. [...] Mas tudo a 

gente aplicava lá dentro do hospital (SANTIAGO, 2012, p. 3). 

A enfermeira Grasiela Barroso, professor Emérito da Universidade Federal do 

Ceará, citada por Santiago (2012), foi responsável pela estruturação e desenvolvimento do 

curso de Enfermagem da UFC, um dos cursos de Enfermagem que mais cresceram 

quantitativa e qualitativamente no País. A Dr.ª Maria Grasiela Teixeira Barroso, como 

destacam Cavalcante, Lima e Alves (2012), sempre se mostrou ávida pelo conhecimento, 

dedicada ao ensino da arte do cuidar bem como ao desenvolvimento do pensamento crítico 

que proporcionasse transformações na realidade da humanidade. Ícone da Enfermagem 
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cearense atuou plenamente para o crescimento e desenvolvimento da profissão, esteve sempre 

presente, incentivando a capacitação e aprendizado contínuos das enfermeiras do HUWC.  

O treinamento da equipe de Enfermagem foi uma atribuição imposta para a 

enfermeira pelo fato de ser indispensável o processo de capacitação do grupo, a fim de 

acompanhar a evolução das técnicas e procedimentos, exigindo que essa profissional se 

apoderasse dessa responsabilidade. Na divisão do trabalho na Enfermagem, à enfermeira 

compete o conhecimento técnico-científico, adquirido na Escola de Enfermagem, e a gerencia 

da equipe. Sobre esse aspecto, Oliveira (2012, p. 5), expõe, 

[...] a gente estava sempre dando treinamento. Umas das coisas muito importantes 

que aconteceu lá eu acho que em três anos, por aí, a gente formou várias turmas de 

atendentes. Porque na realidade não tinha profissional auxiliar que cobrisse, e depois 

também o Hospital não tinha verba. E muitas atendentes fizeram o curso de auxiliar 

de Enfermagem. Era uma necessidade muito grande na época, devido o avanço e 

novas técnicas, era preciso a capacitação do pessoal de Enfermagem para melhorar o 

atendimento e o nível da Enfermagem no hospital. 

 

A valorização profissional na época foi sentida pelas enfermeiras positivamente, 

elas expõem uma relação onde predominou a harmonia com a equipe médica e com os demais 

profissionais que foram se inserindo no serviço. Embora tenham ocorrido alguns episódios de 

desentendimento, relatam alguns fatos desagradáveis, mas que consideram irrelevantes em 

relação aos momentos de respeito entre a equipe.  

[...] eu encontrei uma equipe médica lá muito boa. Pessoas muito respeitáveis e 

sérias que se empenhavam muito pelo trabalho. Considerava a enfermagem no 

passado muito mais respeitada. Um dia o Dr. Studart me chamou e me perguntou 

por que se gastava tanto suco de uva nas noites. Eu respondi ‘eu dou porque os 

pacientes estão com fome, não conseguiram comer o jantar, o jantar vem de um jeito 

que eles não conseguem comer’. De certa forma ele queria saber a opinião e 

informações da enfermagem (COSTA, 2012, p. 4). 

 

[...] Nós éramos muito respeitadas, graças a Deus. Éramos mesmo, respeitadas e 

acreditadas. Éramos muito respeitadas, éramos queridas. Aliás, por todos os 

médicos. Mas, existiam médicos que eram prepotentes. Mas, [...] as enfermeiras da 

minha época sempre tiveram uma postura de comando e de respeito e de não aceitar 

determinadas situações. Às vezes de ser mandão, de querer brigar, de querer 

desvalorizar a gente. Porque isso aconteceu em alguns momentos. Eu lembro, tinha 

alguns que eram muito delicados com as enfermeiras, educados e gentis 

(OLIVEIRA, 2012, p.1). 

 

A delimitação do espaço profissional da Enfermagem na época era sentida 

inicialmente com restrição, embora houvesse inúmeras atribuições a autonomia era limitada 

às ordens dos médicos, pois tudo ocorria conforme as orientações e designações desses 

profissionais, hierarquicamente superiores na instituição. Essa situação foi se transformando 

ao longo dos anos. As enfermeiras relatam uma relação de subordinação aos profissionais 

médicos, uma vez que no início esses ordenavam e coordenavam as atividades da 



91 
  

Enfermagem, embora o relacionamento tenha sido confortável na opinião das enfermeiras 

situação exposta na sua valorização profissional.  

[...] de qualquer maneira era subordinada, era um pouco subordinada. Hoje é mais 

liberal, tem sua posição. De primeiro a enfermeira tinha que obedecer bem direitinho 

ao médico. Mas tudo foi evoluindo com o tempo, tudo é gradativo e melhorou 

bastante, mas é preciso que a gente tenha uma conduta muito segura. Conhecimento, 

muito conhecimento, é preciso ler muito. Ter muitos cursos, e acompanhar o 

crescimento e evolução porque se perdermos essa evolução a gente fica pra trás 

(SANTIAGO, 2012, p.6). 

 

[...] Às vezes as coisas se misturavam. Tem gente que diz assim ‘eu não sei qual é a 

diferença de enfermeiro pra auxiliar de Enfermagem porque vejo todo mundo 

fazendo a mesma coisa’. Como eram as delimitações, o auxiliar de Enfermagem 

sempre fazia a execução, por exemplo, administração de medicamentos, as coisas 

mais complicadas ficavam pra gente, os pacientes mais graves nós assumíamos. Mas 

elas faziam a maior parte do cuidado e agente fazia a administração, distribuía as 

tarefas de manhã pra todas e ficávamos supervisionando as atividades que estavam 

sendo feitas, sempre ensinando uma coisa que elas não saibam. Elas sempre tinham 

muitas dúvidas (OLIVEIRA, 2012, p.7). 

 

As mudanças na Enfermagem foram atribuídas ao desenvolvimento tecnológico 

que refletia nos serviços de saúde, quando novas necessidades apareceram. Essas inovações 

imputaram alterações e algumas foram vivenciadas no decorrer do tempo por esse grupo de 

enfermeiras.  

À medida que as dificuldades e os desafios se apresentavam procurávamos 

melhorar e corrigir as ações. As deficiências e situações indesejadas eram revistas e reparadas 

dentro do contexto possível da época. Das principais mudanças vivenciadas o aumento no 

quantitativo de pessoal foi muito expressivo, principalmente, devido ao aumento nas 

internações e incremento das técnicas médicas. A assistência de Enfermagem também sofreu 

transformações e foi se diferenciando à medida que as enfermeiras adquiriram novos 

conhecimentos.  

O papel da enfermeira no Hospital nesse período foi avaliado de forma positiva. O 

comprometimento com o serviço, a dedicação e a união do grupo, foram elementos essenciais 

para o bom desempenho profissional.  

[...] O papel da enfermeira foi muito bom do ponto de vista inicial, pois assumiram o 

serviço com muito respeito e muito carinho o trabalho. Só tenho elogios a fazer a 

cada uma delas (COSTA, 2012, p. 4).  

 

[...] O trabalho do médico depende da enfermeira, se a enfermeira não trabalhar bem 

no que o médico fez não tem proveito. O médico pode operar bem, mas se a 

enfermeira não fizer um pós-operatório com cuidado com o doente ele morre. E isso 

é fundamental para o crescimento do hospital (SANTIAGO, 2012, p.6). 

 

A união do grupo exposta nos depoimentos revela o bom relacionamento da 

equipe e o respeito às colegas o que acreditamos ter favorecido a continuidade do serviço na 

época. 
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[...] eu tinha um grupo de colegas muito boas. Realmente a Maria do Carmo, a 

Ritinha- chamávamos simplesmente de Ritinha meu bem, que era um amor de 

pessoa, e a Conceição. Todas elas eram excelentes profissionais, não posso me 

queixar quanto à equipe, elas procuravam dar conta de tudo [...] O grupo se 

esforçava muito, era um grupo muito interessado. Nós trabalhávamos muito, mas 

procurávamos conhecer o trabalho uma da outra, e cada qual se esforçava mais para 

fazer o melhor. Realmente não era fácil (COSTA, 2012, p.2). 

 

[...] A relação com as colegas de trabalho em todo hospital tem os seus prós e seus 

contra, mas foi tudo bem. Tudo contornável, nós éramos unidas e amigas, tudo 

acabava dando certo (SANTIAGO, 2012, p.4). 

 

A dedicação ao trabalho é revelada nos depoimentos expostos de maneira 

carinhosa. Podemos observar e sentir a emoção dessas profissionais ao relataram sua vida 

profissional no HUWC e o orgulho de ter contribuído para formação de outros profissionais, 

como declara Oliveira (2012, p. 2) “[...] eu tenho orgulho de ter contribuído com a formação 

de muitos profissionais de saúde” e, sobretudo, por ter participado do aprimoramento do 

cuidado humano na instituição. Percebemos certa satisfação em assumir a responsabilidade 

pela liderança da equipe e pelo cuidado ao paciente, mesmo imerso em tantas outras 

atividades, 

[...] Eu fui uma enfermeira muito dedicada, dedicada mesmo que esquecia até do 

mundo quando estava no hospital. Na gestão do Dr. Cantídio eu fui considerada a 

enfermeira padrão! Tem até um jornal, foi na chefia da Eneida, ela me entregando 

flores em agradecimento e tudo [...] A Enfermagem cooperava muito. A 

Enfermagem era muito amiga dos médicos e do conhecimento da enfermeira 

dependia o prognóstico do doente. Eu acho que a Enfermagem era muito boa. 

Pessoas responsáveis, eu acho(SANTIAGO, 2012, p. 4). 

 

O número de enfermeiras e de auxiliares mudou, e com isso o papel da enfermeira 

sofreu alterações, e sobre este aspecto observações importantes são expostas para a prática, 

vislumbrando uma reflexão acerca do perfil profissional da enfermeira imputado pelas 

transformações técnico-científicas que modificaram a sua postura nas instituições de saúde 

promovendo reflexão acerca da postura da enfermeira da atualidade com o paciente.  

[...] Eu vejo hoje na saúde um problema muito sério que é essa relação entre 

enfermeiros e auxiliares, que deve ser sempre boa. Mas, eu acho que muita coisa 

está sendo entregue aos auxiliares e nós estamos com um espaço muito reduzido. E 

essa história de chefiar somente, de apenas gerenciar o serviço não está sendo tão 

bom assim para enfermeira! Eu acho que algumas coisas, eu sei que em todos os 

lugares não é do mesmo jeito, mas algumas coisas precisam ser revistas. Eu acho 

que se amplia muito o número de auxiliares e a atividade da enfermeira está um 

tanto relegada, eu penso que sim. Pelo que eu vejo a enfermeira entrega tudo ao 

auxiliar. Daqui a pouco eles vão requerer esse espaço. Já que são eles que fazem! 

(COSTA, 2012, p. 3). 

 

Posteriormente com a saída da enfermeira Lígia Barros em meados de 1959, a 

enfermeira Maria Soares de França, conhecida na instituição como Maria de Jesus, veio 

substituí-la.  
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[...] No início eram apenas quatro enfermeiras depois foram entrando outras, a Maria 

de Jesus, entrou para ficar no lugar da Lígia que foi para a Escola de Enfermagem. A 

Maria de Jesus foi chefe também (SANTIAGO, 2012, 1). 

 

[...] Cheguei ao Hospital das Clínicas para substituir a enfermeira Lígia Barros Costa 

que sairia para a Escola de Enfermagem, assumir a cadeira de Saúde Pública. 

Quando entrei o diretor era o Dr. Waldemar de Alcântara. [...] Inicialmente eu fiquei 

trabalhando como enfermeira de escala, por mais ou menos um ano talvez. Depois a 

Eneida pediu para eu assumir a chefia das Clínicas Médicas, porque tinha solicitação 

de alguns médicos (FRANÇA, 2012, p. 1). 

 

Com a ampliação da unidade e aumento no número de leitos, houve a necessidade 

de mais profissionais. A contratação de Enfermagem, a princípio, estava centralizada nas 

mãos dos médicos que traziam enfermeiras de outras instituições hospitalares para atenderem 

as necessidades do serviço, a Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo passou a ser uma 

das principais indicadoras de profissionais de Enfermagem que trabalharam na instituição.  

Algumas enfermeiras relatam em seus depoimentos como foi o processo de 

ingresso no hospital. Inicialmente as enfermeiras eram admitidas pela SAMEAC (Sociedade 

de Assistência Médica Assis Chateaubriand) responsável pela administração do hospital. 

Havia processos de seleção interna no HUWC para preencher as vagas ociosas. O pessoal de 

Enfermagem foi enquadrado nas vagas oferecidas pela UFC à medida que essas iam surgindo, 

pois naquela época não havia concursos públicos.  

 

4.2.4 A Enfermagem na unidade de internação das Clínicas Cirúrgicas 

 

As Clínicas Cirúrgicas também passaram a funcionar em 1959, constituídas por 

duas enfermarias de oito leitos para adultos, uma enfermaria para crianças com quatro leitos e 

o bloco cirúrgico com duas salas de cirurgia, sala de recuperação, esterilização e preparo de 

material. Dispostas para funcionar na área do antigo Hospital de Cirurgia, tiveram suas 

instalações supervisionadas pela enfermeira Ivanida Bruno Osório trazida do Serviço de 

Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza (GIRÃO, 1994). 

A enfermeira declara que tinha disponível pouco tempo para organizar a unidade e 

entregá-la para funcionamento “dispunha de um prazo bastante limitado para organizar as 

Clínicas Cirúrgicas nesse prédio cuja construção dos demais andares foi suspensa” (OSÓRIO 

2007, p. 69).  

Depois de instaladas as Clínicas Cirúrgicas, contou inicialmente com o trabalho 

das enfermeiras Maria José do Espírito Santo, Rita Ilca, Vanda Magalhães, Maria Anunciada, 

Rocilda Vasconcelos, Maria Leuda Patrício, entre outras que contribuíram para a ascensão da 
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Enfermagem no serviço. As enfermeiras Ivanilda Bruno, Maria José do Espírito Santo e Rita 

Ilca, concederam seus depoimentos para construção dessa história. 

Nomeada enfermeira chefe das Clínicas Cirúrgicas, Ivanilda lembra a primeira 

auxiliar de Enfermagem admitida, Irene Silva, com quem trabalhou na fase de organização da 

unidade. Osório (2012, p.3) relembra que a equipe de Enfermagem foi selecionada por ela e 

apesar de pouca experiência pediu ajuda na Escola de Enfermagem.  

[...] O Dr. Haroldo também acertou comigo para eu escolher, selecionar o pessoal de 

Enfermagem. E eu selecionei uma quantidade suficiente. Eu sempre estava pedindo 

orientação lá pela Escola de Enfermagem, para uma colega mais entendida porque 

eu tinha pouca experiência. 

 

Osório (2007, p. 70) relata sobre seus planos de realizar um treinamento com a 

equipe de Enfermagem antes de dar início aos trabalhos nas Clínicas Cirúrgicas e pontua que 

isso não foi possível, pois as contratações não foram viabilizadas a tempo, e o funcionamento 

se deu sem esse projeto ter sido concretizado. 

[...] Tinha planos de fazer treinamento para atendentes, auxiliares de enfermagem e 

enfermeiras, antes de iniciar o funcionamento das clínicas, o que não foi possível, 

vez que o setor pessoal atrasou a admissão de algumas enfermeiras e auxiliares de 

enfermagem, por mim selecionadas, e o diretor da clínica não aceitou prorrogar o 

prazo que havia sido estabelecido para o início dos trabalhos na Unidade.  

 

Mas Ivanilda, profissional exigente e conhecedora das dificuldades de quem 

acabara de sair das salas de aula, fez questão de, mesmo já iniciados os trabalhos na unidade, 

realizar momentos de capacitação, para melhorar e aprimorar a qualidade do serviço prestado. 

Assim, poderia exigir o cumprimento de um trabalho de qualidade. “Tinha, no entanto, uma 

tolerância, e entendia suas dificuldades, daí achar que sempre deveria capacitá-las no trabalho 

para depois ter o direito de cobrar um bom atendimento ao paciente” (OSÓRIO 2007, p. 70). 

Revela sua preocupação, visto que a maioria dos profissionais de Enfermagem 

admitidos era recém-formada, e as enfermeiras estavam em número insuficiente para atender 

ao serviço e cobrir todas as áreas de supervisão, o que caracterizava uma grande dificuldade.  

[...] A maioria das colegas e auxiliares de enfermagem admitidas eram recém-

formadas; as enfermeiras com alguma experiência de outros serviços eram em 

número insuficiente para cobrir as áreas de supervisão: duas salas de cirurgia, 

lavabo, seções de limpeza, preparo, esterilização e guarda de material esterilizado, 

ambulatórios com três salas de atendimento de pacientes, uma sala com dois leitos 

de pós-operatório, duas enfermarias- uma para homens e outra para mulheres-, cada 

uma com 8 leitos, pediatria com cinco leitos e uma sala de reuniões (OSÓRIO 2007, 

p. 70). 

 

Como primeira enfermeira do serviço de cirurgia sempre se manteve rígida e 

exigente com a equipe de Enfermagem, afinal se sentia responsável pelo bom funcionamento 

da unidade. Relata que em muitos momentos foi severa em suas cobranças e ficava além do 
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tempo necessário no Hospital para averiguar se tudo aconteceria satisfatoriamente. Para ela o 

importante era que todo o processo dentro da unidade corresse adequadamente para que o 

paciente não sofresse nenhuma injúria e claro, o serviço de Enfermagem fosse reconhecido. 

Sobre esse aspecto declara em seu depoimento,  

[...] Eu sei que passava muitas vezes do meu horário pra poder ver o resultado do 

preparo pra cirurgia do dia seguinte. Eu ficava além do necessário pra poder ver se 

estava tudo certo, era muita responsabilidade. Eu estava todos os dias, quando eu 

chegava ao Hospital, exatamente na hora de começar o plantão. E disso valia muito, 

porque era a hora do relatório e de uma cobrança da Enfermagem em relação ao que 

realmente ela correspondia, eu exigia mesmo da equipe um trabalho competente [...] 

Nessa época já tinha a passagem de plantão com relatório que era feita às sete horas 

da manhã. A passagem de plantão com certeza era o momento em que podíamos 

observar melhor o serviço. Eu fui muito rigorosa nesse sentido, cobrava além de um 

trabalho bem executado, uma postura ética e moral impecáveis (OSÓRIO, 2012, 

p.5).  

 

Mesmo sem um curso de administração hospitalar e com sua pouca experiência 

adquirida em estágios, alguns feitos em outros Estados, declara que conseguiu assumir com 

segurança o serviço. 

[...] Eu não tinha feito ainda curso de administração hospitalar, [...] eu tinha feito um 

estágio no Rio, na Casa de Saúde de São Miguel, e nessa Casa de Saúde eu tive 

muita chance de ver essa parte de instrumental, pra conhecer. Eu instrumentava lá, 

acompanhava os pacientes em quarto. E foi um estágio muito rápido, mas me serviu 

bastante pra suprir a deficiência de uma pessoa que não estava preparada. Eu só 

entendia bem lá da Santa Casa e do ambulatório do câncer e também de cirurgias, 

mas eu não assumia assim, e depois que eu fiz esse estágio eu me senti segura pra 

trabalhar lá (OSÓRIO, 2012, p.3). 

 

Nesse serviço a Enfermagem também era responsável por todo funcionamento, 

pelo material, pela rouparia, como nas Clínicas Médicas, “[...] essa parte de rouparia, das 

necessidades do serviço, do material, tudo era eu quem resolvia” (Osório 2012, p. 6). Esses 

serviços funcionavam de forma precária, situação que melhorou com a centralização das 

unidades ocorrida em 1961. As dificuldades iniciais do serviço também estavam atreladas ao 

acúmulo de tarefas que sobrecaía sobre a enfermeira e a deficiência de recursos materiais. 

Guerra (2012, p.1) expõe sobre o início de seu trabalho no HUWC destacando essa situação, 

[...] trabalhei no início como enfermeira de cabeceira na cirurgia. Foi uma época 

difícil. Lembro que ficávamos com mais de vinte leitos [...] Sabe, a gente 

improvisava muitas coisas para o doente não sofrer. Porque faltavam muitas coisas, 

apesar de que naquela época não havia muita tecnologia como hoje, mas muitos 

materiais necessários faltavam. E nós fazíamos de tudo para o melhor do paciente. E 

sempre a Enfermagem estava à frente tentando dar o melhor para o paciente. E 

sempre a Enfermagem foi sobrecarregada, eu, por exemplo, substituí o pessoal da 

farmácia, da rouparia, da lavanderia. Até da nutrição logo no começo, em 1959. 

Sempre fomos improvisadoras de tudo. 

 

Outra grande dificuldade envolvia a sua dedicação e desgaste pelo bom 

andamento do serviço, pois, que era responsável por tudo no setor, “[...] uma dificuldade foi o 
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desgaste da minha parte, pra poder compensar o meu trabalho. E eu precisava estar sempre à 

frente pra supervisionar mais” (OSÓRIO, 2012, p.6). 

As dificuldades foram atribuídas também à estrutura da unidade e falta de um 

bom serviço de manutenção e reparo de equipamentos no Hospital. 

[...] tinham também as dificuldades relacionadas à estrutura do serviço. Essa 

dificuldade de, por exemplo, lavanderia: você já pensou a lavanderia era usada 

manualmente, roupa de sangue tudo, tudo, tinha umas pias atrás na lavanderia muito 

sem conforto, não tinha nem máquina era manual. Tinha as lavadeiras que a gente 

contratava, tinha o pessoal da limpeza que a gente contratava para a limpeza, mas 

quem administrava era a enfermeira [...]. O serviço de manutenção e reparo era 

muito fraco. Olha você suspender uma cirurgia, e o pior, é que eles viam falar com a 

gente, a gente era a última e a primeira a ser levada como responsável. Os médicos 

diziam ‘ah, porque não querem trabalhar!’. Aí não dá pra dar nem resposta pra esse 

tipo de gente. Agora, às vezes suspendia cirurgia porque não tinha sido consertado 

um bisturi elétrico [...]. Às vezes era a autoclave, por conta disso suspendia a 

cirurgia (OSÓRIO, 2012, p.8). 

 

Uma das maiores dificuldades encontradas para a realização do trabalho estava 

ligada ao relacionamento com os médicos, “sua majestade – o doutor cirurgião” como intitula 

um dos capítulos de seu livro Osório (2007, p. 61) no qual relata essa relação desgastante, 

muitas vezes hostil, que vivenciou em diversos momentos de profissão e dedicação à 

Enfermagem no HUWC.  

Muito embora o respeito que o Dr. Haroldo Juaçaba prestava à Enfermagem, 

ainda tinham muitos que tentavam desprezar a categoria tratando os profissionais sem o 

respeito que lhe era devido. Assim, Osório (2012, p.4) expõe, 

[...] o Dr. Haroldo Juaçaba, toda vida ele deu muito valor a Enfermagem [...] Nós 

tínhamos muitas dificuldades às vezes com alguns médicos, esse Dr. Walter de 

Moura Cantídio, ele era uma pessoa difícil para qualquer relacionamento. [...] Era 

muito variada essa questão dos médicos de uns que consideravam a Enfermagem ou 

então dependia muito das enfermeiras se soubessem se colocar [...], tinham alguns 

que se sentiam donos do Hospital, tem isso. Chegava um e dizia assim ‘me arranja 

uma bata’ eu digo assim, doutor a bata é lá na rouparia. Outro dizia ‘um suco’, eu 

dizia ‘é lá na copa’. Então a gente foi colocando nos devidos lugares da 

Enfermagem. Eu sofria muito porque era muito desgastante você está pisando numa 

coisa que não é necessária. ‘Um cafezinho’, ‘na copa tem doutor!’ 

 

Osório (2007, p. 75) retrata esse quadro de hostilidade quando aponta situações 

vivenciadas na Unidade e fala sobre sua ligação com o serviço, e que devido ao ambiente 

tenso sofria de dores de cabeça diárias. 

[...] Não precisava, no início, de tanta hostilidade que sofríamos por parte de alguns 

cirurgiões. Por várias vezes, ao entrar nas salas de operação, surpreendia-me com 

uma instrumentadora chorando devido às grosserias de alguns desses doutores. 

Como era responsável pelo pessoal de enfermagem, diante de um ambiente tenso, 

sentia dores de cabeça quase diariamente.  

 

A enfermeira ainda declara que muitas vezes pensou em desistir e sair do serviço 

de cirurgia, devido a essas situações de hostilidade vividas no cotidiano da unidade, mas tinha 
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um elo forte com o serviço “[...] algumas vezes, tive vontade de procurar outro ambiente de 

trabalho menos desgastante, porém gostava do trabalho em cirurgia. Tive muito gosto quando 

organizei a unidade, até parecia ‘um pedaço de mim” (OSÓRIO 2007, p. 75). 

Nas Clínicas Cirúrgicas do HUWC o comportamento de alguns cirurgiões era 

realmente um tanto quanto constrangedor. Osório (2007, p.62) expõe que no início das 

atividades nessa unidade foi chamada diversas vezes para ouvir as queixas dos cirurgiões, 

insatisfeitos pelas falhas cometidas em relação ao preparo do paciente para o ato cirúrgico. 

[...] de preferência, este médico escolhia a sala de operações como palco para dizer 

as suas ironias. Em respeito ao paciente na mesa de operações, no aguardo de sua 

cirurgia, eu não dizia que precisava ouvir este pretensioso doutor; era competente, 

porém tão estressado quanto alguns de seus colegas cirurgiões. Por outro lado, 

outros bem diferentes, nos ajudavam a conviver naquele ambiente hostil.  

 

Guerra (2012, p. 2) retrata um pouco essa relação com os médicos na época, 

apesar de tudo havia confiança, pois elas permaneciam tempo integral com os pacientes,  

[...] O relacionamento com os médicos foi respeitoso. [...] eu nunca baixei minha 

cabeça. Fui chefe de sala de cirurgia e sempre procurei impor respeito Mas nós 

éramos valorizadas, os médicos respeitam a Enfermagem, existia respeito e 

confiança. Nessa época não existiam os residentes, os internos, ficava somente uma 

enfermeira e duas auxiliares com os pacientes.  

 

Sobre essa valorização e acreditação que outros profissionais atribuíam a esse 

grupo, Guerra (2012, p. 2) declara, 

[...] A Enfermagem era muito valorizada, nós profissionais da Enfermagem 

tínhamos muito valor, todos confiavam na Enfermagem. Era uma categoria que 

tinha um bom relacionamento com os outros profissionais, médicos e outros. 

Naquela época, que hoje tenho muita saudade, era uma Enfermagem desejada. 

Ainda hoje eu desejo, e lamento muito minhas colegas estarem passando o que estão 

passando com o modernismo. 

 

O trabalho desempenhado pela Enfermagem contribuía para o crescimento do 

serviço e por isso os médicos do serviço de cirurgia faziam questão que a enfermeira Ivanilda 

acompanhasse a visita médica ao leito dos pacientes. Ela expõe esse fato e considera como 

parte do trabalho de preparo dos pacientes que iam se submeter a algum procedimento 

cirúrgico, era também visto como uma valorização e confiança na Enfermagem. Osório (2012, 

p.4) relata que as reuniões, uma sessão de estudos, que aconteciam aos sábados após a visita 

médica, tinha a participação da chefia do Serviço de Enfermagem, “[...] era uma situação 

diferente do que víamos em outros hospitais, de se colocar uma enfermeira para acompanhar a 

visita médica [...]”. 

Reconhecida pelo trabalho realizado nas unidades de Clínicas Cirúrgicas, com 

desempenho satisfatório para o funcionamento do serviço, Girão (1994, p. 122) faz alusão à 

participação efetiva da enfermeira nos processos de controle dos atos cirúrgicos, registrando e 
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catalogando todos os procedimentos, o que foi considerado fundamental para a realização de 

vários trabalhos retrospectivos.  

[...] A enfermeira Ivanilda estabeleceu rígido controle dos atos cirúrgicos: anotação 

em livro próprio, da identificação do paciente, da cirurgia realizada, data, nome dos 

componentes do time cirúrgico, incluindo a instrumentadora e sua auxiliar, a 

circulante, o anestesista e seu assistente. Eram também anotados o número de 

compressas e o material usado, todos recontados ao final da operação. Os 

medicamentos e a quantidade de sangue aspirado, se houvesse, eram igualmente, 

objeto de anotação.  

 

Além disso, Girão (1994) declara que a enfermeira Ivanilda participava das 

cirurgias, como instrumentadora ensinando os estudantes que se capacitavam para assumir a 

função. Foi responsável pelo treinamento das auxiliares de Enfermagem, ajudando na 

formação de muitas delas.  

O registro iconográfico do período mostra (FIGURA 6) a unidade das Clínicas 

Cirúrgicas do HUWC e data de 1959. A bancada do Posto de Enfermagem com profissionais 

exercendo suas atividades, na qual podemos apreender a organização, postura e boa 

apresentação é um destaque no período. 

 

Figura 6- Hospital Escola- Clínicas Cirúrgicas - Posto de Enfermagem 1959 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
Fonte: Arquivo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012a). 

 

 

Na unidade de internação das Clínicas Cirúrgicas havia em cada turno de trabalho 

uma enfermeira que participava do rodízio nos três turnos de trabalho. No ambulatório de 
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cirurgia, cujo atendimento era diário, estava a enfermeira Maria Leuda Patrício Bandeira. 

Nessas unidades Ivanilda fazia a supervisão dos serviços, permanecia a maior parte do seu 

horário de trabalho nas salas de cirurgia, treinando as auxiliares de Enfermagem com pouca 

experiência (OSÓRIO, 2007). 

 

4.2.5 As práticas religiosas incentivadas pela Enfermagem no HUWC 

 
A assistência espiritual foi um marco forte da Enfermagem no Hospital. A 

enfermeira Rita Ilca Guerra, iniciou os primeiros passos do projeto de implantação da 

“Pastoral da Saúde” o qual coordenou até sua saída definitiva do Hospital no ano de 2011.  

[...] Esse trabalho religioso eu comecei sozinha, algumas enfermeiras tinham 

interesse, mas tive que enfrentar e organizar a pastoral [...] A Enfermagem sempre 

foi um anjo, eu chamo um anjo. Porque pela capacidade e pelo amor à profissão 

sempre procurou fazer o melhor para o paciente. Vivi nesse hospital e sou 

testemunha disso, da dedicação, do amor, e da solidariedade da Enfermagem nesse 

lugar (GUERRA, 2012, p.2).  

 

A Enfermagem procurava prestar uma assistência integral ao paciente levando em 

consideração a maioria das necessidades decorrentes das características gerais do ser humano, 

portanto o aspecto religioso era de real importância. A enfermeira Rita Ilca trabalhou desde o 

começo oferecendo apoio espiritual aos pacientes, respeitando as crenças religiosas e a 

liberdade de expressão dos mesmos, incentivando e aconselhando a visita religiosa nas 

unidades. Deu início ao trabalho de cunho religioso que culminou na fundação da capela, anos 

depois. Relata que teve dificuldades, que sem apoio e verbas levou esse projeto adiante por 

amor aos pacientes e a profissão, da qual tanto tem orgulho. Sobre essa assistência espiritual 

Santiago (2012, p.4) declara, 

[...] as tarefas da Enfermagem, tem a burocracia, tem a assistencial que tem que dar, 

não só assistencial tem a espiritual também não é só corporal. Ela tem que dar tudo 

do doente, a formação moral, espiritual, intelectual, conversar com o doente, dar 

conforto dar tudo. 

 

O registro iconográfico traz momentos da primeira missa realizada no Hospital 

(FIGURAS 7, 8, 9), no qual podemos observar a participação da equipe de Enfermagem, 

envolvida com o evento. 
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Figura 7- Primeira missa no Hospital Walter Cantídio, 1959. 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Fonte: Arquivo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012a). 
 
 

Vemos a participação da Enfermagem nesses eventos religiosos, que marcam o 

início do trabalho que procurou envolver pacientes e profissionais, em momentos de fé e 

esperança. 

 

Figura 8- Momentos da primeira Missa no Hospital Walter Cantídio 1959, confraternização da Enfermagem. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Fonte: Arquivo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012a). 
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Figura 9 – Momentos da primeira Missa no Hospital Walter Cantídio 1959, participação da Enfermagem. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________ 
Fonte: Arquivo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012a). 

 

A enfermeira Rita Ilca, grande incentivadora dos eventos religiosos realizados na 

instituição, foi homenageada em ocasião dos cinquenta anos do Hospital numa matéria 

publicada na revista da UFC, em agosto de 2009. Em destaque (FIGURA 10) essa 

homenagem acertadamente realizada para quem dedicou anos de sua vida e profissão ao 

cuidado do corpo e da alma de tantas pessoas que passaram no HUWC nesses 53 anos de 

trabalho em prol da saúde. 

 

Figura 10 – Homenagem à enfermeira Rita Ilca. 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Fonte: Revista UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (2009b). 
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4.2.6 A estrutura organizacional da Enfermagem no HUWC na década 1950 

 

A estrutura organizacional de uma instituição, conforme Spagnol e Fernandes 

(2004), é o arcabouço que serve de base para o seu funcionamento adequado, coordenado, 

equilibrado e integrado, apresenta as inter-relações existentes entre os diferentes elementos 

que a conformam.  

O organograma da Enfermagem nesse período (FIGURA 11) mostra sua posição 

na conjuntura administrativa da instituição, onde as referidas unidades, por funcionarem 

isoladamente, assumem o mesmo desenho administrativo.  

 

Figura 11- Organização da Enfermagem, 1959. 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Fonte: a autora (2012). 
 

Para entendermos a posição da Enfermagem na estrutura organizacional do 

HUWC, nesse período, mostramos de forma sucinta a organização da instituição, no qual 

existia uma gestão centralizada na diretoria da FM/HUWC, à qual o Serviço de Enfermagem 

(SE) das unidades de Hospital de Isolamento, Ambulatórios, Cl. Médicas e Cirúrgicas estava 

subordinado, e este coordenava os demais serviços complementares da instituição (nutrição; 

laboratório; rouparia; radiologia, entre outros). 

Dessa forma podemos visualizar as atribuições administrativas da Enfermagem, 

referidas nos depoimentos que compuseram essa parte do estudo. 
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4.3 A Enfermagem no HUWC na década de 1960 (1960-1969) 

 

Os primeiros cinco anos da década de 1960 foram considerados um período de 

transição marcado pela disposição de novos serviços especializados no HUWC. No início 

dessa década o funcionamento do Hospital contava com cinquenta e cinco leitos nas 

enfermarias de Clínica Médica e Cirúrgica (GIRÃO, 1994).  

Esses números foram aumentando com o progresso científico e tecnológico, 

atendendo às necessidades da demanda do mercado. França (2012, p.1) fala sobre a ampliação 

no número de leitos do Hospital, que ocorreu logo após o término de sua construção,  

[...] Depois que o hospital terminou de ser construído, fomos ampliar os leitos, 

quando terminou essa ampliação, tínhamos oitenta leitos. Eram quarenta leitos 

femininos e quarenta leitos masculinos. 

 

4.3.1 O crescimento na formação do quadro de pessoal da Enfermagem  

 

Com a propulsão das atividades, dimensionada pela política assistencial e de 

ensino, a qual deveria ser seguida pela instituição, e pela necessidade da existência de 

profissional para dirigir os serviços de Enfermagem, assim como orientar e supervisionar os 

cuidados prestados aos pacientes e desenvolver o treinamento para auxiliares e atendentes, 

novas enfermeiras e pessoal auxiliar foram sendo admitidas no HUWC.  

Cabe ressaltar que houve um incentivo à formação do grupo de Enfermagem, que 

fora distribuído de forma hierárquica, obedecendo aos desígnios que lhe eram atribuídos no 

tocante as atividades realizadas no hospital.  

Destacamos a entrada das enfermeiras Madalena Saraiva Leão, Margarida 

Alacoque, Francisca Vasconcelos, entre outras que passaram a fazer parte do quadro de 

profissionais de Enfermagem nas unidades de internação e ambulatórios do Hospital. 

Leão (2012, p.1) relembra o saudoso período em que trabalhou no Hospital. 

[...] O maior orgulho da minha vida é ser enfermeira. Adorei minha vida de 

Enfermagem. [...] A Enfermagem era um pouquinho decadente. Mas graças a Deus a 

equipe era muito cooperativa, tanto as enfermeiras como o pessoal auxiliar. [...] eu 

gostava muito de mostrar como eram realizados os cuidados, o que eu não sabia eu 

procurava saber pra poder responder. [...] A enfermeira chefe de Enfermagem 

naquele tempo era Honélia que trabalhava no Isolamento. Ela coordenava tudo 

naquele tempo.  

 

No registro da época (FIGURA 12), a enfermeira Madalena Saraiva mostra 

momentos em que trabalhava na unidade de pediatria do Hospital. 
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Figura 12 – Enfermeira Madalena Saraiva Leão na unidade de Pediatria do Hospital  

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Fonte: Arquivo pessoal da enfermeira Madalena Saraiva Leão (2012). 
 

 

Alves (2012, p.1) trás à memória momentos que a colocam em restrições com a 

profissão pelas dificuldades enfrentadas durante o exercício de seu trabalho na instituição. As 

duas concederam seus depoimentos engrandecendo a proposta de reconstrução da História da 

Enfermagem no HUWC, 

[...] Quando comecei a trabalhar não fui muito bem vinda lá [...]. A enfermeira 

Ivanilda queria que eu fosse para a cirurgia, mas fiquei nas clínicas médicas [...].  A 

chefe geral da Enfermagem, quando eu entrei era a enfermeira Eneida Rocha. Nas 

unidades a Maria de Jesus, Maria José do Espírito Santo e a Madalena Saraiva Leão 

eram chefes. Com elas sempre tive um bom relacionamento [...]. Depois eu assumi 

como chefe por muito tempo da Clínica Médica, da Dermatologia.  

Osório (2007, p. 100-101) notabiliza o trabalho dedicado da enfermeira Francisca 

Vasconcelos que começou a trabalhar no HUWC no ano de 1961, após ter sido convidada 

para assumir a chefia da Unidade de doenças infectocontagiosas (o Isolamento). Foi ainda 

chefe das Clínicas Cirúrgicas, em 1962, onde desempenhou exitoso trabalho. Progrediu 

trabalhando em diversas unidades da instituição contribuindo para o crescimento da 

Enfermagem no Hospital. 

O registro iconográfico das Clínicas Cirúrgicas (FIGURA 13) dessa década 

notabiliza a postura, as roupas do pessoal de Enfermagem da época. Destacamos a presença 

da figura masculina na equipe, acreditamos que seja Edivo Viana, único homem citado em 

tantos documentos pesquisados. Osório (2007, p. 104) destaca a presença do auxiliar de 
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Enfermagem na equipe que trabalhava nas Clínicas Cirúrgicas fazendo alusão ao bom 

relacionamento que mantinha com todas.  

[...] Nesta unidade contávamos apenas com um auxiliar de Enfermagem: Edivo 

Viana, que mantinha um bom relacionamento com as colegas e estava sempre 

disponível quando era necessário cumprir horas extras. 

 

 

Figura 13 – Clínicas Cirúrgicas – Serviço de Enfermagem, 1960. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Fonte: Arquivo HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012a). 

 

Cabe ressaltar que foi por meio da reforma universitária (1966) que ocorreu a 

ampliação e modernização dos cursos de Enfermagem, e atendendo às exigências do mercado, 

tornou se possível o ingresso de homens que quisessem cursar Enfermagem. A entrada 

gradativa de homens na Enfermagem, nas diversas categorias, transformou muitas situações, 

onde, inclusive, estes passaram a assumir cargos de direção e chefias nas instituições de saúde 

e entidades de classe, e, também, o termo ‘enfermeiro’ passou a ser utilizado na linguagem da 

profissão (PADILHA; VAGHETTI; BRODERSEN, 2006). 

 

4.3.2 A centralização dos blocos e a (re) organização da Enfermagem 

 

A década de 1960 foi um período de grandes transformações no contexto da 

estrutura organizacional da Enfermagem no HUWC, decorrentes da necessidade de se criar 
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um novo formato organizacional que atendesse às necessidades institucionais, mediante o 

acentuado processo de desenvolvimento.   

No ano de 1961, para atender a essas necessidades, foram elaboradas estratégias 

que incluíam mudanças estruturais e administrativas no Hospital, tais como o redesenho do 

seu organograma. Assim, os serviços e unidades que outrora funcionavam 

independentemente, foram redirecionados a uma administração centralizada. Devido a esse 

processo, instituído pelo dirigente da Superintendência do HUWC, cujo cargo na época era 

ocupado pelo Dr. Paulo Machado, houve a implantação de uma organização central também 

para a Enfermagem (OSÓRIO, 2007).  

De acordo com esse estilo de administração foi criado o SE do HUWC, 

integrando e articulando as unidades (Isolamento, Ambulatórios, Clínicas Médicas e 

Cirúrgicas) agregando os serviços dos blocos que passaram a centralizar sua organização a 

partir de uma nova estrutura hierárquica, quando então, foi instituído o cargo de Chefia do 

Serviço de Enfermagem.  

Osório (2007, p. 71-72) esclarece alguns aspectos sobre a centralização dos blocos 

que configuravam o HUWC. 

[...] Dr. Paulo Machado assumiu o cargo de Superintendente do Hospital das 

Clínicas, centralizou vários serviços: lavanderia, farmácia, cozinha entre outros. 

Quanto à enfermagem sugeriu que as 19 enfermeiras existentes no HC da UFC, 

lotadas nas diversas clínicas e ambulatório-geral, realizassem eleição para escolha da 

Chefa do Serviço de Enfermagem [...] ele pessoalmente se envolveu na campanha e 

foi ‘meu cabo eleitoral’. 

 

Osório (2012. p. 6) acrescenta, 

[...] depois em 1961 o Dr. Paulo Machado assumiu como superintendente do 

Hospital. E ele foi o grande incentivador para melhorar a situação, centralizou a 

rouparia, a lavanderia, a farmácia. Centralizou inclusive a Enfermagem. O Dr. Paulo 

Machado me chamou pra ser a chefe de Enfermagem, de todos os blocos, e houve 

muitas enfermeiras contra, nessas horas tem sempre muita gente interessada. Mas 

ele propôs uma votação e eu acabei sendo eleita. 

 

Sobre a criação do SE Oliveira (2012) relata que foi muito bom para a equipe que 

passou a ter mais respaldo em suas ações, e com isso haveria uma pessoa sempre defendendo 

as causas do grupo. 

Ivanilda Bruno Osório foi eleita como a primeira enfermeira Chefe do SE do 

HUWC da FM, decorrente de processo eleitoral realizado entre as enfermeiras da instituição. 

Caberia a ela a gerência das unidades sob a responsabilidade da Enfermagem, que estaria a 

partir desse momento centralizada nessa representante, que conduziria o grupo, haja vista que 

esse Serviço, de acordo com Spagnol e Fernandes (2004, p. 161) “é o órgão centralizador das 
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questões relativas à profissão, ligadas diretamente à assistência prestada aos clientes e às 

condições de trabalho da equipe”.  

A enfermeira afirma “fui eleita a primeira Chefa do Serviço de Enfermagem do 

Hospital das Clínicas do HU da FM da UFC, quase por unanimidade” (OSÓRIO 2007, p. 72). 

Osório (2007) pontua que nesse momento foram dadas condições necessárias para 

organização e funcionamento do Serviço de Enfermagem: sala, secretaria, e autonomia para 

conduzir o Serviço. No entanto, muitas dificuldades foram encontradas no início dessa nova 

organização, sobretudo, em relação à disciplina e postura requeridas pela chefia.  

Como profissional exigente, a enfermeira, após assumir o novo cargo, passou a 

supervisionar todas as unidades estabelecendo medidas consideradas oportunas e necessárias, 

para uma melhor qualidade da assistência prestada. Dessa forma, passou a orientar 

pessoalmente os trabalhos das áreas de Isolamento, Clínicas Médicas, Cirúrgicas, 

Ambulatórios e demais serviços afins. Sobre esse aspecto, Osório (2012, p.6) destaca, 

[...] Então eu comecei a supervisionar, ficou muito pesado pra mim porque eu 

comecei a fazer supervisão do outro lado também, das Clínicas Médicas e 

Ambulatórios. A Clínica Médica I, a II, e tinha a Dermatologia, o Isolamento, tudo. 

 

A enfermeira relata acerca desse trabalho de supervisão, momentos nos quais 

afirma ter agido com rigor, pois precisava estabelecer uma disciplina e normatizar o Serviço. 

Relembra uma situação em que foi preciso ir à noite para o hospital, averiguar se as auxiliares 

estavam dormindo no plantão, pois como eram poucas funcionárias na assistência de 

Enfermagem que permaneciam nas unidades durante os plantões noturnos e apenas uma 

enfermeira na supervisão desses serviços, não havia condições para o repouso.  

[...] Fui informada de que o pessoal da Enfermagem dormia no plantão. E aí eu 

resolvi ir à noite, eu ficava lá nas Clínicas Cirúrgicas. [...] eu fui lá, e comprovei de 

que estavam todas dormindo. Eram duas ou três auxiliares e atendentes. Porque ela 

fazia supervisão e via essa situação. A supervisão tinha que levar em consideração 

tudo. Se não tem ninguém passando mal, ou alguém mais grave então eu vou dormir 

um pedaço. Mas eram todas as três, dormiam ao mesmo tempo! E elas estavam 

cuidando de pacientes com tétano, com difteria, com essas doenças mais graves. As 

enfermeiras encobriam isso e eu não aceitava (OSÓRIO, 2012, p. 7).  

  

Ao identificar situações nas quais não concordava, a enfermeira afirma, que em 

reuniões promovidas com a equipe de enfermeiras das unidades do HUWC, esclarecia sobre 

todos os aspectos que, em sua opinião, precisavam de mudanças. Foi um trabalho desgastante 

e pouco recompensador, sobretudo, pela reação das enfermeiras, que passaram a exigir 

condições de trabalho que naquele momento não eram possíveis.  

Osório (2007, p.72), sobre essa questão, aponta o posicionamento das demais 

enfermeiras, 
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[...] eu fazia reunião e dizia o que não estava dando certo. E exigia uma postura mais 

severa durante os plantões. Algumas colegas começaram a exigir condições de 

trabalho que jamais haviam conseguido nas suas unidades: salas de reuniões 

exclusivas para enfermeiras, admissão de mais servidores de enfermagem, lanches 

especiais para o pessoal de plantão noturno etc. 

 

Acreditava que essas solicitações foram uma situação preparada para ela, pois 

como era exigente e muito rigorosa não foi aceita por muitas enfermeiras das unidades, “o que 

eu sentia é que elas tinham vontade de ficar naquele cargo, de chefia”, relatou em seu 

depoimento (OSÓRIO, 2012, p.7). Ao analisar os fatos ocorridos, percebeu que as 

enfermeiras estavam insatisfeitas com suas disposições preliminares para melhorar o serviço. 

[...] analisando os fatos, soube que algumas colegas que me apoiaram na eleição para 

chefia do Serviço de Enfermagem estavam insatisfeitas com algumas medidas que 

tomei de imediato para o bem dos pacientes (OSÓRIO 2007, p. 72). 

 

A enfermeira que a princípio solicitou muitas das reivindicações ao 

superintendente, relata que eram tantas, e tão pressionada ficou, que desistiu do cargo em 

pouco tempo,  

[...] ainda fiz muitas solicitações, mas o Dr. Paulo Machado, muito exigente e 

intransigente mesmo, e ele não aceitava as minhas reivindicações [...] E eu pensei 

que nesse caso, achava que era uma espécie de complô para ver se eu desistia, e eu 

pedi para sair. Isso com pouco tempo. E depois eu voltei para cirurgia, e me senti em 

casa de novo. Eu tirei de cima de mim um peso muito grande (OSÓRIO, 2012).  

 

Com a renúncia de Ivanilda, ainda no ano de 1961, assumiu o cargo a enfermeira 

Honélia Bezerra Brito. Santo (2012) declara que o Dr. Waldemar de Alcântara, diretor da FM 

nomeou Honélia como enfermeira chefe do SE, no ano de 1961, atribuindo a ela o encargo de 

supervisionar e orientar o Serviço no Hospital Escola. Sustenta essa afirmativa mostrando 

esboço manuscrito pela enfermeira Honélia, onde consta parte de sua biografia. No referido 

manuscrito, a mesma expõe o ocorrido que data de 23 de agosto de 1961. 

Conta ainda Santo (2012) que a enfermeira Eneida Rocha permaneceu na chefia 

dos Ambulatórios, sempre apoiando e contribuindo nas orientações do Serviço. Um período 

depois, em 1963, assumiu o cargo de chefe do SE. 

Assim, o trabalho da enfermeira Eneida Rocha resultou em grande progresso para 

a Enfermagem. Tendo em vista as mudanças ocorridas atribuídas à sua gestão do Serviço.  

[...] com a Eneida chegando ela colocou pra cima tudo, aí tudo foi muito bom. Tinha 

tudo que você quisesse no hospital, e era tudo bom ela não queria nada que fosse 

ordinário, ela prevenia logo. Quando a Eneida entrou a coisa mudou de figura 

mesmo. Tanto na ordem quanto na disciplina. A Eneida é uma pessoa que merece 

grau dez. As outras faziam, mas não tinha a capacidade da Eneida [...]. Passou 

muitos anos como chefe. [...] ela era honesta e dura! A Eneida era muito forte. O que 

ela dizia que tinha que ser feito era e tudo muito certo. Ela não tinha exagero e nem 

tinha essa história de ser amiga dessa e daquela, era tudo igual. Porque tinha umas 

que tinham amigas e aí, já sabe fica uma bagunça, mas a Eneida era certa mesmo. 

Dava pra esse cargo de chefia (LEÃO, 2012, p.2). 
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A organização do SE (FIGURA 14) passa a ter a seguinte estrutura hierárquica: 

enfermeira chefe do serviço de Enfermagem, enfermeiras chefes de unidade, plantonistas ou 

de escala (que fazem rodízio nos turnos de serviço), auxiliares e atendentes, sendo o SE 

subordinado à Direção Geral do HUWC, ainda com a coordenação dos serviços 

complementares da instituição. Observamos um desenho organizacional de estrutura linear 

decorrente do princípio da unidade de comando estabelecido, onde os subordinados devem 

sempre responder a um único chefe que tem autoridade absoluta sobre eles, o qual é descrito 

por Chiavenato (1994) com características de autoridade única, linhas formais de 

comunicação, relações formais de trabalho, centralização das decisões e aspecto piramidal em 

seu desenho organizacional.  

Sobre a composição dessa estrutura hierárquica Oliveira (2012) pontua: 

[...] Eu lembro que o organograma era esse: a chefia, não tinha no início a 

supervisão, mas tinham as chefias. E depois tinha que era a enfermeira chefe, as 

auxiliares e atendentes. Os atendentes, no organograma, estavam paralelos às 

auxiliares. Muitas vezes elas tinham funções iguais, pela carência e a gente estava 

sempre dando um suporte para as atividades que eles executavam. 

 

Figura 14- Organização do Serviço de Enfermagem em 1961. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 
Fonte: a autora (2012). 

 

Osório (2012) complementa que embora tenha se construído esse novo formato 

organizacional o Hospital ainda não tinha um número suficiente de enfermeiras para 

contemplar todas as unidades, ficando dessa forma alguns setores com sistema de 

‘supervisão’ realizada pelas enfermeiras existentes no serviço em cada turno de trabalho. Vale 
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salientar, que durante o período noturno, inicialmente, só permanecia uma enfermeira no 

serviço, esta dava suporte em todos os setores. No entanto, nesse período, seria necessária 

pelo menos uma enfermeira nas Clínicas Médicas e outra nas Clínicas Cirúrgicas, pois devido 

à distância entre os setores, seria arriscado mantê-los sob ‘supervisão’ de uma única 

profissional. 

[...] tinha a chefe geral, que era a chefe do Serviço de Enfermagem e tinha as 

enfermeiras chefes das unidades, e tinham as enfermeiras das unidades que davam 

plantão, no período da noite, e as atendentes, as auxiliares. Inicialmente nem toda 

clínica tinha uma enfermeira, porque não tinha pessoal suficiente para distribuir nos 

setores. A noite devido à distância, era uma situação arriscada para a pessoa sair 

para supervisionar a cirurgia, ficava do outro lado. Então ficava separada essa parte. 

Durante a noite ficava uma enfermeira, que não era chamada de chefe, era a 

enfermeira do plantão (OSÓRIO, 2012, p. 9).  
 

Algumas enfermeiras assumiram posição de chefia em suas unidades de trabalho, 

coordenando as atividades da Enfermagem no setor. As enfermeiras relatam sobre essa 

posição de Chefia nas Unidades.  

[...] Desde que eu entrei era chefe de clínica. Fui chefe da clínica médica I, da II, da 

pediatria. [...] Foram oito anos só na pediatria. Depois me colocaram na clínica 

médica I. [...] Fui pra clínica médica e passei uns três anos lá. Depois fui para 

dermatologia, na dermatologia foi onde passei menos tempo, passei só um ano. E na 

cirurgia eu fui pouco, passei só uns seis meses na cirurgia, porque a cirurgia era do 

outro lado (LEÃO, 2012, p.2).  

 

[...] Eu sempre ia pra cargo de chefia, mas eu nunca deixei de trabalhar com o 

doente porque eu gostava de dar um banho no doente, examinar o doente, de 

participar de tudo. Iniciei chefiando a clínica médica, a clínica grande. Depois da 

clínica médica eu fui para o centro cirúrgico (SANTO, p.1 2012).   

 

As dificuldades do Serviço, nesse período, estavam ainda vinculadas ao 

quantitativo de pessoal de Enfermagem, falta de materiais, uma escala apertada dos 

profissionais, exigências por uma assistência de qualidade confrontada pela falta de condições 

de trabalho. Aparecem nesse período a distribuição da autoridade e poder decisório na relação 

de trabalho na Enfermagem, imputada pela característica de centralização da gestão. Deste 

modo, havia uma obediência a uma disciplina rígida, com observância à hierarquia e o 

cumprimento de normas e regulamentos, da profissão e do HUWC, o que acarretava em 

respeito, consideração e confiança por parte de médicos, demais funcionários e pacientes, o 

que valorizava, sobremaneira, a classe na época. Demonstrava-se que apesar de não se falar 

em avaliação dos serviços, a qualidade já era valorizada pelo grupo, quando prezava pelo 

padrão de assistência prestado pelas enfermeiras e demais membros da equipe. Nessa 

perspectiva, as enfermeiras declaram seus depoimentos:  
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[...] o serviço precisava estar muito bem organizado, principalmente porque na 

entrega do plantão nós éramos muito cobradas. Não poderia haver falhas. Na 

enfermagem sempre foi assim, muito serviço para poucas. Então, muito trabalho 

para poucos. Eram muitas vezes pacientes graves que precisavam de muita atenção e 

cuidados. E poucas condições de trabalho. Em hospital você não tem direito a um 

natal, você pode até levar sua ceia, mas se tiver um doente passando mal, você nem 

chega perto dela. Hospital é coisa séria, é dureza [...] outras dificuldades para nós 

que estávamos na escala como chefes do plantão eram as ordens dadas, a gente 

acatava, executava, trabalhava. Às vezes você estava de saída e um diretor da clínica 

ligava e dizia que tinha um doente para colocar no Hospital, muitas vezes não tinha 

vaga e ele dizia que não queria saber, desse um jeito! E a gente não podia dizer nada, 

tinha que dar um jeito e receber o doente na hora marcada pelo doutor. E isso em 

minha opinião atormentava demais era algo que me incomodava muito, eu ficava 

muito insatisfeita com isso. E não tinha quem dissesse não. Era como se fosse lei 

[...] você como enfermeira não tinha tempo de nada. Tinha muito trabalho, as 

prescrições para passar os horários, e se cometesse um erro era um Deus nos acuda! 

É muito sério o trabalho da Enfermagem. Tinha até que brigar com o doutor porque 

ele queira ficar dormindo e você ali direto com a responsabilidade do doente. É 

muita responsabilidade, estressante e desgastante. Sabe se tivesse que voltar atrás 

por todo dinheiro do mundo eu não faria outra vez Enfermagem [...] Era uma 

hierarquia predominando e dominando (ALVES, 2012, p.2).   

 

[...] no começo era muito ruim, tanto a quantidade de material como a quantidade, 

faltava muita coisa. [...] Eu vi em outros hospitais coisa piores. Na Faculdade tinha 

muita dedicação, muita ordem. A Eneida Rocha era muito severa [...] não tinha 

brincadeira com ela não! E a coisa andava mesmo [...] (LEÃO, 2012, p. 2).  

 
[...] a gente até que opinava em determinadas horas, quando era chamada. Teve uma 

vez que em uma das chefias eu me desentendi, porque ela deu uma determinada 

ordem que eu não concordei. Aí eu disse o seguinte ‘eu não concordo, eu sou 

obrigada a aceitar porque você está determinando, mas eu não concordo com essa 

sua ordem’ [...] Ai da gente se errasse alguma coisa (OLIVEIRA, 2012, p.6). 

 

A divisão do trabalho na Enfermagem estava mais acentuada cabendo à enfermeira, 

sobretudo, a supervisão e administração dos processos de trabalho dentro de cada unidade. E 

ainda o trabalho de capacitação e formação das auxiliares de Enfermagem, dentro do contexto 

organizacional.  

[...] o cuidado ao paciente era realizado de forma ampla e autônoma, as enfermeiras 

eram responsáveis pela assistência diretamente ao doente. Ela não se omitia desse 

papel, principalmente porque ela era chefe da unidade. Ela era parte integrante do 

processo, e as enfermeiras de escala, responsáveis por cada turno, também parte 

integrante da assistência. Agora, por questão de conhecimento, essa parte mais 

administrativa era desempenhada pela enfermeira chefe. Mas isso não omitia o 

cuidado. É claro que tinham aquelas que nem chegavam perto do paciente, mas isso 

não acontecia com muita frequência (FRANÇA, 2012, p.1).  

 

[...] Nas divisões de trabalho eu sempre escolhia as melhores auxiliares para ficar 

com os doentes piores. E reservadamente eu dizia para elas o motivo da minha 

escolha motivada pela confiança no trabalho delas. E se acontecesse alguma coisa a 

responsabilidade não era só delas, eu era corresponsável por tudo que acontecia na 

unidade durante o meu turno de serviço. E isso eu dizia que era vitória para elas, 

pois confiava no trabalho que ela desempenhava. As outras mais fracas eu deixava 

com os doentes que não requeriam tanto (ALVES, 2012, p.1). 

 

Com o início das atividades de internato e residência médica em 1962, houve 

grande desenvolvimento para o HUWC como Hospital Escola. Os professores utilizavam as 
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enfermarias dos diversos serviços para suas atividades didáticas (GIRÃO, 1994). Essa 

inovação trouxe algumas dificuldades para as enfermeiras dos serviços que relatam que com a 

presença dos estudantes os plantões passaram a ter mais dinamismo, o que para muitas foi 

fator que contribuiu para um trabalho mais desgastante, como destaca Alves (2012, p.2),  

[...] Eles falavam muito que a enfermeira vivia de burocracia, e que a enfermeira 

tinha que ir para a cabeceira do paciente. Mas nós íamos se precisasse, porque tinha 

muita burocracia no serviço. Tinha a responsabilidade de passar as prescrições, os 

remédios. E ainda tinha os acadêmicos que queriam tudo na mesma hora. Isso 

conturbava muito o plantão.  

 

Na passagem de plantão, um dos instrumentos de comunicação mais utilizado e 

difundido pela Enfermagem, ocorria em todos os turnos, dava-se com toda a equipe e a 

situação de cada paciente e da unidade era comentada. A exigência era o cumprimento da 

rotina, e seguindo o exemplo do que acontecia nas Clínicas Cirúrgicas, uma postura ética e 

moral eram imprescindíveis, 

[...] a passagem de plantão eu ficava dentro do posto de Enfermagem ao lado da 

enfermeira que estava chegando pra tomar o plantão e do lado de fora ficava as 

atendentes e auxiliares. Então a gente passava o plantão. Era uma passagem de 

plantão... Ave Maria! Era um plantão cheio de coisas, se dizia tudo e brigava, era 

uma coisa! Porque nós éramos muito cobradas nessa parte da assistência, e na 

organização da unidade. Hoje em dia vejo que era bom (LEÃO, 2012, p. 3). 

 

Girão (1994, p. 35) destacou a presença da figura da enfermeira na época: “a 

enfermeira chefe da Clínica Médica era Madalena Saraiva Leão, profissional de muito valor e 

que contribuiu bastante para o bom funcionamento da enfermaria.” 

No ano de 1962 ocorreu o primeiro enquadramento dos servidores do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da UFC. Nesse processo as auxiliares de serviços gerais, 

com prática em enfermagem, que tinham vindo da Santa Casa foram enquadradas como 

atendentes de enfermagem; as atendentes passaram para auxiliar de Enfermagem e as 

enfermeiras que estavam cursando a Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo foram 

nomeadas como enfermeiras (XIMENES, 2006). 

Em 1963 no Instituto de Medicina Preventiva (IMEP) foram administrados cursos 

teóricos e práticos, sobre educação sanitária, para enfermeiras. Os cursos eram ministrados 

pela enfermeira Ernestina do Nazário, da Organização Mundial de Saúde (OMS). A partir 

dessa iniciativa foi implantado o Serviço de Educação Continuada (SECEn) no Hospital 

(XIMENES, 2006), haja vista que as enfermeiras já realizam atividades de educação em 

serviço pela necessidade de capacitar a equipe. Guerra (2012) dispõe que as enfermeiras já se 

reuniam em ‘círculos de estudo’ para realizar treinamentos e discussão de casos e 
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procedimentos. Sobre a implementação da educação continuada as enfermeiras fazem as 

seguintes considerações: 

 

[...] foi determinado que uma enfermeira ficasse com essa parte de educação em 

serviço. Eu fiquei um tempo com essa função. [...] o hospital foi crescendo, a 

Enfermagem foi crescendo a medida dos nossos erros e acertos (OSÓRIO, 2012, 

p.9). 

 

[...] foi criado o Serviço de Educação Continuada. Inclusive eu também chefiei esse 

Serviço por algum tempo. Mas, antes de ter educação continuada, a gente estava 

sempre dando treinamento. Umas das coisas muito importantes que aconteceu lá eu 

acho que em três anos, por aí, a gente formou várias turmas de atendentes. Porque na 

realidade não tinha profissional auxiliar que cobrisse, e depois também o Hospital 

não tinha verba. E muitas atendentes fizeram o curso de auxiliar de Enfermagem. 

Era uma necessidade muito grande na época, devido o avanço e novas técnicas, era 

preciso a capacitação do pessoal de Enfermagem para melhorar o atendimento e o 

nível da Enfermagem no Hospital. [...] quando foi criado o Serviço de Educação 

Continuada fazíamos alguns projetos de cursos. Foram criados vários projetos de 

cursos. Não lembro quem foi a primeira enfermeira que ficou à frente desse Serviço. 

A Ivanilda esteve à frente do Serviço, eu passei para ela. Outra enfermeira foi a 

Regina Estela. (OLIVEIRA, 2012, p. 5).  

 

 

4.3.3 A contribuição da enfermeira Maria Soares de França  

 

A enfermeira Maria Soares de França inicialmente trabalhou como enfermeira de 

escala, assumindo a chefia das Clínicas Médicas por solicitação da enfermeira Eneida Rocha, 

então chefe do SE. Com pouco conhecimento e experiência passou a organizar a unidade de 

forma empírica, e posteriormente realizou curso de Administração Hospitalar, contribuindo 

para o desenvolvimento das ações de Enfermagem no HUWC.  

Suas atividades como chefe das Clínicas Médicas, inseridas no contexto do 

desenvolvimento do Hospital, foram precedentes de um novo momento para a Enfermagem 

na instituição, que experimentou nova estruturação organizacional devido ao trabalho 

estabelecido no período. França (2012, p.1) faz um retrocesso à época de quando assumiu essa 

chefia, relembrando o progresso ocasionado para o Serviço de Enfermagem.  

[...] passei a organizar a unidade de forma empírica, porque o conhecimento de 

administração que eu tinha era aquele que eu havia visto na minha Escola de 

Enfermagem São Vicente de Paulo, eram apenas conhecimentos básicos [...]. Eu não 

tinha visto, nem estudado nenhuma outra coisa mais avançada, naquele momento 

não tinha nenhum aperfeiçoamento. 

 

Pela necessidade que sentiu França (2012, p.1) explica que fez um curso de 

Administração Aplicada à Enfermagem Médico Cirúrgica, em São Paulo. Quando voltou 

aplicou os conhecimentos adquiridos para o melhor desempenho da Enfermagem no Hospital. 

Sobre esse aspecto relata: 
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[...] por minha solicitação, o Dr. Murilo conseguiu uma bolsa de estudos para eu 

fazer o curso de Administração Aplicada à Enfermagem Médico Cirúrgica, e 

posteriormente Administração Hospitalar. Eu fiz esses cursos em São Paulo, um na 

Escola de Enfermagem e o outro na Faculdade de Saúde Pública. Quando voltei para 

Fortaleza, me colocaram de novo para chefiar as Clínicas Médicas. [...] com outros 

conhecimentos e informações específicas, já pude realizar a organização dentro do 

sistema de Administração de Enfermagem, com métodos novos que aprendi nos 

cursos que fiz.  

 

Complementa relatando sobre as dificuldades que encontrou quando tentou 

realizar mudanças no Serviço.  

[...] as dificuldades eram muitas, principalmente em relação a aceitação das 

propostas que eu trazia por parte da própria equipe de enfermagem. Sabe, tudo que 

gera mudanças gera medo e significa sair da zona de conforto, assim algumas das 

colegas enfermeiras impuseram alguns obstáculos. Mas, conseguimos passar por 

cada um deles, com sabedoria e perseverança. Então, a minha luta foi toda dentro do 

Hospital das Clínicas, organizando e tentando desempenhar o melhor, para elevar o 

nível da enfermagem e da assistência ao paciente no Hospital (FRANÇA, 2012, p.2). 

 

 Com conhecimentos inovadores, a enfermeira iniciou a implantação do Plano 

Individual de Enfermagem, estratégia, que segundo explica, facilitou a assistência de 

Enfermagem, de forma que com sua utilização, houve uma melhora significativa no cuidado e 

aperfeiçoou a execução das atividades. No entanto, retrata a o desinteresse inicial da equipe 

em utilizar o Plano, fato que foi transposto pela real validade do instrumento,  

[...] solicitei a implantação do método que aprendi do Plano Individual de 

Enfermagem para o paciente. [...] nós das Clínicas Médicas fomos pioneiras na 

utilização do plano, a cirurgia implantou posteriormente [...]. Eu havia apresentado 

esse plano em reunião do Serviço de Enfermagem, para quem quisesse abrir o 

caminho e utilizar, pois era muito interessante. Na época, não houve muito interesse 

por parte de muitas colegas, mas seguimos em frente com nosso projeto. [...] fiz uma 

reunião com as enfermeiras chefes das clínicas médicas, e pedi para elas entenderem 

bem o que era o assunto e solicitei a ajuda delas, para colocarem aquele Plano em 

funcionamento. [...] (FRANÇA, 2012, p. 3). 

 

Sobre o Plano Individual a enfermeira expõe: 

[...] esse plano era estruturado em fichas individuais, uma ficha para cada paciente 

contendo informações a respeito desse paciente. [...] Então eu coloquei as fichas que 

eram individuais e cada auxiliar de enfermagem pegava as fichas respectivas aos 

pacientes, aos quais estariam prestando cuidados. [...] Assim, elas passaram a fazer o 

serviço de uma forma muito mais prática.[...] Esse plano foi uma estratégia que 

facilitou muito a nossa assistência, pois tudo estava naquela ficha. Aquela ficha te 

dava condições de dar assistência e ter acesso às informações relacionadas ao 

paciente sem precisar de outros meios, era mais prático e rápido. A partir desse 

momento, conseguimos valorizar e dar mais visibilidade ao nosso trabalho 

(FRANÇA, 2012, p.3). 

 

Outras inovações foram inseridas no serviço como a proposta de aproximação 

com os estudantes de medicina que se inseriam nas unidades pelos projetos de internato e 

residência médica. A enfermeira sentiu a necessidade de uma maior interação com esses 

grupos, forma que valeria para viabilizar os serviços nas unidades de internação. Assim, 



115 
  

propôs aos diretores do Hospital, a sua participação nas reuniões que os mesmos realizavam 

em ocasião da entrada de novas turmas. Aproveitou essa oportunidade, que lhe foi concedida, 

para apresentar o trabalho realizado na unidade e mostrar a desenvoltura do serviço, assim 

como apresentar a equipe de Enfermagem, suas atribuições, na perspectiva de um melhor 

relacionamento entre os profissionais e continuidade dos processos na unidade.  

[...] solicitei aos diretores para fazer parte da reunião que eles faziam sempre que 

iam entrar novos estudantes e eles aceitaram. [...]. Era uma forma de quebrar o gelo, 

melhorar as arestas, esclarecer perguntas e eu passar para eles como funcionava a 

clínica. Porque a clínica tinha uma rotina, estava organizada. A clínica médica 

estava organizada com as normas e rotinas de vários procedimentos e exames, com a 

sequência de tudo que seria efetuado e era preciso que eles conhecessem essa 

realidade, para que o trabalho executado continuasse seguindo um padrão 

estabelecido por essa organização. Então, o primeiro dia do sextanista era comigo. 

Eu passava a manhã com eles. [...] Nesse momento eu falava sobre tudo da unidade, 

sobre as rotinas, apresentava os nomes das enfermeiras, o grupo de enfermagem, 

diferenciando a enfermeira das auxiliares, e dizia tudo como era e como acontecia. 

Era uma espécie de boas vindas ao novo grupo e claro, esperando que eles 

compartilhassem e vivenciassem conosco um aprendizado agradável e satisfatório 

pra todos (FRANÇA, 2012, p.3).  

 

A formação da enfermeira sempre possuía um papel de destaque na organização 

administrativa do Serviço de Enfermagem e na manutenção do modelo biomédico para 

assistência de saúde, logo após sua experiência à frente das Clínicas Médicas e seu empenho 

favorável, foi convidada a ser a nova enfermeira Chefe do Serviço de Enfermagem do 

Hospital, tendo em vista o planejamento exitoso que elevou a qualidade da assistência nas 

unidades, influenciando de forma positiva todos os serviços os quais a Enfermagem liderava. 

A enfermeira em seu depoimento retrata os momentos iniciais dessa mudança administrativa 

[...] em 1966, que eu fui convidada a assumir a chefia do Serviço de Enfermagem, 

que era Serviço ainda [...] Pela necessidade de mudanças e implantação de processos 

e rotinas novas é que o Dr. Gerardo Assunção Magalhães decidiu que era necessário 

mudar a chefia. De tanta insistência, eu resolvi assumi, foi difícil para mim devido 

às pressões internas no Hospital, pressões do grupo de Enfermagem. Mas, mesmo 

assim, eu assumi o Serviço de Enfermagem e tentei colocar em prática muitos 

conhecimentos que eu tinha aprendido na minha formação em São Paulo, fiquei até 

o ano de 1969 quando posteriormente assumi outras funções na instituição 

(FRANÇA, 2012, p.4).  

 

Relata que quando assumiu a chefia do Serviço houve mudança na sua 

organização e segundo depõe foi instituído o primeiro organograma do Hospital. França 

(2012) esclarece que com a criação do novo organograma a Enfermagem passou a ocupar a 

posição de Departamento subordinada à diretoria do Hospital, esses gerenciavam seus 

respectivos serviços. 

[...] nesse período, nós criamos o Organograma do Hospital, e após a criação desse 

Organograma e aceitação geral o Serviço de Enfermagem foi nomeado como 

Departamento de Enfermagem [...] tive esse privilégio de estar à frente da 

enfermagem da instituição nesse momento. Quando passamos para Departamento de 

Enfermagem, ficamos com a coordenação de Enfermagem (FRANÇA, 2012, p.4).  
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A partir da criação do Departamento de Enfermagem do Hospital as mudanças na 

sua estrutura organizacional foram rapidamente realizadas. A formalização do cargo de 

Supervisão de Enfermagem para fazer a comunicação entre as unidades e o Departamento, 

foram algumas mudanças sugeridas. Dessa forma foram estabelecidos os cargos de 

supervisoras: uma nas Clínicas Médicas e outra nas Cirúrgicas. 

[...] criamos ainda o cargo de Supervisoras para as unidades, uma de clínica médica 

e outra de clínica cirúrgica. Essas supervisoras faziam o elo entre o Departamento de 

Enfermagem e a unidade pela qual ela era responsável, trazendo os problemas das 

unidades, tentando minimizá-los, orientando as enfermeiras nas resoluções de 

situações diferenciadas, deixando a chefe mais livre para resolver outras questões 

(FRANÇA, 2012, p. 4). 

 

A Enfermagem (FIGURA 15) ficou organizada hierarquicamente com uma chefia 

do Departamento de Enfermagem, duas Supervisoras, Enfermeiras Chefes das Clínicas 

Médicas e Cirúrgicas, Enfermeiras de escala, Auxiliares e Atendentes de Enfermagem. 

[...] nesse organograma a administração dos serviços relacionados à Enfermagem era 

de competência exclusiva da enfermeira, que adquiriu direito e conhecimentos 

através do curso de enfermagem realizado em escola de nível superior. Daí nós 

tínhamos autonomia em nossas decisões para coordenar e organizar o serviço 

específico de enfermagem (FRANÇA, 2012, p. 4). 

 

 

Figura 15- Organização do Departamento de Enfermagem em 1966. 
  _________________________________________________________________________________________ 
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Fonte: a autora (2012). 
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Com essa organização, observamos uma nova estrutura hierárquica que se forma 

na Enfermagem. Com a introdução do cargo de Supervisora que se posiciona entre a equipe 

das unidades e a chefia (coordenadora) geral da Enfermagem, é mantida a proposta 

administrativa na qual as decisões continuam centralizadas na direção geral do Hospital, e a 

chefia geral da Enfermagem coordena todo o processo de ações da categoria. São mantidas 

nesse novo desenho organizacional as linhas formais de comunicação, de relações de trabalho 

e o aspecto piramidal.  

Entre as mudanças oferecidas nesse período, o uso de uniforme é destaque, 

proporcionando a distinção entre as diversas categorias da Enfermagem na instituição. França 

(2012, p. 3) esclarece que implantou o uso do uniforme branco, com calça comprida e touca 

de designer distinto para enfermeiras e auxiliares. 

[...] implantei no Departamento de Enfermagem o uso de uniforme branco (blazer e 

calça comprida), e o uso de uma touca nova, essa touca era branca, e possuía listas 

azuis em veludo; o número de listas da touca era diferente dentro da hierarquia da 

enfermagem, assim a chefia do Departamento usava uma touca com uma lista bem 

larga, a chefe da unidade usava com uma lista fina, e as enfermeiras que ocupavam 

cargos de assistência usavam uma touca com duas listas. O fato é que procurávamos 

estar sempre bem apresentadas, com cabelos arrumados na touca e roupas limpas. O 

uso da touca na época diferenciava as funções e posições hierárquicas na 

enfermagem. Todos elogiavam essas mudanças. 

 

O uso do uniforme e a aparência física das enfermeiras as distinguiam das demais 

categorias, a touca padronizada com um friso azul foi institucionalizada. A postura 

identificava a enfermeira que, muito jovem ainda, destacava-se pelo comportamento ético, 

norteado por uma boa conduta profissional. Quando se entrava no HUWC sabia quem era 

quem: a enfermeira, a auxiliar de Enfermagem, a atendente, o paciente sabia com quem estava 

falando.  

[...] hoje eu penso assim que nós tínhamos uma postura de velha. Nós éramos muito 

sérias. Nós tínhamos aqueles uniformes muito arrumados, que ajudavam nessa 

postura mais séria, mais formal e isso, de certa forma implicava em respeito. A 

enfermeira era diferente das auxiliares, isso seria mostrado na utilização do uniforme 

e na postura que ela adquiria na unidade. O paciente sabia diferenciar quem era 

quem. [...] eu fico pensando que eu era tão pequenininha, tão magrinha, tão novinha 

que eu não sei como é que as pessoas me respeitavam. Então eu fico pensando que 

você é que impõe respeito. Não importa a idade que você tem. Você impõe respeito 

por que: responsabilidade, competência, e outras coisas, conhecimento que tem e 

saber escutar as pessoas isso é muito importante [...] (OLIVEIRA, 2012, p. 6). 

 

[...] A partir do uso do uniforme posso comprovar isso. Nós tínhamos um uniforme 

para trabalhar. A enfermeira se diferenciava pelo uniforme, pelo uniforme sabia-se 

quem era a enfermeira e quem eram as auxiliares. A organização e disciplina eram 

marcas da Enfermagem. As auxiliares respeitavam muito as enfermeiras, elas 

sabiam seu lugar e também valorizavam sua classe (GUERRA, 2012, p.3). 
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4.3.4 O trabalho para o desenvolvimento da assistência de Enfermagem 

 

O trabalho das enfermeiras no HUWC foi desenvolvido com vistas ao 

aperfeiçoamento e melhora do serviço, em seus depoimentos as enfermeiras declaram sobre as 

inovações realizadas vislumbrando essa melhoria. A enfermeira Ivanilda, que segundo 

Oliveira (2012), revolucionou a questão da esterilização, realizou vários improvisos e 

inventos para promover melhora nas atividades desenvolvidas na Enfermagem. Osório (2007) 

descreve seus inventos, preparados para aperfeiçoar as atividades do centro cirúrgico, como o 

envelope de seringas de vidro e de agulhas hipodérmicas, e o colchão perfurado.  

Osório (2007, p. 93) relata sobre esses inventos que viabilizaram o trabalho nas 

unidades do Hospital. 

[...] No ano de 1960, criei o envelope para acondicionar seringa de vidro e agulhas 

hipodérmicas a serem esterilizadas. Era de tecido de algodão duplo e suas dimensões 

variavam dependendo da capacidade da seringa. Após testes, foi posto em uso. 

Usamos esse modelo de acondicionamento [...] durante 20 anos, quando foram 

lançadas em Fortaleza as seringas e agulhas descartáveis [...]. 

 

 

4.3.5 Lembranças que não saem da memória... Registro iconográfico - década 1960 

 

As enfermeiras lembram com carinho dos momentos em que participaram de 

eventos nacionais, como o XX Congresso Brasileiro de Enfermagem (FIGURA 16) realizado 

no mês de Julho de 1968, em Recife. O registro dessa história, guardado e doado para ilustrar 

esta pesquisa, mostra o apreço pela profissão e carinho dedicado pela enfermeira Madalena 

Saraiva Leão.  

Figura 16- Enfermeiras do HUWC no XX Congresso Brasileiro de Enfermagem, 1968. 
    __________________________________________________________________________________________ 
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Fonte: Arquivo pessoal da enfermeira Madalena Saraiva Leão (2012). 
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A enfermeira destaca em seu depoimento: 

[...] eu não perdia um congresso, todos os anos nós íamos. Era uma turma de 

enfermeiras do Hospital, nós pagávamos e o hospital liberava para ir. Era muito 

bom! Aprendíamos muito e trazíamos todo esse conhecimento para aplicar no nosso 

serviço (LEÃO, 2012, p. 2). 

 

 

4.4 A Enfermagem no HUWC na década de 1970 (1970-1979) 

 

A Enfermagem do HUWC na década de 1970 alcançou marcante 

desenvolvimento oportunizando alterações à suas práticas cotidianas do cuidado, tendo em 

vista as exigências pressupostas pela maciça presença de equipamentos e processos 

tecnológicos, que exerceram influência sobre essas práticas.  

Em busca do aperfeiçoamento técnico científico empenhou-se em aplicar forças 

para notabilizar as suas ações assistenciais, que se processaram em diversos serviços 

oferecidos pelo Hospital. Ao adotar e impregnar o seu trabalho, a Enfermagem do HUWC, 

construiu avanços na prática do cuidado, correlata aos processos evolutivos da categoria no 

Brasil. Apontando a ocorrência de práticas de cuidar planejado, vislumbrando a construção de 

um novo modelo assistencial, voltado para o cuidado individualizado e humanizado, 

preconizado pelas linhas do “Processo de Enfermagem”.  

Cabe ressaltar que nesse período a Enfermagem propiciou a inserção de seus 

agentes nos diversos processos institucionais, elevando a proporção da contribuição da sua 

força de trabalho na instituição.  

Nesse cenário, com a enorme gama de ações, os profissionais de Enfermagem 

obtiveram respaldo institucional para sua contínua atualização, bem como permaneceram 

alijados de sistemas de educação em serviço, de forma crescente e vantajosa, que 

oportunizaram a autonomia dos agentes no exercício das suas práticas, favorecendo a 

continuidade da assistência curativa no âmbito hospitalar. 

Estiveram na chefia do Departamento de Enfermagem do HUWC nesse período 

as enfermeiras Madalena Magalhães Joca (1969-1973), Honélia Bezerra de Brito (1974-1977) 

e Maria Eneida Rocha (1977-1980), que desempenharam importante trabalho de união e 

cooperação do grupo para o desenvolvimento da instituição e da própria Enfermagem como 

membro da equipe de saúde. Podemos apreciar momentos de desenvoltura e crescimento, 

constatados pelas conquistas do período. 
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4.4.1 Desenvolvendo as competências para uma prática de Enfermagem transformadora no 

HUWC 

A década de 1970 foi marcada para a Enfermagem do HUWC por momentos que 

desencadearam o seu crescimento no campo da gestão, da assistência, do ensino e 

fundamentação na pesquisa. Tendo em vista a importância do trabalho em saúde, a enfermeira 

assume cada vez mais uma multiplicidade de atribuições pela capacidade de articulação entre 

os diferentes serviços, setores e profissionais, sendo esta a líder da equipe de Enfermagem, 

redirecionando suas ações a partir da tomada de decisão para implementação da assistência.  

Vale salientar que, concordando com Gustavo (2001), a enfermeira é quem 

articula e supervisiona as atividades realizadas, tanto em relação ao pessoal de Enfermagem 

quanto aos procedimentos de diagnóstico e tratamentos, e que nesse processo de trabalho em 

saúde nenhum profissional realiza suas atividades sem interdependência, sendo essa uma 

dimensão coletiva do cuidar.  

As enfermeiras, encorajadas pela necessidade de um saber técnico científico 

específico, empenharam-se em adquirir novos conhecimentos, que contribuíram, sobremodo, 

para alçar a qualidade na prestação do cuidado de Enfermagem no Hospital.  

Responsáveis pela implantação e organização de vários serviços dentro do HUWC 

ao longo da década, as enfermeiras, obtiveram destaque ao assumiram funções administrativas 

mostrando o trabalho desprendido do grupo, que conferiu à instituição prerrogativas de um 

desenvolvimento contínuo, alicerçado em saberes próprios adquiridos pela aplicação de forças 

da Enfermagem para alcançar os objetivos precípuos do Hospital, a assistência e o ensino. 

Ressaltamos, nesse período, a implantação da UTI e da Cirurgia Cardiovascular, unidades que 

tiveram à frente enfermeiras que se destacaram pela organização, orientação técnica, 

treinamento e supervisão da equipe de Enfermagem, que se formou para atuar nos serviços, 

motivadas pela segurança e autonomia a elas atribuídas. 

A dimensão gerencial do cuidado, exercida preponderantemente pela enfermeira, 

expandiu-se, fomentando as ações dos demais profissionais de Enfermagem, concedendo à 

enfermeira a responsabilidade pelo planejamento e organização do trabalho, de forma a 

assegurar as condições necessárias para adequada assistência. Lunardi Filho (2000) enfatiza 

que essas características do trabalho da enfermeira permitem que ela assuma uma posição de 

centralidade, nos contextos organizacionais e assistenciais, tornando-a um elemento de 

referência para os demais profissionais, visto que qualquer ação envolvendo a assistência ao 

paciente deve passar pelo aval da enfermeira. 
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Nesse contexto, emergiu a enfermeira administradora que se destaca, na projeção 

de uma atividade essencial e predominante no desempenho de suas ações, que de acordo com 

França (2012) desenvolve-a de forma a estabelecer a harmonia entre todos os profissionais de 

modo que haja viabilidade no funcionamento das tarefas de cada um, e que os pacientes sejam 

atendidos de forma eficiente. 

 

4.4.2 A Enfermagem do HUWC frente ao avanço tecnológico: aperfeiçoamento técnico 

científico 

 

Nessa década de 1970, intensificou-se a política para aperfeiçoamento do pessoal 

de Enfermagem, com a finalidade de melhorar o seu nível de desempenho. Nesse momento, já 

estava claro que as enfermeiras assumiam ações de ensino, assistência, gestão e empenhavam-

se na pesquisa, com a participação em congressos e eventos nacionais.  

Algumas enfermeiras foram estimuladas e destinadas a realizar cursos, e participar 

de acontecimentos científicos fora do Estado. Ximenes (2006) destaca algumas dessas 

profissionais que realizaram esses cursos, adquirindo conhecimentos que só contribuíram para 

o desenvolvimento da categoria: Maria Costa Lobo Marreiro fez o curso de Administração de 

Enfermagem em Hospital de Ensino no ano de 1975, no Rio de Janeiro; a enfermeira Maria 

José do Espírito Santo fez curso de Terapia Intensiva, pelo Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento de Pesquisas Hospitalares no ano de 1975, em São Paulo. A enfermeira 

Maria Soares de França realizou o curso de Pós-graduação em Administração Hospitalar, no 

ano de 1975 na Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

Essa década representou a prerrogativa da busca contínua pelo aperfeiçoamento 

técnico científico. Tal situação pode ser confirmada pela participação efetiva de enfermeiras 

nos congressos de Enfermagem no decorrer desses anos. O registro iconográfico do período 

defende o engajamento das enfermeiras pela busca de novos conhecimentos, cedido pelas 

enfermeiras Ivanilda Bruno Osório e Madalena Saraiva Leão, para ilustrar memórias que devemos 

preservar. A participação das enfermeiras nos Congressos de Enfermagem demonstra que 

nessa década houve a preocupação do grupo em dar visibilidade ao trabalho realizado, pela 

exposição de pesquisas e apreensão de novos conhecimentos e saberes para a prática da 

Enfermagem, o que conferiu muita visibilidade ao grupo. 

No registro iconográfico em 1971 (FIGURA 17) as enfermeiras participaram do 

XXIII Congresso Brasileiro de Enfermagem. 
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Figura 17- Participação no XXIII Congresso Brasileiro de Enfermagem, Manaus, julho de 1971.  
 _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ________________________________________________________________________________ 

Fonte: Arquivo pessoal enfermeira Madalena Saraiva Leão (2012). 

 

No ano de 1973 (Figuras 18, 19, 20), mostram suas participações no XXV 

Congresso Brasileiro de Enfermagem.  

 

Figura 18- Enfermeiras do HUWC no XXV Congresso Brasileiro de Enfermagem, João Pessoa – Paraíba, 1973. 
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Fonte: Arquivo pessoal da enfermeira Ivanilda Bruno Osório (2012). 

 

 

No registro (FIGURA 19) as enfermeiras aparecem ao lado de Clarice Della Torre 

Ferrarine, diretoria da ABEn nacional.  
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Figura 19 – XXV Congresso Brasileiro de Enfermagem João Pessoa- Paraíba, 1973. 
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______________________________________________________________________________ 

Fonte: Arquivo pessoal da enfermeira Ivanilda Bruno Osório (2012). 

 

No registro as enfermeiras do HUWC posam ao lado das enfermeiras 

representantes da ABEn Nacional do período (FIGURA 20), apontamos da direita para 

esquerda: diretoria da ABEn Nacional: irmã Tereza Notarnieola, Raimundinha Paula, Circe de 

Melo, Maria Rosa S. Pinheiro, Clarice Della Torre Ferrarine, Haidée G. Dourado, Glete de 

Alcântara, Anália Correa de Carvalho e membros da diretoria da ABEn Ceará: Susana Bessa 

(presidente) e Rita de Cássia Vasconcelos (tesoureira). 

 

Figura 20- Enfermeiras XXV Congresso Brasileiro de Enfermagem, João Pessoa – Paraíba, 1973. 
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 Fonte: Arquivo pessoal da enfermeira Ivanilda Bruno Osório (2012). 
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Nesse período as enfermeiras relatam que havia incentivo para a qualificação da 

equipe, embora não houvesse patrocínio da instituição para a participação nos eventos, havia a 

liberação da escala para o período de realização dos congressos e cursos.  

No registro de 1974 (FIGURA 21) as enfermeiras mostram sua participação no 

XXIV Congresso Brasileiro de Enfermagem. 

 

Figura 21- Participação no XXIV Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Curitiba, Paraná, 1974. 
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Fonte: Arquivo pessoal enfermeira Madalena Saraiva Leão (2012). 
 
 

No ano de 1975 (Figura 22), participaram do XXVII Congresso Brasileiro de 

Enfermagem que aconteceu em Salvador. 

 

Figura 22- Participação no XXVII Congresso Brasileiro de Enfermagem, em Salvador, 1975.  
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Fonte: Arquivo pessoal enfermeira Madalena Saraiva Leão (2012). 
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4.4.3 A enfermeira como administradora no HUWC- propulsora do desenvolvimento 

institucional 

 

 
 Felli et al. (2011) apontam que há algumas décadas, no Brasil, o gerenciamento 

em Enfermagem era caracterizado como uma disfunção das atividades exercidas pelas 

enfermeiras nas instituições. Era apontado como uma atividade burocrática, entendida como 

“tomar conta da papelada”, totalmente desvinculada do cuidado. Atualmente, esse 

gerenciamento é focalizado como atividade essencial e predominante do trabalho da 

enfermeira, haja vista, a necessidade de planejar o cuidado, e estabelecer normas e rotinas nos 

serviços. A Resolução COFEN 194 oficializa esse trabalho gerencial definindo que a 

enfermeira pode ocupar, em qualquer esfera, cargo de direção geral nas instituições de saúde 

pública e privadas, cabendo-lhe, ainda, privativamente, a direção dos serviços de 

Enfermagem.  

A divisão do trabalho existente hoje na Enfermagem reproduz o momento em que 

a enfermeira assume o gerenciamento do cuidado e da organização do trabalho, cabendo-lhe 

dessa forma a supervisão das ações dos membros da equipe.  

Ao longo do tempo, como refere Nóbrega (2006), a Enfermagem se transforma 

atendendo as necessidades sociais de recuperação da força de trabalho que adoece e da 

organização dos hospitais militares. Assim utiliza como instrumento de trabalho as técnicas 

disciplinares para organizar o cuidado do doente, pela sistematização dessas técnicas; 

organização do ambiente terapêutico e dos agentes de Enfermagem por meio do treinamento, 

utilizando técnicas e mecanismos disciplinares. 

No HUWC a Enfermagem inicia nesse período, de forma mais acentuada e 

explícita, a expansão de suas atribuições gerenciais, estabelecendo-as nas direções da 

sistematização do cuidado, da organização do espaço ocupado pelo doente e da organização 

dos agentes de Enfermagem. Isso só foi possível graças ao esforço desprendido pelo grupo, 

que buscou continuamente, nas oportunidades oferecidas pela instituição e no seu próprio 

engajamento, o seu crescimento nos diversos contextos de suas atribuições no Hospital.  

Assim se destacam enfermeiras que contribuíram, sobremodo, para esse 

crescimento e reconhecimento da Enfermagem, não como executora de tarefas, mas como 

categoria que impulsiona o desenvolvimento e a implementação de inovações e ainda, 

estabelece diretrizes visando a excelência do cuidado. Afinal, essa sempre foi a principal meta 

da Enfermagem na instituição, elevar o nível de seu atendimento para suprir as necessidades 

do indivíduo ao qual presta seus cuidados. Destarte, a Enfermagem no HUWC vem-se 
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transformando no epicentro de uma assistência integral, qualificada, humanizada, 

mobilizando-se para contemplar os objetivos primordiais da instituição, vinculados ao ensino 

e à assistência ao doente. França (2012, p. 6) em seu depoimento destaca: 

[...] Fiz alguns trabalhos que foram publicados sobre a Enfermagem na organização 

hospitalar, que foram importantes para uma nova visão do grupo, no contexto da 

administração dentro do hospital e cheguei à conclusão de que nosso trabalho, como 

gestoras do serviço próprios da Enfermagem, é um elo que unifica todos os 

processos, para o alcance de um rendimento favorável da instituição. Não podemos 

ser consideradas isoladamente, mas sim, como parte de um grupo que, quando bem 

dirigido e valorizado, contribui para o melhor andamento dos serviços dentro da 

instituição hospitalar. 

 

No HUWC as enfermeiras despontaram ocupando o seu lugar no contexto geral 

da organização hospitalar, cabendo a ela o papel de coordenadora da assistência ao paciente, e 

ao desenvolver essa atividade estabelece harmonia entre todos os profissionais de modo que 

houvesse viabilidade no funcionamento das tarefas de cada um, e que os pacientes fossem 

atendidos de forma eficiente com êxito total para todos. 

Em seu depoimento França (2012, p. 6) destaca a ação administrativa da 

enfermeira no HUWC ao relatar sua experiência exitosa e reconhecida em âmbito nacional, 

destacando a participação da enfermeira Maria José do Espírito Santo nesse processo.  

[...] participei ativamente dos processos administrativos da instituição. As 

enfermeiras que eram capacitadas em Administração Hospitalar Geral faziam parte 

do grupo de Administração Hospitalar Geral de São Paulo. E eu estava inserida 

nesse grupo, e participei da implementação de várias unidades hospitalares aqui no 

Ceará, reconhecida por meu trabalho competente dentro do Hospital das Clínicas. 

Existiram diversas solicitações de outros Estados junto à Reitoria para minha 

participação, para organizar vários hospitais no interior e fora do Estado. [...] E isso 

refletia para o prestígio também do Hospital das Clínicas, porque eu fazia parte do 

grupo de profissionais que trabalhavam com competência na instituição, ao ponto de 

ser reconhecida em todo o país, carregando comigo a bandeira do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Então, se o meu curso e meu trabalho 

como enfermeira não rendeu para eles aqui, rendeu e foi reconhecido em outros 

Estados, como Piauí, em Teresina. Hospital Getúlio Vargas, em Recife. E no interior 

do Ceará, em Barbalha, Juazeiro e Crato. Essa organização que eu fazia ia da 

portaria ao serviço de limpeza. Na Parnaíba, pedi para a Maria José do Espírito 

Santo, que também era enfermeira do Hospital das Clínicas, ir em meu lugar, pois eu 

já estava com muitas tarefas, e lá ela foi também reconhecida e aceita pelo seu 

grandioso trabalho.  

 

 

4.4.4 Cooperação da Enfermagem na instalação de novos serviços- valorização e prestígio  

 

 
 Nesse período, de grande crescimento para a instituição, novos serviços foram 

implantados e a Enfermagem, na figura da enfermeira, participou ativamente de todos os 

processos, cooperando e desenvolvendo suas competências para coordenar, organizar e 
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administrar as atividades dos trabalhadores da equipe de saúde em relação ao atendimento ao 

paciente.  

Destacamos a participação valorosa da enfermeira Maria José do Espírito Santo 

que com seu trabalho coordenou, nesse período, a implantação das unidades de 

Cardiovascular e UTI do HUWC. 

 

Figura 23: Enfermeira Maria José do Espírito Santo na UTI do HUWC, 1975  
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 

Fonte: Arquivo pessoal da enfermeira Maria José do Espírito Santo (2012). 

 
 

A enfermeira Maria José do Espírito Santo iniciou suas atividades no HUWC em 

1959, trabalhando inicialmente nas Clínicas Cirúrgicas. Posteriormente passou a exercer 

funções nas Clínicas Médicas, onde assumiu, por um período, a chefia dessas unidades. Teve 

importante participação nos processos de planejamento e implantação da cirurgia 

Cardiovascular, das unidades de UTI e da nova Hemodinâmica do Hospital, a terceira ocorreu 

na década de 1980. As atuações conferiram à enfermeira um destaque notável na organização 

desses serviços. Teve papel fundamental no treinamento das equipes que constituiriam as 

referidas unidades, participando ativamente de todos os processos. Em seu depoimento fala 

sobre essa organização e destaca o profícuo trabalho que realizou com empenho, buscando 

sempre bases científicas através de sua qualificação para estruturar os serviços.  

[...] Iniciei chefiando a clínica médica. [...] eu voltei para organizar a UTI. [...] Foi 

um trabalho que precisou de muito esforço, treinei o pessoal de enfermagem para 

trabalhar na unidade. Depois da UTI eu fui implantar o serviço de Hemodinâmica. 

Depois eu fui ajudar um diretor que entrou lá que era o Dr. José Carlos Ribeiro, fui 

para o centro de material (SANTO, 2012, p.1). 
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4.4.4.1 A Enfermagem no Serviço de Cirurgia Cardiovascular 

No período de 1969 a 1973 a enfermeira Maria José chefiava o centro cirúrgico do 

HUWC. Esclarece que nesse período foi implantado o serviço de Cardiovascular no Hospital, 

iniciado com experiências em animais realizadas pelo Dr. Régis Jucá.  

[...] implantamos o serviço de cirurgia Cardiovascular. Iniciamos com experiências 

com cachorros, o Dr. Régis realizava o procedimento e eu acompanhava o ato 

cirúrgico e o pós-operatório. [...] fui a enfermeira que implantou o serviço de 

Cardiovascular, implantamos eu e o Dr. Régis Jucá (SANTO, 2012, p. 3). 

 

Preparou-se para organizar e atuar, juntamente com sua equipe, nas cirurgias 

cardíacas que seriam realizadas. Reporta-se à sua preparação em estágio realizado no Rio de 

Janeiro, do qual obteve muitos conhecimentos sobre os procedimentos cardiovasculares e 

afirma que o HUWC estava bem avançado na execução dos procedimentos. 

[...] fiz um curso de cirurgia cardiovascular no Hospital Adventista Silvestre no Rio 

de Janeiro [...]. Foram noventa dias, adquiri muitos conhecimentos. Mas, em relação 

a eles estávamos bem estruturados e crescendo na mesma proporção de 

conhecimentos técnicos, principalmente no referente à perfusão extracorpórea 

(SANTO, 2012, p. 3). 

 

A primeira cirurgia cardíaca extracorpórea, segundo Girão (1994), foi realizada 

em maio de 1970. Realizada com sucesso, Santo (2012, p. 3) discorre sobre o momento e 

relembra o quanto a equipe estava apreensiva com o procedimento.  

[...] na primeira cirurgia em pessoas, estávamos muito ansiosos, mas seguros. Ele 

propôs trazer uma pessoa de fora do serviço para ajudar na cirurgia, uma auxiliar de 

Enfermagem que era muito experiente. Não aceitei, porque acreditava que estava 

preparada para o procedimento. Não tivemos nenhum problema. Na época eu 

pessoalmente preparava todo o material, que não era todo descartável, precisava 

muita atenção e cuidado, inclusive o material da extracorpórea. 

 

As dificuldades pelas quais passava o Hospital, decorrentes da política cerceadora 

imposta pelo MEC, determinou um deslocamento dos procedimentos da área cardiovascular 

para o Hospital de Messejana, hoje referência em cirurgias e procedimentos da especialidade 

(GIRÃO, 1994). 

 

4.4.4.2 A implantação da Unidade de Terapia Intensiva 

 

No ano de 1975 houve a implantação da unidade de terapia intensiva (UTI) do 

HUWC, “composta por seis leitos contava com bom equipamento para monitorização 

eletrocardiográfica” (GIRÃO 1994, p. 52). Maria José do Espírito Santo foi a primeira 

enfermeira da UTI, escolhida pela a Direção Geral, Dr. Nogueira Paz e Dr. Arnóbio Pereira 

Machado para ser chefe de Enfermagem da referida unidade. 
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[...] de 1975 a 1980, trabalhei na UTI. Implantei esse serviço a convite do Dr. 

Nogueira Paes, diretor superintendente do hospital. Devido minha experiência em 

cirurgia e clínica médica fui indicada por ele para estar à frente desse projeto e ser a 

chefe da UTI. (SANTO, 2012, p.4).  

 

Santo (2012) declara que fez um Curso de Terapia Intensiva em São Paulo, 

promovido pelo o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Pesquisas Hospitalares no ano 

de 1975. Ao retornar planejou e implementou a UTI do HUWC. Realizou treinamento para a 

equipe de Enfermagem que iria atuar na unidade. 

[...] Na implantação da UTI, planejei tudo e coloquei na unidade todo o material 

necessário para o seu funcionamento. Além do mais treinei o pessoal para o serviço. 

Eu inicialmente era a única enfermeira nesse serviço, ficava durante o dia e a noite 

ficava sob a responsabilidade da enfermeira do plantão noturno que cobria todo o 

hospital. Quando mais enfermeiras foram inseridas na unidade, ajudei no preparo 

delas. Acredito que ajudei a salvar muitas vidas (SANTO, 2012, p. 4).  

 

Ximenes (2006) destaca as técnicas e procedimentos de Enfermagem que foram 

ensinados, que serviram de modelo para outros setores e para alunos que eram recebidos em 

estágios, provenientes da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR) e da própria Universidade Federal do Ceará (UFC), tais como: passar sonda 

nasogástrica em pacientes graves; realizar cateterismo vesical; colher sangue arterial; 

puncionar veia jugular e femural; medir pressão venosa central; fazer eletrocardiograma; 

aspirar paciente entubado; manusear o desfibrilador cardíaco; preparar bandeja para exames 

de laringoscopia, punção lombar em pacientes graves; fazer nebulizações em pacientes 

graves; preparo da equipe para o uso de equipamentos de uma parada cardiorespiratória; 

limpeza dos equipamentos usados após os procedimentos realizados; banho no corpo morto, 

usando a técnica; anotações nos prontuários e nos livros de ocorrências, entre outras 

atividades importantes na unidade. 

Santo (2012, p.3) relata sobre a utilização da metodologia da assistência de 

Enfermagem que utilizou na UTI e as dificuldades iniciais que vivenciou para realizar esse 

trabalho.  

[...] Ficaram comigo várias alunas, implantei a metodologia do cuidado. Tive certos 

desentendimentos com os médicos, porque quando eu implantei a metodologia 

tinham certos residentes que chegavam e eles diziam assim ‘a senhora só quer ser 

médica’ eu dizia ‘você está ficando doido meu filho, isso aqui é a prescrição de 

Enfermagem não estou entrando na sua seara, você está vendo algum medicamento 

aí?’ Até que eles se acostumaram e se acostumaram tanto que eu tive conhecimento 

de um que foi para o interior e tirou xerox da folha do plano para levar, essa história 

foi a Grasiela que me contou. 

 

Ximenes (2006) destaca a equipe de Enfermagem que iniciou os trabalhos na UTI 

do HUWC. As enfermeiras mais antigas da UTI foram: Maria José do Espírito Santo; 

Madalena Saraiva Leão; Gerusa; Terezinha, Ditácia e Eugênia. 
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A equipe de auxiliares de Enfermagem pioneira da UTI era composta por: Maria 

Aldenita Gomes Paixão; Maria Liduina Gurgel; Maria do Socorro Silva; Maria Nazaré da 

Costa; Célia Alves Feitosa; Edna Alves da Costa; Tereza Souza Lima; Maria Rosimar 

Rodrigues; Maria Luiza Guerreiro; Maria Maizone de Melo; Maria das Dores Freitas; Maria 

Edite Oliveira; Maria Lucimar Pacheco dos Santos; Maria Iacy de Paula Ximenes; Sônia 

Maria do Carmo Tabosa; Maria Cristineuda L. Soares; Eunice de Oliveira Moura; Maria 

Solidade Morais; Mirian da Cruz Caminha; Maria Duardo Saraiva; Maria Cila da Costa; 

Maria Aurineide Lima da Silva; Maria Hélia Magalhães; Carlinda S. Freitas; Maria do 

Socorro D. da Rocha; Telma Lúcia A. Monteiro; Maria de Fátima Queiroz; Tânia Ferro; 

Maria do Socorro Chaves, Roberto Parente e Eliezer Mariano. 

 

4.4.4.3 Mobilização de esforços para implantação da Hemodiálise  

 

No ano de 1976, foi fundado no HUWC o Centro de Pesquisas em Doenças 

Hepato-Renais (CPDHR) da UFC, o qual viria a ser a base de todo o grande desenvolvimento 

no Estado das especialidades envolvidas. Hoje se configura numa das atividades que mais 

contribui para o prestígio do Hospital. A implantação do serviço de Hemodiálise ocorre nesse 

período.  

Em setembro de 1977 foi realizado o primeiro transplante de rim HUWC. 

Ximenes (2006) destaca a equipe de enfermagem que fez parte do ato cirúrgico, composta 

pelas enfermeiras: Ivanilda Bruno Osório e Maria Luisa Sampaio Oliveira; e pelas auxiliares: 

Cecília Ramos, Francisca Pinheiro da Silva, Maria Irene da Silva, Maria Eliete Moreira Lima, 

Francisca Liselda M. Ribeiro, Lucineide Cavalcante.  

 

4.4.4.4 Experiências que despontam e revigoram  

 

Em 1973, a enfermeira Ivanilda, mantinha sua disposição para o trabalho, e após 

ter passado um período fora do Hospital, retornou e assumiu a chefia da Sala de Recuperação 

pós- anestésica (SRA), buscou aperfeiçoar sua prática e trouxe experiências que 

engrandeceram o serviço. Sempre inovadora, a enfermeira traz consigo lembranças de 

momentos que marcaram profundamente sua vivência na Enfermagem, sobretudo no HUWC. 

Preocupada com o bem- estar do paciente, na SRA, procurou melhorar as 

condições de atendimento e qualificar ainda a equipe que atuava no serviço. Entre tantos 

inventos o colchão perfurado, criado pela enfermeira Ivanilda, foi utilizado na unidade,  e 
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proporcionou a muitos pacientes uma posição confortável no leito em pós-operatórios, que a 

exemplo dos envelopes de seringas de vidro e de agulhas, não foi patenteado. Osório (2007, 

p.95-97) destaca, 

[...] estavam realizando um tipo de cirurgia que era de fundamental importância à 

posição do paciente no leito, durante os primeiros dias de pós-operatório [...] Para 

pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia, criei um colchão perfurado [...] 

Criamos um lençol para revestimento desse tipo de colchão [...] Tanto os envelopes 

como o colchão não foram patenteados. [...] resolvi oficializá-los nesse livro, o que 

naquela época me causou tanta satisfação. 

 

 

4.4.5 O desprendimento para o cuidado qualificado: a projeção da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem no HUWC  

 
 

A enfermeira Maria Soares de França, na década de 1960, implementou no 

HUWC o Plano Individual de Cuidados para o paciente, vislumbrando uma assistência de 

Enfermagem mais ágil e contínua. Esse plano, pioneiro do “Processo de Enfermagem” na 

instituição, precedeu o estabelecimento da sistematização da assistência no Hospital. 

Na década de 1970, foram realizados cursos no Hospital para mostrar a 

metodologia do cuidado, a fim de propulsar a utilização do método na assistência aos 

pacientes. No entanto, poucas enfermeiras apreenderam a importância do mesmo, e como 

trabalho gradativo, o método foi sendo difundido e implantado no HUWC. Santo (2012, p.2) 

esclarece que foram as professoras de Enfermagem da UFC juntamente com outras 

convidadas de outros Estados ministraram esses cursos para as enfermeiras do Hospital, 

afirma que iniciou a implantação do método na UTI assim explica: 

[...] Em 1974 nós fizemos um curso de Metodologia da Assistência de Enfermagem. 

A maioria das enfermeiras que deram o curso foi da Faculdade [...] Eu sempre achei 

que a metodologia deveria ser implantada, e ser seguida, mas isso seria muito difícil. 

[...] Bem, pensei, mas quem vai implantar essa metodologia no hospital? Então fui 

convidada para ser a chefe da UTI, para implantar a UTI. Então, eu disse ‘eu vou 

implantar a metodologia da assistência’. Então eu fiz uma adequação, a gente 

prescrevia fazendo o histórico, o paciente entrava e eu fazia o plano de cuidados. E 

ficava no prontuário. Foi muito reconhecido esse trabalho, porque era bom.  

 
 
4.4.6 Novas perspectivas: a Enfermagem delimitando seu espaço no HUWC  

 

Com o desenvolvimento técnico científico, acompanhado pela Enfermagem do 

HUWC no decorrer dos anos, e os avanços na área, foi necessário fazer uma restauração no 

Departamento de Enfermagem. Em 1975 foi criada a Coordenação/Divisão de Enfermagem 

do Hospital, tendo em vista a importância e o trabalho realizado, de cujos integrantes 
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dependia o bom atendimento aos pacientes assistidos nas vinte e quatro horas pelo pessoal de 

Enfermagem (XIMENES, 2006). 

No ano de 1975, aconteceu o segundo enquadramento dos Servidores do Hospital 

à UFC. Ximenes (2006) relata afirmando que os servidores, passaram no ano de 1975 para o 

quadro permanente da UFC. 

O regulamento do HUWC de 1977 foi aprovado pelo o Conselho de 

Administração da SAMEAC, em reunião realizada no dia 19 de abril de 1977. A Seção II, nos 

seus artigos 31,32 e 33, respectivamente tratam das finalidades, competências e serviços que 

integram essa Coordenação de Enfermagem (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER 

CANTÍDIO, 1977, p. 21): 

A Coordenação do Serviço de Enfermagem tem por finalidade administrar e 

executar todas as atividades especifica de enfermagem promovendo as condições 

físicas, psíquicas e de ambiência necessárias à preservação ou recuperação da saúde 

dos pacientes e será dirigida por profissional de enfermagem, auxiliado por um 

assistente e supervisores em regime de tempo integral, indicados pela administração 

central. 

 

Quanto à suas competências o artigo 32 relata (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

WALTER CANTÍDIO, 1977, p. 21):  

Planejar e executar todas as atividades específicas do cuidado com o paciente, bem 

como as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem; Realizar pesquisas em 

assuntos de enfermagem, colaborar nas pesquisas médicas e na execução dos 

programas de ensino e desenvolver atividades de educação sanitária, junto aos 

pacientes e seus familiares;Desenvolver programas de educação em serviço, visando 

treinar, atualizar e melhorar o padrão de pessoal de enfermagem; 

Colaborar com os cursos de enfermagem e instituições que necessitam do campo 

hospitalar para estágio; Supervisionar a limpeza e as ordens das unidades de 

enfermagem; Elaborar seu regimento interno para posterior aprovação pela 

administração central. 

 

A partir desse momento visualiza-se um novo organograma da Enfermagem no 

qual, segundo Paiva (2012, p. 1) aparecem os cargos de coordenadora e vice, supervisoras, 

enfermeiras chefes das unidades, enfermeiras dos turnos, auxiliares e atendentes, que a partir 

de então se torna mais complexo tendo em vista as unidades e serviços que compõem sob sua 

responsabilidade, 

[...] existia a coordenadora, existia a vice, o status de supervisoras, e as enfermeiras 

chefes de unidades, que era a líder de equipe, e tinha as enfermeiras de turno e a 

equipe das auxiliares, na época ainda tinha atendente de Enfermagem. 

 

Para melhor compreensão e visualização mostramos a nova organização da 

Enfermagem, subdividimos em duas partes (Figuras 24, 25) para um melhor entendimento.  

Dessa forma a parte I (Figura 25) corresponde às unidades de clínica médica e o 

organograma II às unidades de cirurgia, vale ressaltar que ambas continuam agregadas e 
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subordinadas à mesma coordenação e vice-coordenação, compondo o serviço da Coordenação 

de Enfermagem do HUWC, subordinado à diretoria geral da instituição. 

Figura 24- Parte I: Organização Enfermagem, em 1977. 
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Fonte: a autora (2012). 

 

 

Ao observarmos essa organização identificamos que os demais serviços 

complementares já não estão sob a coordenação das enfermeiras, tendo em vista a 

reorganização da estrutura administrativa do Hospital nesse período. 
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Figura25- Parte II: Organização da Enfermagem, em 1977. 
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Fonte: a autora (2012). 

 

4.4.7 Melhores condições de trabalho e autonomia das Enfermeiras 

Cabe ressaltar que nesse período o contexto do desenvolvimento era outro, o 

Hospital já disponibilizava melhores condições de trabalho aos funcionários, fato que é 

destacado no depoimento da enfermeira Santo (2012, p.2). 

[...] E uma coisa muito interessante que eu acho, algumas pessoas podem dizer que 

tem um lado ruim, é que naquele tempo o hospital não tinha essa miséria que tem 

hoje tinha tudo, mas isso não foi bem no início. Você tinha roupa, tinha alimentação, 

você tinha até farda os funcionários. Tinham farda fornecida pelo hospital. 

Alimentação fornecida pelo hospital para os funcionários, e alimentação de boa 

qualidade.  

 

A enfermeira Jocélia passou a trabalhar no HUWC no ano de 1979, no entanto, 

realizou seus estágios acadêmicos na instituição e relata sobre o período, fazendo alusão à 

organização da Enfermagem na instituição. 
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[...] Ingressei no HUWC em 1979. Mas, o que eu pude observar como estagiária no 

período que antecedeu a minha contratação era que a Enfermagem no hospital já 

estava bastante organizada. A Enfermagem era muito valorizada e estava ligada 

diretamente à diretoria administrativa. As reuniões, a política da Enfermagem era 

vinculada, com a decisão final, à diretoria administrativa. Na época era Coordenação 

de Enfermagem (PAIVA, 2012, p.1).  

 

Dessa forma podemos visualizar uma enfermagem mais organizada e sempre 

responsabilizada pelo funcionamento das unidades e serviços do Hospital, portanto atribuímos 

a esse grupo o grande contexto do desenvolvimento da instituição ao longo dos anos. 

As enfermeiras do HUWC, inseridas no processo de ensino, acompanharam 

estágios dos alunos provenientes de cursos de nível superior e médio, Ximenes (2006) aponta: 

em 1975, estiveram sob a supervisão da Coordenação de Enfermagem do Hospital das 

Clínicas, 214 alunos procedentes da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, da 

Universidade de Fortaleza, realizando estágios nas unidades de Pediatria, Centro Cirúrgico, 

Cirurgia, Clínica Médica, e 24 estudantes procedentes do Curso Profissionalizante. 

4.4.8 Homenagem à enfermeira pioneira do HUWC – Honélia Bezerra de Brito 

Após ter dedicado anos de trabalho ao HUWC, no ano de 1977, a enfermeira 

Honélia Bezerra de Brito se aposentou. Em 1978 recebeu a medalha “Dr. Jurandir Picanço”, 

homenagem conferida às personalidades destaques na área da saúde. Na ocasião a enfermeira 

recebeu a honra por ter sido a pioneira da Faculdade de Medicina e do Hospital. 

 

4.5 A Enfermagem no HUWC na década de 1980 (1980-1989) 

 

Os depoimentos das enfermeiras representantes da década de 1980 revelaram que 

este foi um período de muito crescimento e conquistas, reflexos do momento político, haja 

vista o fim do regime autoritário em que vivia o país. 

Essas conquistas atribuídas, sobremodo, aos impetuosos processos de qualificação 

e capacitação da equipe de Enfermagem do HUWC. A amplitude das funções desempenhadas 

pelas enfermeiras na instituição propulsou o seu ininterrupto aprendizado destacando desse 

modo o profícuo trabalho do SECEn.  

Destarte, nesse período se destacam a expansão do papel da enfermeira, gerando 

discurso e reflexão sobre a prática profissional; a interação docente assistencial na área 

hospitalar, conferindo à instituição gradativa evolução em sua contribuição na formação do 

profissional de Enfermagem; e as mudanças no modelo assistencial promovendo 
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diferenciação na prática, à medida que garantiu qualidade e competência, alcançadas pela 

implementação da SAE.   

 

4.5.1 Aprimoramento da Enfermagem do HUWC- busca pela autonomia profissional  

 
 

A década de 1980 foi um período de muitas transformações na Enfermagem do 

HUWC, face às mudanças sociais e econômicas, continuou progredindo na mesma proporção 

da Enfermagem no cenário nacional. Na expansão do papel da enfermeira destacam-se os 

processos de qualificação da força de trabalho, das transformações do modelo assistencial e 

do gerenciamento das atividades nos diversos setores do Hospital, desvelando a caminhada 

progressiva desse grupo para o seu aprimoramento gradual e incessante. 

O crescimento da categoria, impulsionado pela perspectiva de autonomia 

profissional e (re) definição do papel da enfermeira no contexto das ações na instituição, 

concorreu para que fossem dados passos definitivos para alicerçar a execução da SAE 

intermediada pela articulação docente assistencial alcançada nesse período. 

A educação em serviço teve papel preponderante desenvolvendo programas e 

projetos direcionados à qualificação da equipe de Enfermagem, oportunizando avanços 

técnico-científicos do grupo. Haja vista a abrangência das suas ações, expandiu-se tornando-

se mais complexas para atender às novas necessidades de saúde da população.  

A Enfermagem no HUWC prosseguiu destacando enfermeiras na organização, 

implementação e melhoramento dos serviços e, sobretudo, foram reconhecidas pela contínua 

aquisição de conhecimentos implicando no aperfeiçoamento do cuidado, sendo a Enfermagem 

o elemento essencial da prestação dos serviços de saúde na instituição.  

Dando seguimento ao processo de evolução desse período, muitas enfermeiras 

contribuíram para estabelecer o trabalho da Enfermagem no Hospital. Entre elas se destacam 

as enfermeiras Maria Eneida Rocha, que ao longo de sua trajetória na instituição, contribuiu 

para formação de um corpo de Enfermagem respeitoso e consciente de suas atribuições; 

Jocélia Cavalcante Paiva, que participou de importantes momentos da Enfermagem; Maria do 

Socorro Freire que iniciou suas atividades no HUWC em 1983, participando ativamente do 

cotidiano do serviço; Maria Dayse Pereira que começou sua trajetória no HUWC no ano de 

1984 e imprimiu à Enfermagem grande desenvolvimento; a enfermeira e professora 

Raimunda Magalhães, integrante do corpo docente do curso de Graduação em Enfermagem 

da UFC, que realizou grandes projetos quando assumiu a chefia da Divisão de Enfermagem 

do HUWC em 1984. Ainda as enfermeiras Naira Ferreira Jucá, que desempenhou importante 
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papel na assistência e gestão da Enfermagem, e Maria José do Espírito Santo, que continuou 

destacando a Enfermagem com seu brilhantismo, oportunizando a desenvoltura do grupo 

frente à expansão de novos serviços.  

Estiveram à frente da gestão da Enfermagem nessa década de 1980 as 

enfermeiras: Maria Eneida Rocha (1980-1983), tendo como assessora a enfermeira Maria 

Lobo; a professora Raimunda Magalhães (1984-1986), como sua assessora a enfermeira 

Jocélia Cavalcante Paiva que assumiu a liderança do grupo no período de 1986-1991, e teve 

como sua assessora a enfermeira Suely Holanda Gadelha.  

As enfermeiras Maria do Carmo, Maria Soares de França, Margarida Alacoque, 

Rita de Cássia, Maria Conceição Santiago, Madalena Saraiva, entre outras pioneiras na 

instituição se preparavam nessa década para suas aposentadorias. As enfermeiras Ivanilda 

Bruno Osório e Rita Ilca Guerra mantiveram seus cargos na instituição, até 1992 e 2011, 

respectivamente, desenvolvendo importantes trabalhos que agregaram à Enfermagem mais 

crescimento e visibilidade profissional. 

 

4.5.2 Panorama da política organizacional da Enfermagem no HUWC- exposição da 

enfermeira Eneida Rocha  

 

 
A enfermeira Eneida Rocha, participou ativamente dos processos que elevaram a 

Enfermagem a uma condição de excelência no cuidado. Esteve, nessa década, na liderança do 

grupo no período de 1980 a 1983, como chefe da Divisão de Enfermagem, contabilizou 

esforços para aperfeiçoar a boa qualidade assistencial, responsabilidade máxima e específica 

da Enfermagem.  

Acerca da política organizacional da Enfermagem do HUWC discorre em artigo 

publicado no ano de 1986, reportando-se ao contexto da posição da Enfermagem na 

instituição, suas atribuições, seus objetivos e filosofia. Traça um panorama da definição do 

espaço profissional e destaca o SECEn como estratégia imprescindível de gestão na 

Enfermagem. 

Rocha (1986, p. 23) ressalta que, quanto à situação hierárquica da Enfermagem na 

estrutura administrativa, “a posição indica o status e determina a sua autonomia, que deve ser 

compatível com a natureza e responsabilidade do trabalho que desenvolve”, Situa a 

Enfermagem na estrutura organizacional do Hospital nessa década, que desde 1977 passou a 

ser Divisão de Enfermagem (coordenadoria), 
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No Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará, a Enfermagem ocupa, 

atualmente, a posição de Divisão, com acesso direto ao diretor superintendente do 

hospital, e no que se refere aos outros serviços assistenciais, mantém um 

relacionamento de comunicação paralela, com ações de integração na medida do 

possível.  

 

Rocha (1986) aponta que as atribuições delegadas à Enfermagem do HUWC são 

muitas e complexas, sendo necessária uma organização que contribua para realização 

competente de suas atribuições na instituição. Segundo expõe, estava organizada numa linha 

hierárquica composta por: chefia em nível central – diretora de Divisão de Enfermagem; 

Assessoria-composta por enfermeiras, assessoras da chefia central; Supervisão – enfermeiras 

supervisoras; Chefias de unidades – enfermeiras chefes de unidades de serviço; enfermeiras 

líderes de equipe ou líder de cuidado; e as enfermeiras de escala (de rodízio, pois 

intercalavam os turnos de serviço). Contava ainda com suporte de uma secretaria de 

Enfermagem, com pessoal de apoio capacitado. 

Com efeito, nesse momento, usamos a nomenclatura ‘diretora’ para designar a 

chefe da Divisão de Enfermagem. O organograma da Enfermagem, nesse período, é 

apresentado conforme o organograma de 1977, ainda em vigor.  

Sobre os objetivos da Enfermagem do HUWC, Rocha (1986) relata que esses 

compreendem fundamentalmente administrar e executar todas as atividades específicas de 

Enfermagem e atividades afins, promovendo as condições físicas, psicoespirituais e de 

ambiência necessária à preservação e(ou) recuperação da saúde de seus clientes, com extensão 

à família e comunidade. Quanto à sua filosofia assistencial vislumbra uma assistência de 

Enfermagem planejada e individualizada ao cliente como pessoa, incluindo orientações para o 

autocuidado. 

Para a autora o estabelecimento do espaço profissional está ligado à política de 

definição das ações de Enfermagem. Dessas ações derivam suas atribuições, e entre as 

principais, são listadas por Rocha (1986, p.25):  

Assistência aos pacientes 24 horas; Consulta de Enfermagem (ambulatórios- geral, 

pediatria, diabéticos, hipertensos); Educação sanitária (atendimento ao cliente e 

família); treinamento e aperfeiçoamento do pessoal de Enfermagem; Participação no 

ensino clínico de estudantes de Enfermagem e outros que estagiam no hospital; 

Participação nas atividades de formação de alunos do curso de Auxiliar de 

Enfermagem do hospital (curso instalado em convênio com a Secretaria de 

Educação do Estado); Participação na investigação e na pesquisa; Outras atribuições 

que são desdobramentos destas e (ou) de apoio às mesmas. 

 

Cabe ressaltar, corroborando com Rocha (1986), que ainda existem atribuições de 

ordem administrativa ou gerencial que, de certo modo, demandam tempo que deveria ser 

dedicado à assistência direta ao paciente.  
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Quanto à política de pessoal Rocha (1986) relata que para uma instituição como o 

HUWC devem ser desenvolvidos esforços para a qualificação e delimitação das ações do 

pessoal de Enfermagem, sobretudo, no que se refere às enfermeiras que assumem cada vez 

mais responsabilidades técnicas no diagnóstico, execução e avaliação da assistência de 

Enfermagem, reforçada com a implementação da metodologia da assistência planejada - SAE, 

realizando dessa forma um trabalho de conscientização sobre a importância da investigação e 

da pesquisa, e seu retorno para a assistência. Nesse cenário tem destaque o trabalho do 

SECEn, que se consolida como importante ferramenta de gestão de pessoas na Enfermagem. 

4.5.3 (Re) definição do papel da enfermeira: conhecimento da prática no HUWC 

O HUWC cresceu, em unidades e nível de complexidade de atendimento, estando 

a Enfermagem inserida em todos os serviços, tais como as unidades de internação clínica: 

Clínica Médica I, II, III (Dermatologia), IV (Pediatria), UTI; as unidades de internação 

cirúrgica: Clínicas Cirúrgicas A, B, C, D, Centro Cirúrgico, Central de Material, Sala de 

Recuperação pós-anestésica; as unidades de pacientes e procedimentos externos nas quais 

estão englobados os inúmeros e diversos Ambulatórios, a Hemodiálise, Hemodinâmica, 

HEMOCE, entre outros. 

Podemos ainda dar destaque dentro dessa organização o SECEn, que como 

podemos contemplar esteve sempre presente nos diversos momentos da Enfermagem na 

instituição, e surgindo nessa década, as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), lideradas nesse período por enfermeiras. 

Diante desse panorama visualizamos a amplitude do campo de atuação da 

Enfermagem. E confrontando com essa dimensão está um problema que persiste desde a 

inserção da Enfermagem na instituição que é o deficitário quantitativo de recursos humanos 

para atender a demanda dos serviços, sobretudo, de enfermeiras. Portanto, é visível e 

explicável porque a enfermeira desvinculou-se, no decorrer dos anos, da prática assistencial 

direta ao paciente, tendo em vista o processo de organização e funcionamento de todos esses 

serviços e o número insuficiente de profissionais. 

A Divisão de Enfermagem, em uso de suas atribuições, ressaltando a gama de 

atividades desenvolvidas pela equipe de Enfermagem, descreve, em documento de Relatório 

Anual (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 1980), sobre a necessidade de 

recursos humanos, tanto pela questão do âmbito da assistência, exposta, quanto pela 

equiparação com outros serviços, sendo a Enfermagem a mola propulsora do trabalho na 
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instituição. O referido documento relata que a Enfermagem é uma profissão de prestação de 

serviço em tempo integral e pela própria natureza das ações que desenvolve, necessita de um 

suporte de condições de modo a que possa atender aos objetivos a que se propõe. Do âmbito 

de suas ações se originam atividades que vão das mais simples como a parte de cuidados à 

higiene e conforto dos pacientes, às mais complexas que exigem procedimentos técnicos 

científicos e tomada de decisão. Para tanto, é necessário que a Coordenação de Serviços de 

Enfermagem conte com recursos humanos em numero e qualificação. Ressalta que, apesar de 

empenhados todos os esforços dessa Coordenação e com endosso da Direção do Hospital, 

ainda não havia sido possível ter um número suficiente de servidores de Enfermagem para as 

unidades de serviço e nem mesmo o equilíbrio dos percentuais nas diversas categorias. 

Santo (2012) ressalta que o número de auxiliares e enfermeiras era muito reduzido 

e isso gerava sobrecarga para a execução dos serviços, o que provocou inúmeros problemas 

para a categoria e instituição. 

Conhecedoras do cotidiano das unidades, as enfermeiras que concederam seus 

depoimentos relataram sobre suas atribuições, fazendo um panorama das suas atividades 

desenvolvidas nas unidades de internação, relatando sobre as dificuldades sentidas e 

vivenciadas, a sobrecarga do trabalho, impostas pelo contexto da organização do serviço, 

incrementado pelo déficit de pessoal.  

A despeito do déficit de pessoal as enfermeiras expõem as situações vivenciadas 

nos diversos turnos de serviço, confrontando com todo desenvolvimento articulado e 

proferido da época. Assim, destacam que durante o período diurno existia apenas uma 

enfermeira em cada área de internação, sendo esta a chefe da unidade, a líder da equipe, 

responsável pela organização e manutenção de provimentos do serviço, assim como também 

por realizar os procedimentos de sua competência junto ao paciente, tais como sondagens, 

curativos, cateterismos, entre outros. Nos finais de semana apenas duas enfermeiras 

permaneciam em todo o Hospital, trabalhando em sistema de supervisão. Vamos perceber que 

pela sobrecarga de trabalho atribuída à enfermeira, essa, que tenta em algumas unidades 

implementar a SAE, passa a delegar mais funções de cuidado direto ao paciente para as 

profissionais de nível médio, distanciando-se dessas funções.  

[...] Durante o dia tinha uma enfermeira em cada posto de enfermagem, era a chefe 

da unidade, mas não tinha uma enfermeira essencialmente assistencial. Era sistema 

de supervisão, orientávamos e as auxiliares realizavam muitos cuidados. Nós 

trabalhamos demais. Nos fins de semana ficavam duas enfermeiras no hospital todo. 

(FREIRE, 2012, p. 2). 
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[...] Quando eu entrei na Universidade, em Fevereiro de 1983,eu fui ser enfermeira 

da Clínica Médica II, era enfermeira de rodízio. [...] era uma clínica grande [...] E 

além de ficar na Clínica II, não tinha enfermeira nem na Dermatologia e Pediatria, 

nem na Clínica I. Só tinha enfermeiro na Clínica II e na UTI. E a gente ainda tinha 

que fazer supervisão nessas unidades. Era muito trabalho pra gente conciliar tudo, 

porque ficava uma enfermeira em cada posto na enfermaria II, porque além de ainda 

não ser separado já tinha os dois postos IIA e IIB. Então a gente combinava a da 

clínica A fazia a supervisão em cima e a outra fazia em baixo, tínhamos que 

trabalhar dessa forma, caso contrário ficávamos mais sobrecarregadas. [...] a gente já 

fazia prescrição de enfermagem, todos os dias eu fazia de todos os pacientes da 

clínica, o que era uma conquista nossa porque no começo se fazia apenas na UTI. A 

gente começou fazer na Clínica I também [...] A sistematização da assistência com 

evolução e prescrição de enfermagem (JUCÁ, 2012, p. 1). 

 

Freire (2012, p.2) aponta que nos plantões noturnos existiam duas enfermeiras 

supervisoras nas unidades de internação, uma nas Clínicas Médicas e outra nas Clínicas 

Cirúrgicas, as quais assumiam toda a responsabilidade dos cuidados aos pacientes das 

unidades e UTI, e as atividades burocráticas a elas atribuídas. E mesmo com essa deficiência 

de pessoal existiam muitas cobranças de uma assistência qualificada.  

[...] tinha apenas uma enfermeira no plantão noturno que dava conta da casa toda. 

Das clínicas I, II, da pediatria, da UTI e da dermatologia. Essa enfermeira assumia 

tudo, as intercorrências, os curativos, passar sondas, todos esses procedimentos 

necessários eram realizados pela enfermeira que estava na supervisão. A supervisão 

era feita em todo hospital, tínhamos muitas atribuições, além de realizar toda a 

supervisão ainda tínhamos o trabalho burocrático de fechar os censos, isso era 

trabalhoso demais. Na cirurgia tinha outra supervisora que também trabalhava 

muito. [...] o pessoal de Enfermagem era deficiente em número [...] os pacientes 

deveriam ser passados banhados do plantão noturno para o dia seguinte, e se não 

acontecesse dessa forma a enfermeira era chamada. Lá tinha muita cobrança nesse 

sentido. 

 

Freire (2012, p.2) complementa quanto ao papel da enfermeira nas unidades de 

internação que a elas eram impostas atribuições as quais julgavam não pertencentes à 

Enfermagem, o que também gerou desgaste pelo acúmulo de atividades,  

[...] a enfermeira Eneida era muito exigente, muitas coisas que aconteciam e que não 

estava relacionada com a Enfermagem ela chamava a enfermeira para responder, 

como se a enfermeira pudesse responder por tudo. Você já tinha uma sobrecarga e 

ainda era cobrada por atribuições que não eram suas. 

 

Além desse desgaste, referido pela sobrecarga nas funções executadas, também 

foi apontado a falta de condições de trabalho, muitas vezes pela exigência do procedimento ou 

execução de alguma técnica. Freire (2012, p.3) considera esse fato por ter colocado em risco a 

saúde dessas profissionais,  

[...] as quimioterapias eram manipuladas pelas enfermeiras, muitas vezes não dava 

para concluir a tarde, e ficava para o noturno. Nos fins de semana ficavam duas 

enfermeiras. Não tinha nenhuma proteção para esse procedimento de preparo de 

quimioterapia, colocávamos em risco nossa saúde. 

 

Freire (2012, p.2) expõe quanto à organização do serviço de Enfermagem do 

HUWC, e deixam evidenciar certa insatisfação em relação às condições de trabalho em nível 
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de recursos humanos, materiais e administrativos, tendo em vista as exigências do serviço, por 

muitas vezes desvinculadas da prática assistencial da enfermagem:  

[...] quando comecei a trabalhar no HUWC já existia uma organização bem 

estruturada da Enfermagem, mas com muita deficiência de pessoal tanto de nível 

superior como de nível médio. Tinha muita carência de material, naquela época nada 

era descartável, as seringas ainda eram esterilizadas, que só com o tempo, com o 

progresso e as novas tecnologias o hospital foi melhorando e dando mais condições 

de trabalho, que não eram ideais, mas a medida do possível havia melhora. Foi 

aperfeiçoando e melhorando o serviço.  

 

Pereira (2012) retrata sobre a organização do cuidado e sistematização da 

assistência, já empreendida pelas enfermeiras do HUWC, no período em que começou a 

trabalhar na instituição,  

[...] minha trajetória no HUWC teve início em abril de 1984, a convite da Drª. 

Eneida Rocha, na época diretora de Enfermagem, para participar de um concurso 

interno pra preencher vagas na SAMEAC. Fui enquadrada na UFC, naquela época 

ainda não havia concurso público [...]. Na organização do cuidado a sistematização 

da assistência ainda era muito empírica, a gente fazia até porque sentia necessidade . 

 

Refere-se a um modelo de gestão da Enfermagem, da época, como uma 

representação de liderança coercitiva, o que determinava um descontentamento do grupo 

tendo em vista as inúmeras atribuições e exigências imputadas para as enfermeiras do serviço, 

confirmando o que relatou Freire (2012) em seu depoimento, 

[...] naquela época, o modelo de gestão era autocrático e liderança coercitiva. [...] A 

Jocélia era diretora de Enfermagem e ela, na época, como a diretoria geral fazia a 

gestão de uma forma muito coercitiva, ela também, porque tinha que seguir na 

mesma linha. Tivemos o tempo da ditadura na Enfermagem no Hospital 

Universitário (PEREIRA, 2012, p.1). 

 

Ximenes (2006) aponta que nos anos de 1982-1984 ocorreu o último 

enquadramento para os servidores que passaram a fazer parte do quadro permanente da UFC. 

 

4.5.4 Integração Docente Assistencial- o hospital na formação do profissional de saúde 

 

Com intuito de agregar as ações assistenciais foram desenvolvidos no HUWC 

dois projetos de Integração Docente Assistencial (IDA) em nível de articulação com o 

Departamento de Enfermagem da UFC. Citados por Rocha (1986) compreendem o projeto 

IDA área hospitalar e o projeto IDA área multidisciplinar e multiprofissional: Programa de 

Ações Integradas de Saúde- ambulatório integrado. 

O projeto IDA área hospitalar, desenvolvido no HUWC no período de 1982-1986, 

contou com a participação de docentes, enfermeiras do hospital e estudantes de Enfermagem 

da UFC. Coordenado pela professora Raimunda Magalhães da Silva conforme portaria 04/82 
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 1982), do chefe do Departamento de 

Enfermagem da UFC.  

Objetivou adequar o conhecimento teórico das disciplinas envolvidas à prática 

assistencial de Enfermagem, assim como estimular o aluno a prestar assistência integral ao 

paciente, família e comunidade e implementar a metodologia da assistência de Enfermagem, 

com ênfase na integração ensino-serviço, tendo obtido resultado satisfatório (BARROSO, 

COSTA, VARELA, 1992).  

A Divisão de Enfermagem do HUWC participou junto ao curso de Enfermagem 

da UFC, da elaboração do projeto sobre a metodologia de assistência de Enfermagem ao 

paciente interno apresentado ao PADES (Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 

Superior), para implementação em unidades de internação de Clínica Médica e Cirúrgica do 

Hospital (XIMENES, 2006). Silva (2012, p. 2) fala sobre a articulação docente assistencial, 

relembrando seu processo de inserção no serviço, a criação dos instrumentos da SAE, com 

participação e articulação da equipe, relata sobre as mudanças na qualidade da assistência.  

[...] mais ou menos em 1983, com a nossa experiência na clínica cirúrgica, nós 

começamos a fazer um trabalho mais sistemático com os alunos da disciplina 

médico cirúrgica. Programamos com as enfermeiras, que eram das unidades, e com a 

diretoria do serviço de enfermagem do hospital, para se implantar a metodologia da 

assistência de enfermagem [...] E assim nós começamos, implantamos na clínica A 

com o grupo de alunos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Passamos depois 

para clínica B, C e D. Para isso houve muito treinamento com as enfermeiras, 

estudantes. Houve reuniões com os médicos. Fizemos um trabalho de preparação 

muito grande. Então quando vimos que estava tudo planejado e pronto para executar 

nós começamos. 

 

Silva (2012, p.2) aponta que a implementação da SAE teve maior impulso a partir 

dessa integração, onde foram criados os primeiros instrumentos utilizados pela equipe de 

Enfermagem para qualificar sua assistência. 

[...] Criamos instrumentos do histórico de enfermagem, o plano assistencial, o plano 

de cuidados e plano de evolução. Então acabamos implantando o histórico, o plano 

de cuidados, e nesse plano de cuidados entrava o diagnóstico, a prescrição de 

enfermagem e evolução do paciente. [...] assim nós trabalhamos o ano de 1983, 1984 

e 1985. Dessa forma, implantamos a metodologia da assistência em todas as 

unidades e na sala de recuperação utilizava-se o plano de cuidados uma vez que o 

histórico era feito na unidade. 

 

Como resultado de todo esse processo, a melhor integração multiprofissional, 

conforme declara Silva (2012, p.3), foi um dos avanços para o grupo, com envolvimento dos 

estudantes de vários cursos, incluindo Enfermagem e Medicina, complementa que certamente 

existiram momentos de conflitos, mas que foram contornados dentro de uma política de 

convivência respeitosa em que todos tinham oportunidades para exercer suas funções. 
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[...] foi um período muito bom, de muito envolvimento e havia uma integração 

muito grande das estudantes de enfermagem com os estudantes de medicina. Alguns 

problemas aconteciam, mas tudo era contornável na medida do possível sem haver 

atrito com ninguém. Eu sempre tive uma maneira de trabalhar 

dialogando,conversando, ouvindo as experiências, reivindicando, tentando dar 

oportunidade, tentando buscar alguma solução para aquelas necessidades que 

surgiam a cada momento, a cada dia, a cada estágio. Então era um trabalho muito 

profícuo, muito produtivo. 

 

Muitas mudanças no serviço foram visualizadas, relacionadas à qualidade nos 

cuidados oferecidos aos pacientes e suas famílias. De acordo com Silva (2012), não foi 

mudado estrutura física, mas a qualidade do serviço foi visivelmente afetada com a 

participação de alunos, enfermeiros do serviço, auxiliares de Enfermagem também dos 

médicos. 

Ao relatar sobre os resultados obtidos desse projeto, Silva (1992, p. 145) conclui:  

[...] há necessidade de uma assistência de enfermagem planejada para os pacientes 

internados e familiares; mesmo sem plano escrito da assistência de enfermagem, os 

pacientes demonstram estar satisfeitos com o atendimento recebido do pessoal de 

enfermagem; as anotações de enfermagem estão, na maioria, incompletas e 

registradas por auxiliares e/ou atendentes de enfermagem; Devido à carência de 

enfermeiras na Unidade, muito dos cuidados de enfermagem são atribuídos ao 

auxiliar de enfermagem; a equipe de enfermagem e estudantes demonstra aceitação e 

contribuem com as mudanças propostas.  

 

No ano de 1984 a professora Raimunda Magalhães foi convidada pelo diretor do 

HUWC para assumir o cargo de chefe da Divisão de Enfermagem do Hospital, fato 

comemorado pelo grupo de professores que considerou uma oportunidade para que a 

Enfermagem da instituição assumisse a posição de “Referência Padrão para o ensino e a 

assistência no Estado” (BARROSO; COSTA; VARELA, 1992, p. 83). 

Sobre esse período fazemos uma breve retrospectiva a partir do depoimento de 

Silva (2012). 

 

4.5.4.1 Professora Raimunda Magalhães da Silva- representação docente no HUWC: (re) 

projeção do novo modelo assistencial  

 

A professora Raimunda Magalhães iniciou sua trajetória no HUWC quando 

acompanhou a primeira turma de Enfermagem em estágio na Clínica Cirúrgica, Centro 

Cirúrgico e Sala de Recuperação pós-anestésica do Hospital. Era a turma de Habilitação em 

Enfermagem médico-cirúrgica da UFC (SILVA, 2012). Em seu depoimento expõe detalhes 

dessa trajetória, a qual culminou na exitosa gestão exercida no período de 1984 a 1986 que 

conferiu à Enfermagem do HUWC crescimento, e a prerrogativa da implantação definitiva da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas unidades de internação do Hospital. 
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Embora sua permanência tenha sido contestada por um grande número de 

enfermeiras do quadro permanente do HUWC, a professora manteve disposição para 

implementar com desprendimento a projeção do que hoje representa o modelo assistencial da 

Enfermagem no Hospital, 

[...] Teve uma época em que a professora Raimundinha assumiu a diretoria de 

enfermagem do HU. Era muito polêmico, porque o Departamento de Enfermagem 

da Universidade sempre achou que a diretora de enfermagem deveria ser uma 

docente. Eu particularmente não concordo. Chegou até uma época de uma proposta 

da política café com leite, uma vez uma docente outra vez uma assistencial. [...] E 

tiveram algumas discórdias na época, eu lembro que a gente teve algumas 

dificuldades, por exemplo, quando vinham os estágios para o enfermeiro da unidade 

assumir aluno. A gente na época teve muitos problemas com isso. Porque algumas 

professoras vinham, deixavam o aluno e a enfermeira reclamava sobre isso. A gente 

já teve esses problemas de o Departamento trazer estágio e o enfermeiro assistencial 

ter que assumir o aluno. As enfermeiras questionavam muito, se a gente já não 

ganha nem pela chefia, e ainda ter que assumir aluno do departamento! É muita 

responsabilidade para o enfermeiro assistencial é uma coisa a mais para ele assumir, 

porque ele não dá conta (JUCÁ, 2012, p. 6). 
 

[...] Era época em que a professora Raimundinha esteve à frente da Enfermagem no 

hospital. Essa política de colocar uma docente à frente do serviço foi a contra gosto 

das enfermeiras do serviço, porque existiam enfermeiras capacitadas para assumir 

esse cargo. Nunca tive nada contra a professora, mas eu também acreditava na 

capacidade das enfermeiras que eram do hospital, nós realmente tínhamos esse 

desprendimento para liderar o grupo (SANTO, 2012, p. 5). 

 

No entanto, a entrada da professora na instituição, proferiu mudanças positivas 

que foram sentidas por alguns profissionais, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento 

interno entre a chefia da Enfermagem e suas “subordinadas”. Freire (2012, p.3) aponta que 

houve uma mudança significativa dessa relação da chefia com o pessoal de Enfermagem, e 

também referem mudanças na assistência de Enfermagem, que em seu conceito, melhorou 

muito.  

[...] Depois foi a professora Raimundinha. Quando ela entrou acho que melhorou 

muito a relação da Enfermagem internamente, dos enfermeiros com a chefia. A 

assistência de Enfermagem mudou, melhorou muito. Foi feito um curso na época de 

consulta de Enfermagem que introduziu a sistematização da assistência de 

Enfermagem nos pacientes internos.  
 

Silva (2012, p. 3) declara sobre o projeto de inserir em todo o Hospital a SAE, que 

após vencer barreiras e desafios obteve êxito conquistando espaço na instituição,  

[...] Em 1984 eu assumi a Divisão de Enfermagem do hospital Universitário Walter 

Cantídio [...] Na Divisão nós tentamos implantar a sistematização da assistência de 

enfermagem no hospital como um todo e conseguimos. O último setor onde foi 

implantado foi na UTI e foi um trabalho de muito rigor, de muita dureza, mas 

conseguimos até mesmo colocar enfermeiras em número suficiente para assistir os 

pacientes na UTI em todos os horários. Isso foi uma luta grande com a Diretoria do 

hospital, com alguns médicos que eram chefes da UTI e chefes das unidades de 

internação. Nós fomos vencendo barreiras e conseguimos vencer muitas barreiras! 
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Sobre a organização confirma a estrutura da Divisão de Enfermagem composta 

pela Diretoria de Enfermagem, uma assessora dessa diretora, que fazia o acompanhamento 

mais de perto com as supervisoras dos serviços, acrescenta que nessa época eram três 

supervisoras: uma para as clínicas médicas, uma para as clínicas cirúrgicas, e uma dos 

ambulatórios.  

Nesse período já era, observadas as mudanças realizadas principalmente em 

relação a grande conquista do aumento no número de enfermeiras nas unidades. Silva (2012, 

p.4) considera que em cada unidade tinha uma chefe de enfermagem e as enfermeiras 

assistenciais, uma ou duas enfermeiras assistenciais, ainda pouco, no entanto, dentro do 

contexto do que era antes já era visto como uma grande conquista. E ainda se reporta à 

oportunidade de inserir os alunos da graduação nas atividades das unidades, tendo em vista a 

implementação da metodologia da assistência de enfermagem. 

[...] a estrutura administrativa era essa: a Diretoria de enfermagem, a assessora da 

diretoria, as supervisoras e as enfermeiras chefes de unidade. Cada unidade tinha 

uma chefe de enfermagem e tinha as enfermeiras assistenciais, uma ou duas 

enfermeiras assistenciais o que era pouco, muito pouco. Mas, dentro do contexto do 

que era antes já era maravilhoso. E nas unidades, com a implementação da 

metodologia da assistência de enfermagem foram surgindo novas oportunidades 

para ir colocando alunos de enfermagem também na clínica médica e essa 

experiência para o aluno de enfermagem foi muito boa. 

 

Segundo Silva (2012, p.4) a organização desse serviço tinha um fluxograma onde 

as coisas fluíam, as ações eram integradas.  

[...] E nós tínhamos nessa organização reuniões sistemáticas com cada grupo de 

enfermeiros e reunião mensal com todo mundo junto, com as enfermeiras chefes de 

serviço, as assistenciais e com os supervisores. [...] nessas reuniões nós discutimos 

muito essa problemática do planejamento da assistência, [...] Eram formados grupos, 

equipe de trabalho, e nessas equipes evoluía muito a resolução dos problemas. [...] 

eu nunca centralizava o trabalho, fui muito de estar liderando junto com a equipe até 

para que se preparassem para assumir aquele cargo em que eu estava naquele 

momento. [...] como meu trabalho era muito participativo, sempre que era preciso 

modificar alguma coisa, restaurar alguma coisa, planejar, eu sempre levava a 

enfermeira comigo para conversar com o diretor do hospital. 

 

Algumas mudanças ocorreram no serviço, dentre elas Silva (2012, p.6) destaca o 

maior incentivo à qualificação do pessoal, melhora da assistência de Enfermagem, aquisição 

de recursos materiais e humanos. 

[...] as principais mudanças foram essas: qualificação dos recursos humanos, 

enfermeiros e auxiliares; melhorou a qualidade da assistência com a implantação do 

planejamento da assistência e também treinamento dos profissionais; recursos que 

nós conseguimos, tanto materiais quanto de área física e recursos humanos, 

aumentamos muito o número de enfermeiras eu não sei dizer quantas, mas 

aumentamos bastante principalmente para UTI, que só tinha duas enfermeiras uma 

de manhã outra de tarde, cobria o dia e a noite ficava sem enfermeira, final de 

semana era um rodízio. Depois cobrimos a UTI em todos os turnos, com enfermeiras 

também para substituir os finais de semana ficando um quadro bom de enfermeiras 
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na UTI. E também outras enfermeiras para as outras unidades, à medida que íamos 

necessitando realmente de enfermeiras, nós íamos ao diretor, justificava, mostrava a 

necessidade a importância e ele acabava contratando pela SAMEAC. 

 

Sobre a Educação Continuada e os treinamentos relata da importância e atuação 

do serviço no HUWC, com ações de integração e articulação das unidades para que o trabalho 

desenvolvido no Hospital pudesse ser o mais unificado possível. Destaca ainda as reuniões 

realizadas com outros profissionais para dar visibilidade e fornecer informações sobre as 

atividades desenvolvidas pela Enfermagem, sobretudo, em relação a SAE. 

[...] a Educação Continuada fazia um trabalho de integração entre essas unidades que 

foi muito forte. O treinamento individual de cada unidade, o treinamento integrado 

junto às unidades, das enfermeiras, dos auxiliares de enfermagem, dos serventes, dos 

zeladores da limpeza, todos esses a gente treinava e muitas reuniões com médicos e 

estudantes de medicina para mostrar o que era o plano de enfermagem, para mostrar 

o que a enfermagem ia prescrever qual eram os deveres e obrigações da enfermagem 

com relação ao paciente (SILVA, 2012, p. 8). 

 

Destaca a participação docente nesse processo de qualificação da equipe, 

promovendo cursos e treinamentos favorecendo a implantação da SAE e de novas rotinas no 

serviço.  

[...] com várias assessorias, vários cursos, nós trouxemos várias pessoas de fora para 

dar treinamento, as pessoas da própria universidade ajudaram muito, as professoras 

do curso de Enfermagem da UFC ajudaram muito na época. Nós tínhamos 

professoras recém-chegadas de São Paulo com experiência em UTI e sala de 

recuperação que nos ajudou muito também nesse treinamento e isso foi um 

facilitador e daí nós procurávamos integrar o serviço e o ensino de uma forma que 

todos participassem desse treinamento e que todos fossem treinados ou treinadores. 

E aí foi uma época onde se teve muita participação dos professores no hospital, dos 

estudantes, de outras enfermeiras de fora, de outras unidades de serviço. Foi um 

movimento grande que nós fizemos no hospital nessa época [...] os treinamentos 

com as enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Todos foram treinados na época. 

Foram treinados para o planejamento da assistência, com relação às muitas 

patologias, às rotinas de enfermagem, à criação de novas rotinas para a enfermagem, 

regulamento de enfermagem e isso mudou, qualificou muito o serviço de 

enfermagem (SILVA, 2012, p. 8). 

 

Declara sobre a necessidade da ampliação da área física e adequação da SECEn e 

demonstra o incentivo para que as enfermeiras do serviço fossem realizar cursos de mestrado 

e doutorado, uma vez que muitas já eram especialistas. 

[...] havia muita preocupação, talvez por eu ser do ensino, o serviço de Educação 

Continuada foi ampliado com área física, com enfermeira chefe nesse setor, com 

secretária, montou-se um serviço de Educação Continuada. E também, nós tínhamos 

a preocupação de que as enfermeiras fossem fazer mestrado. Umas foram fazer 

especialização, outras o mestrado e pouquíssimas para o doutorado. Eu me lembro 

da enfermeira Fátima Souza que saiu para o doutorado. O incentivo para mestrado 

era muito forte, só não era mais forte porque só tínhamos um mestrado em Fortaleza, 

da UFC, então eram muitos candidatos. E aí às vezes a seleção não dava para 

atender a todas (SILVA, 2012, p. 8). 
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Segundo Silva (2012) o contínuo trabalho refletiu numa maior valorização da 

enfermeira e seu reconhecimento, sendo essas grandes conquistas adquiridas. 

[...] Acredito que a enfermagem passou a ser mais valorizada, mais reconhecida, as 

pessoas passaram a ter mais segurança no trabalho da enfermagem. Porque eu acho 

que eles reconheceram que uma sistematização de cuidados era o caminho certo. 

Quer dizer, você pegava o prontuário do paciente e tinha o plano de cuidados de 

enfermagem ali estava tudo o que aconteceu com o paciente nas vinte e quatro horas 

(SILVA, 2012, p. 8). 

 

A instituição de acompanhantes nas unidades de internação foi uma iniciativa que 

ocorreu nesse período. Que de acordo co Silva (2012, p. 9) foi uma iniciativa que contribuiu 

para melhoria da assistência tendo em consideração a ajuda que esses representaram no 

sentido de observar e informar alterações prontamente para a equipe, uma vez que pelo 

quantitativo de pacientes e déficit de pessoal, esta não conseguia assegurar atenção contínua 

para todos. 
[...] nós passamos a colocar o acompanhante na pediatria [...] A pediatria já era no 

térreo do hospital, mas era muito ruim aquela área, foi ampliada, foram compradas 

cadeiras para as acompanhantes, foi realizado treinamento com as enfermeiras e 

auxiliares para receber esses acompanhantes. Cada acompanhante que entrava era 

orientada de como acompanhar sua criança e recebia uma roupinha para vestir, um 

avental, e aí a enfermeira não queria aceitar essa mudança. [...] A partir daí toda 

criança passou a ter seu acompanhante para que ela nunca ficasse sozinha. Essa 

mudança foi muito boa porque as acompanhantes passaram a ajudar a enfermagem 

nos cuidados àquela criança, passaram a ser mais observadoras [...] E depois se 

estendeu a permanência de acompanhantes para os adultos graves. Aquele adulto 

que estava mais grave tinha um acompanhante também.  

 

Outra importante iniciativa desse período, segundo Silva (2012, p. 9) foi a 

identificação dos pacientes com uma placa colocada sobre a cabeceira do leito, fato que 

evidenciou a humanização da assistência personalizando o contato com o paciente.  

[...] o paciente passou a deixar de ter um número, e passou a ter nome. E o nome era 

colocado numa plaquinha, que ficava acima da cabeceira do paciente. Isso foi outra 

coisa boa que fizemos no hospital universitário. E outros hospitais copiaram porque, 

colocar o nome do paciente numa placa acima de sua cabeceira, foi uma ideia muito 

boa. Isso é algo que personaliza e faz com que a pessoa se sinta mais acolhida, mais 

feliz naquele ambiente. Os treinamentos sobre acolhimento também eram feitos 

demais. O que é a ética na enfermagem, como deve se posicionar perante o paciente, 

ser profissional. 

 

4.5.5 Expansão do papel da enfermeira- mais avanços para a Enfermagem no HUWC 

 

No ano de 1986 a enfermeira Jocélia Cavalcante Paiva assumiu a chefia da 

Divisão de Enfermagem foi o primeiro de dois mandatos que exerceu na gestão do serviço de 

Enfermagem do HUWC. Em seu depoimento fala sobre esse período que iniciou em agosto de 

1986, finalizando em 1991. 
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[...] Meu primeiro período foi na década de oitenta. Fiz curso de especialização e 

vim para a Diretoria de Enfermagem. Também passei pelo processo de indicação, 

meu nome foi à diretoria e eu fui chamada, fui entrevistada e apresentei meu 

currículo como era de praxe, a nossa prática era essa. E iniciei os trabalhos. Grandes 

desafios para preservar a Enfermagem com toda sua credibilidade, com todo o 

respeito que nós tínhamos por sermos cuidadoras em excelência, excelência de 

atendimento. Foi um período bom, tive a colaboração das minhas colegas, quem 

tinha mais experiência trocava ideias com quem tinha menos vivência. Foi uma 

gestão de quatro anos, sempre que havia mudança de Diretor sempre havia essa 

troca e aconteceu comigo também e eu fui para diretoria administrativa e lá 

desenvolvi outros trabalhos (PAIVA, 2012, p. 4).  

 

Paiva (2012) retrata ainda as conquistas e os avanços do período principalmente 

relacionados ao crescimento científico da Enfermagem, que como em todos os períodos 

buscou progredir, na mesma proporção, com o processo de evolução tecnológica, 

aprimorando o seu modo de cuidar e assumindo outros setores afins. Nessa perspectiva, 

esclarece: 

[...] nessa época muitos enfermeiros haviam iniciado seu mestrado, enfermeiros com 

a visão de doutorado. Isso sempre deu muito orgulho e deu muita satisfação. Nós 

conseguimos qualificar os auxiliares e técnicos de Enfermagem conforme a 

legislação exigida, cursos feitos dentro do próprio hospital. [...] Sempre com essa 

visão de estar capacitando a equipe para o exercício da profissão, sempre 

aprimorando, sempre com esse foco de aprimorar o trabalho junto ao paciente na 

tentativa de humanizar o cuidado. [...] Outra coisa que nós pudemos observar na 

época é que algumas enfermeiras foram cedidas para compor outras diretorias do 

hospital. Então nós tínhamos enfermeira na diretoria administrativa, trabalhando 

com contas médicas e auditoria, enfermeiras na Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar. Enfermeira em gestão de Hotelaria Hospitalar, então, o espaço da 

Enfermagem foi avançando em busca de outros conhecimentos (PAIVA, 2012, p. 5).  

 

Paiva (2012) aponta que muitas mudanças no HUWC ocorreram nessa década, 

impulsionadas pelas inovações tecnológicas, dessa forma era preciso que a Enfermagem 

avançasse, pois novos serviços estavam sendo implantados, e as enfermeiras precisavam estar 

capacitadas para assumir lideranças.  

Refere que a Enfermagem sempre buscou um conceito de excelência, e para tanto 

permaneceu incentivando a qualificação de seus profissionais. Nesse período esse incentivo a 

essa qualificação foi muito grande e várias enfermeiras foram encaminhadas para outros 

Estados, principalmente no Sudeste, para realizar cursos.  

Paiva (2012, p.6) destaca: 

[...] À medida que a ciência avançava e eram criados novos serviços nós 

participávamos desse novo segmento, e para isso foi necessário enviar enfermeiros 

para a região Sudeste [...] A proposta seria essa enviar duas por ano, para aprimorara 

seus conhecimentos. [...] À medida que nós retornávamos nós assumíamos o 

comando de unidades novas, ou então de unidades que sofreram reformas e que 

estavam com equipamentos mais sofisticados, equipamentos de ponta. E nós 

trouxemos colegas de São Paulo de hospitais de referência para dar cursos aqui. 

Então uma enfermeira do hospital Oswaldo Cruz que era da equipe de Enfermagem 

NUAR, veio dar cursos para os enfermeiros, não tínhamos com liberar todos os 

enfermeiros da UTI.  
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4.5.6 Consolidação da Educação Continuada no HUWC- valorização da Enfermagem pelo 

reconhecimento do contínuo aperfeiçoamento 

 

A Educação Continuada em Enfermagem, como definem Flores e Ilha (2001), é 

um serviço destinado à construção continua do saber, baseado em aquisição de 

conhecimentos, revisão e aprimoramento dos procedimentos e técnicas necessárias para o 

desenvolvimento das atividades assistenciais do cuidado. É um processo que visa o ensino-

aprendizagem, ativo e permanente, destinado a atualizar e melhorar a capacitação de 

profissionais, junto à evolução científico-tecnológica, às necessidades sociais e à política 

hospitalar, promovendo o desenvolvimento integral dos recursos humanos da instituição. 

No HUWC teve suas raízes implantadas desde o início da chegada da 

Enfermagem na instituição pela contínua necessidade de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal, mas somente na década de 1980 consolidou seu trabalho estabelecendo-se e 

transformando-se em um serviço de grande desempenho dentro da estrutura organizacional da 

Enfermagem. O desafio nesse momento era investir em seus recursos humanos, pela 

necessidade de repensar o modo de realizar o trabalho e de manter capacitada a equipe de 

Enfermagem, através de informações novas e reciclagem de seus conhecimentos, desta forma 

promovendo o desenvolvimento das pessoas e assegurando a qualidade do atendimento aos 

clientes. 

Ximenes (2006) destaca que a estrutura administrativa da Coordenação/Divisão 

de Enfermagem do HUWC contava com uma secção de Educação Continuada, a qual não 

pôde até o ano de 1980, ser dinamizada convenientemente, por falta de uma enfermeira para 

coordenar suas tarefas específicas da referida secção. Esta situação compatível com o que já 

foi referido com relação à carência de pessoal profissional, relacionada ao número reduzido 

de enfermeiras destacado no relatório anual do serviço. 

Acrescenta a autora que os treinamentos em serviços eram realizados com grande 

dificuldade, ficando em orientação direta da Chefia da Coordenação/Divisão de Enfermagem 

e sua assessora, representada no período pela enfermeira Eneida Rocha. Vale salientar que as 

atividades dessa secção foram limitadas e para os treinamentos realizados, contava com o 

apoio do PIPMO
27 

e do Centro de Treinamento da Secretaria de Saúde do Estado. 

                                                           
27

 PIPMO – (Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra) foi concebido pelo governo de João Goulart 

em 1963 e executado durante a ditadura militar até sua extinção em 1982. Correspondia a cursos 

profissionalizantes, que ocorriam em todo o país, para trabalhadores pouco escolarizados, com encaminhamento 

para o emprego, durante o idiossincrático Estado de bem-estar social brasileiro (CUNHA, 2000). 
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Liderado por enfermeiras, o SECEn teve um incremento em suas ações, que 

contribuíram para sua consolidação no âmbito do Hospital, oportunizando a qualificação de 

vários agentes de Enfermagem dentro da própria instituição. Com manifestações 

empreendedoras conseguiu destacar o trabalho desse grupo, que projetou, em parcerias, a 

Residência Multiprofissional, na qual a Enfermagem hoje se insere.  

Rocha (1986) relata que o SECEn é uma questão de grande importância na 

política de pessoal, tendo em vista que informa, sedimenta, amplia e consolida 

conhecimentos, aprimorando a prática de assistir, promovendo o desenvolvimento de 

habilidades e orientando com respeito a conduta de profissionais. A autora refere quanto a 

política de pessoal do HUWC,  

Investir tempo e recursos financeiros em educação continuada é uma boa política, 

porque certamente os resultados aparecem no desempenho profissional. Em nosso 

hospital, a política de treinamento de pessoal foi intensamente perseguida, inclusive 

como estratégia, no sentido de superar ou minimizar o nosso quantitativo de pessoal 

(ROCHA, 1986, p. 26). 

 

Ximenes (2006) relata que o serviço procurou, sobretudo, a qualificação dos 

profissionais de Enfermagem no sentido de elevar a categoria e o nível de assistência de 

Enfermagem na instituição.  

Paiva (2012) se refere ao SECEn como uma célula que foi se multiplicando, 

ampliando seu espaço, consolidando seu trabalho. Dispõe que entre outras atribuições, o 

serviço era responsável pela seleção de profissionais de Enfermagem para contratação, pela 

avaliação de desempenho dos servidores e o acompanhamento ético profissional.  

[...] Era responsável pelo recrutamento e seleção de pessoal para contratação 

temporária e definitiva, estagiários de nível superior e médio, estágio acadêmico, 

bolsistas e voluntários; nós também elaborávamos o programa de qualificação, 

treinamento e aperfeiçoamento do pessoal de Enfermagem. [...] a avaliação de 

desempenho, esse acompanhamento sistemático também era da responsabilidade do 

serviço de Educação Continuada, além do acompanhamento ético profissional 

(PAIVA, 2012, p. 2). 

 

Liderado por enfermeiras, o SECEn teve um incremento em suas ações, que 

contribuíram para sua consolidação no âmbito do Hospital, oportunizando a qualificação de 

vários agentes de Enfermagem dentro da própria instituição. Com manifestações 

empreendedoras conseguiu destacar o trabalho desse grupo, que projetou, em parcerias, a 

Residência Multiprofissional, na qual a Enfermagem hoje se insere.  

Rocha (1986, p. 26) relata que o SECEn é uma questão de grande importância na 

política de pessoal, tendo em vista que informa, sedimenta, amplia e consolida 

conhecimentos, aprimorando a prática de assistir, promovendo o desenvolvimento de 

habilidades e orientando com respeito a conduta de profissionais.  
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Investir tempo e recursos financeiros em educação continuada é uma boa política, 

porque certamente os resultados aparecem no desempenho profissional. Em nosso 

hospital, a política de treinamento de pessoal foi intensamente perseguida, inclusive 

como estratégia, no sentido de superar ou minimizar o nosso quantitativo de pessoal.  

 

Ximenes (2006) relata que o serviço procurou, sobretudo, a qualificação dos 

profissionais de Enfermagem no sentido de elevar a categoria e o nível de assistência de 

Enfermagem na instituição.  

Paiva (2012) relata que nesse período era realizado um projeto de levantamento de 

necessidades para se detectar, junto à equipe de Enfermagem, os pontos importantes para o 

seu aperfeiçoamento, direcionando as ações do SECEn. Esse levantamento era proposto às 

enfermeiras chefes de unidades, que contribuíam na projeção dos treinamentos, e ainda muitas 

dessas enfermeiras estavam à frente dos cursos ministrados, o que foi muito incentivado nesse 

período. O levantamento era tanto no sentido de qualificar como capacitar a equipe. E como o 

número de atendentes na instituição ainda era grande, a equipe precisava avançar em prol 

desse crescimento profissional.  

O levantamento do perfil dos profissionais de Enfermagem da instituição, 

sobretudo, das enfermeiras, direcionava as ações da SECEn no sentido de qualificar e preparar 

o enfermeiro para suas funções, tanto as funções técnicas como as funções gerenciais. Assim, 

dados sobre a qualificação das enfermeiras também eram importantes, pois com o 

levantamento do perfil dessas profissionais eram disponibilizados horários para que houvesse 

a sua qualificação. Sobre esse aspecto Paiva (2012, p. 2) destaca: 

[...] Na época nós tínhamos, na década de 80, os enfermeiros, na sua maioria tinha 

apenas o curso de especialização. Um número menor estava buscando mestrado, e 

com doutorado só tínhamos uma enfermeira que era a Drª Fátima Sousa. A partir 

desse levantamento fomos estimulando os enfermeiros e disponibilizando horários 

que fossem compatíveis com a escala de trabalho para que estudassem e 

melhorassem o perfil. Esse levantamento direcionava as ações da Educação 

Continuada no sentido de qualificar e preparar o enfermeiro para suas funções. 

 

Ximenes (2006) relata que em 1980 o HUWC ofereceu aos estudantes dos cursos 

de graduação em Enfermagem da UFC, UECE e UNIFOR, excelente campo de treinamento. 

Refere ainda que em março de 1983, foi realizado o primeiro curso de Auxiliar de 

Enfermagem com duração de um (1) ano, oferecido para 31 alunos. Em março de 1984, 

iniciou-se o segundo curso com 36 alunos, que concluíram em maio de 1985. O referido curso 

tinha convênio com a Secretaria de Educação, vinculado ao sistema de 2º grau para a 

formação de nível técnico e de nível médio, classificando profissionalmente o aluno, cujo 

certificado era de validade nacional. 
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A autora acrescenta que ainda no ano de 1983 o SECEn seguindo a sua 

programação de reciclagem e treinamento de pessoal auxiliar, ministrou dois cursos de 

atendente de Enfermagem, qualificando 50 profissionais habilitados para desempenharem 

tarefas simples e de apoio à Enfermagem. Em 1984, o HUWC ofereceu um curso de 

atendente, qualificando 30 candidatos. O referido treinamento teve repercussão positiva, pois 

vários hospitais foram beneficiados com a contratação de profissionais qualificados por esses 

cursos.  

Osório (2007) destaca que o curso para auxiliares de Enfermagem, foi criado pela 

chefia da Divisão de Enfermagem Maria Eneida Rocha, que estava à frente do SECEn, nesse 

período, e que o Centro de Estudos das enfermeiras do HUWC foi criado e coordenado por 

essa chefia. Esse centro funcionava como atividade do SECEn com reunião de estudos 

semanais, objetivando revisar assuntos de interesse profissional, ampliar os conhecimentos e 

trocar experiências de serviços. Os assuntos eram abordados em sala de aula com um ou mais 

expositores ou a modalidade de grupo de discussão, utilizando-se bibliografia de apoio. 

Ximenes (2006, p. 44) lista os assuntos estudados no ano de 1983: 

 Assistência ao paciente com Hepatite e Vírus; 

 Assistência de enfermagem ao paciente em tratamento 

    quimioterápico; 

 Assistência de enfermagem ao paciente traqueostomizado; 

 Assistência de enfermagem ao paciente na higiene oral;  

 Atividade de educação para saúde realizada no ambulatório do HU; 

 Assistência de enfermagem a paciente Hipertenso; 

 Assistência de enfermagem ao paciente Hanseniano; 

 Assistência de enfermagem ao paciente Hematológico;  

 Registros de enfermagem; 

 Revisão de organização de uma unidade de serviço; 

 Assistência de enfermagem ao paciente de Hemodinâmica; 

 Estudo de um modelo operacional de assistência de enfermagem; 

 Estudo sobre Infecção Hospitalar; 

 Assistência de enfermagem ao paciente com Tuberculose; 

 Equilíbrio acidobásico; 

 Assistência de enfermagem a paciente no Cateterismo Cardíaco; 

 Programa de educação em saúde no HU UFC. 
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4.5.7 À frente de novos serviços- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar  

 

A CCIH do hospital foi instituída pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 

196, de 24/06/1983 e a ela compete implantar e manter um sistema de vigilância 

epidemiológica; realizar treinamento em serviço; elaborar técnicas complementares, de 

acordo com as particularidades do Hospital, para a prevenção das infecções que ali 

comumente se verifiquem, com ênfase na regulamentação das necessidades e medidas de 

isolamento e acompanhamento de sua aplicação; sugerir medidas que resultem na prevenção 

ou redução das infecções hospitalares; implementar todas as medidas recomendadas e 

supervisionar a sua aplicação; implementar e manter controle de uso de antimicrobiano; 

preparar para a Direção do hospital relatório dos casos de doenças de notificações 

compulsórias, a ser remetida ao órgão estadual de saúde de sua jurisdição; e participar na 

investigação dos casos notificados, procurando identificar como o paciente adquiriu a 

infecção, e se, ao ser notificada, já foi transmitida a outrem.  

No HUWC a Enfermagem esteve no comando desse serviço quando o mesmo foi 

implantado. No Relatório de Desempenho da Administração Central (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 1987, p. 3), descreve que “a Comissão de 

Infecção Hospitalar cuja chefia está a cargo da enfermagem tem contribuído ativamente para 

minimizar os riscos decorrentes das infecções intra-hospitalar”.  

 

4.5.8 Reconhecimento e respeito 

 

O trabalho de qualificação dos profissionais de Enfermagem trouxe, sobretudo, 

para as enfermeiras, a recompensa de serem reconhecidas pelo desempenho das atividades 

que exerciam. Pela qualificação e especialização eram vistas num contexto diferenciado 

dentro da assistência. Muitas fizeram cursos no sudeste, conseguiram mostrar e atingir, com 

seus conhecimentos, o privilégio de serem respeitadas pelos diversos profissionais da equipe 

multidisciplinar. Com a capacitação, muitas assumiam a liderança e ajudaram na implantação 

de novos serviços, a exemplo da enfermeira Maria José do Espírito que na década de 1970 

destacando a Enfermagem pelo seu trabalho valoroso na implantação das unidades de UTI e 

serviço de cirurgia cardiovascular, e nessa década de 1980 organizou a nova Hemodinâmica. 
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[...] à medida que nós retornávamos nós assumíamos o comando de unidades novas, 

ou então de unidades que sofreram reformas e que estavam com equipamentos mais 

sofisticados, equipamentos de ponta. [...] A Silvana na área de cardiologia, ela foi 

preparado no INCOR. [...] tivemos oportunidade para desenvolver enfermeiros com 

conhecimento para trabalhar em transplantes, tiveram que se deslocar daqui para a 

região sudeste. Enfermeira Diana, ela foi para se capacitar e se qualificar se não me 

engano em Belo Horizonte. E outras enfermeiras dependendo de suas habilidades e 

disponibilidades em sair e estudar, esse campo era oferecido. E sempre recebia como 

retorno os enfermeiros muito gratificados por terem tido essas oportunidades. [...] 

Os profissionais eram reconhecidos e valorizados. Nossa credibilidade aumentava, 

porque você estava mais presente em mais ações, de uma forma global na 

instituição, no sentido amplo. Então você não se limitava a desenvolver só ações de 

Enfermagem, ser só cuidadora de Enfermagem, você participava de um grupo maior 

multiprofissional. E isso dava muita satisfação pra você, por você ser convidada a 

participar de projetos, ser reconhecida pelo seu trabalho [...] (PAIVA, 2012, p. 5).  

 

Embora não tenha conseguido desenvolver de modo pleno a SAE, nesse período 

uma das grandes conquistas foi a aceitação da prescrição de Enfermagem pela equipe 

multiprofissional, com uma melhor interação entre enfermeiros, médicos e pacientes. Santo 

(2012) confirma esses aspectos quando ao relatar que esse trabalho foi muito reconhecido 

porque projetava um cuidado qualificado e seguro. 

 
4.5.9 As mudanças vivenciadas no HUWC- a visão das enfermeiras pioneiras no serviço 

 

Na década de 1980 muitas enfermeiras, pioneiras no HUWC, estavam deixando 

suas atividades assistenciais. Era tempo de suas aposentadorias, depois de anos de dedicação e 

aprimoramento das atividades executadas. As mudanças ocorridas na Enfermagem da 

instituição desde sua inauguração puderam ser visualizadas por essas enfermeiras, que 

concederam seus depoimentos e discorrem sobre as mudanças vivenciadas no serviço no 

decorrer dos anos 1959 à década de 1980.  

[...] A assistência ao doente mudou. As pessoas fizeram mais cursos, tomaram mais 

conhecimento da profissão, da assistência ao doente. Mudou o número de pessoas. 

Quer dizer que com o tempo tudo foi evoluindo chegando até hoje a ter a Residência 

e a Faculdade anexa à Faculdade de Medicina, isso já um benefício muito grande. 

Eu acho que foi um salto muito grande (SANTIAGO, 2012, p.4).  

 

Foram muitas mudanças. Porque quando nós chegamos nosso grupo era um grupo 

pequeno. Depois o grupo foi aumentando, o número de enfermeiras foi aumentando. 

[...] Tínhamos reuniões periódicas e o serviço cresceu muito. Cresceram os serviços, 

instalaram-se novos serviços. [...] O número de auxiliares de Enfermagem 

aumentou. Teve uma melhora muito boa, o crescimento da Enfermagem lá dentro 

(SANTO, 2012, p.4). 

 

Sobre as mudanças ocorridas, acho que ocorreram muitas. Mesmo nesse tempo de 

que eu acompanhava estágio e no tempo em que fiquei na diretoria aconteceram 

muitas mudanças no hospital universitário. [...] a enfermagem passou a ser mais 

valorizada, mais reconhecida, as pessoas passaram a ter mais segurança no trabalho 

da enfermagem (SILVA, 2012, p.6).  
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4.6 A Enfermagem no HUWC na década de 1990 (1990-1999) 

 

A década de 1990 representou para a Enfermagem do HUWC um marco na 

democratização dos processos da categoria na instituição. Além do acentuado crescimento 

profissional, impulsionado pelas inúmeras inovações tecnológicas e incentivo do trabalho 

realizado pelo SECEn, a criação da Diretoria de Enfermagem, no ano de 1999, e a abertura no 

processo decisório de eleição para essa diretoria, com participação de toda a categoria, foram 

as principais conquistas do período. 

A Enfermagem teve nesse período quatro gestões. A primeira da enfermeira 

Jocélia Maria Cavalcante Paiva que concluía em 1991 seu mandato iniciado em 1986. 

Seguindo estabeleceu-se à frente do grupo a enfermeira Naira Maria Ferreira Jucá (1991-

1994). Nos anos de 1995 – 1999, é a vez da enfermeira Suely Holanda Gadelha, momento em 

que a Enfermagem conseguiu o status de Diretoria. Salientamos que em 1997, Maria Dayse 

Pereira assumiu interinamente a Diretoria do Serviço. Com o fim do mandato de Suely 

Gadelha, foi realizado pleito para mudança de chefia, a enfermeira Dayse, vitoriosa, não pode 

assumir o cargo por imposições administrativas, ficando a enfermeira Jocélia como diretora 

de Enfermagem entre 1999-2003.  

Os depoimentos evidenciaram que na década de 1990 houve um grande 

crescimento e reconhecimento da Enfermagem no HUWC. As enfermeiras sentiram-se 

prestigiadas pelo trabalho que desenvolveram nas unidades, quando contempladas pela 

ascensão hierárquica da Enfermagem ao status de Diretoria. Pôde-se ainda identificar que, em 

parceria com o SECEn, continuou-se galgando novos espaços na instituição, assumindo 

papéis de destaque que contribuíram para notabilizar o trabalho da Enfermagem enquanto 

profissão científica e capaz, pela mobilização de forças, manter-se como propulsora do 

desenvolvimento do Hospital, adequando-se aos processos formativos para atender ao novo 

arcabouço administrativo do HUWC. 

 

4.6.1 Mudanças e trabalho proficiente ao longo dos anos 

 

No início dessa década, a Enfermagem passou por um processo de mudanças e 

consolidação de um trabalho proficiente realizado ao longo dos anos. 

A enfermeira Naira Ferreira Jucá relata sobre o período em que esteve liderando a 

Enfermagem do HUWC. Jucá (2012, p.2) aponta que chegou ao cargo através de processo de 

eleição, que envolveu todo o grupo de Enfermagem.  
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[...] houve eleição pra chefia de Enfermagem, no Walter Cantídio, eu concorri com a 

Silvana Linhares, com a Leni e com a Madalena Joca. Na época da eleição fizemos 

uma campanha. Lembro que eu tive 169 votos, a segunda, a Silvana trinta e poucos, 

a Leni 17, a Madalena 12. 

 

Durante o tempo em que permaneceu na liderança da Enfermagem, expõe que a gestão 

foi pautada no equilíbrio entre os poderes da administração e afirma que ainda existiam 

problemas como falta de pessoal e escassez de recursos materiais.  

[...] na minha época foi uma gestão tranquila. [...] o diretor era o Dr. Frota, a diretora 

administrativa era a Drª Wanda. Eu não tive problema com nenhum dos dois. A 

gente tinha as dificuldades que ainda tem hoje, de pessoal, de material, mas com 

relação à gestão em si, da minha passagem na diretoria de enfermagem, 

praticamente eu não tive problema nenhum (JUCÁ, 2012, p. 2).  

 

Outra dificuldade apontada por Jucá (2012) foi em relação ao reconhecimento do 

trabalho da Enfermagem no sentido da aceitação do processo da SAE. Essas dificuldades, 

segundo acredita, estavam vinculadas ao fato da não tolerância, por parte de alguns 

profissionais, da realidade vivida pela Enfermagem no contexto do seu desenvolvimento. 

Havia uma resistência à consolidação de uma Enfermagem científica, não mais tarefeira, com 

suas ações vinculadas a princípios científicos pertencentes a um corpo de conhecimentos 

próprios formalizados e reproduzidos pelas enfermeiras do HUWC. Era sentida certa 

hostilidade, uma não conformidade refletida num confronto de valores, implícito no cotidiano 

das unidades de internação. 

[...] Com os médicos tínhamos certa dificuldade em fazer reconhecer nosso trabalho. 

Pra eu conseguir fazer a visita com eles todo dia, as prescrições de enfermagem que 

eles nem olhavam! [...] nunca deixamos de fazer nossa evolução diária, a prescrição 

de enfermagem. A sistematização da assistência com evolução e prescrição de 

enfermagem (JUCÁ, 2012, p. 7). 

 

Marcadas por esse não reconhecimento formal, percebe-se que as enfermeiras não 

desistiram de realizar a implementação da SAE mesmo diante de ações tão pouco amistosas, 

muitas vezes agressivas. Corroborando, Pereira (2012), relata sobre um momento em que ao 

realizar a SAE foi abordada por um médico que a indagou sobre aquela atividade, já embutido 

por um pré-conceito estabelecido sem ponderar e conhecer o seu significado. Pereira (2012) 

ressalta que devemos, no dia a dia, esclarecer os demais profissionais sobre essa atividade que 

atribui um cuidado individualizado, provido de organização e humanização, garantindo 

assistência qualificada. Isso propulsou a Enfermagem na busca de sua autonomia. 

[...] Na época em que eu estava dando plantão um médico perguntou ‘o que você 

está fazendo?’ Eu disse ‘implementando as prescrições de Enfermagem e 

atualizando’, [...] então disse ‘pra que a Enfermagem prescrevendo?’ [...] fui dizer a 

ele, olhe naquela época! Ele disse ‘Ah é! Eu pensava que vocês queriam ser 

médicos’. Eu disse ‘Não! Nós tratamos do doente doutor, o senhor trata da doença. 

Nós fazemos a sistematização que é uma resposta do doente àquela patologia, e a 
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gente vê esse paciente de uma forma holística. Não estou criticando a sua área, não. 

Mas vocês estão exclusivamente dedicados à doença, e nós ao doente’ (PEREIRA, 

2012, p. 10). 

 

Nesse período foram oficializados os cargos de coordenadoras das clínicas 

médicas, cirúrgicas e ambulatórios, cabendo a essas enfermeiras o papel de supervisão das 

unidades, no sentido de acompanhar, monitorar e avaliar o processo de trabalho da 

Enfermagem, pactuando a gestão com a Chefia da Enfermagem. Essas foram nomeadas de 

assessoras da diretoria de Enfermagem. Jucá (2012, p.5) declara, 

[...] foram criados aqueles  três cargos de coordenadoras a nível de clínica cirúrgica, 

de ambulatórios e de clínicas médicas. Era a Monica dos ambulatórios, a Eugenia 

das clínicas médicas e a Idil, [...] que era das clínicas cirúrgicas. Assim, tinha essas 

três assessoras.  

 

Quanto ao trabalho da equipe, especificamente da enfermeira, esse era realizado 

satisfatoriamente, pois além da capacitação para assumirem as funções, procuravam cumprir 

com suas obrigações e deveres nos diversos cargos que assumiam na instituição, quer na 

gerencia ou assistência. A SAE era utilizada nas unidades, ainda com certa dificuldade devido 

ao trabalho atribuído à equipe, no entanto, a necessidade de fazer vigorar e refletir sua 

cientificidade no cuidado motivava a execução do processo de Enfermagem, mesmo que 

incipiente. No entanto, Jucá (2012, p. 7) faz um saldo positivo do período. 

[...] as enfermeiras das unidades realizavam um trabalho muito bom, no sentido de 

serem capacitadas e responsáveis. O grupo de Enfermagem era disposto a trabalhar 

bem e tinha muita cooperação de todos. A SAE foi bastante incentivada, e era 

realizada em todo hospital. Existiam dificuldades, mas conseguimos conquistar 

respeito pelo trabalho que realizamos.  

 

 

4.6.2 A Diretoria de Enfermagem no HUWC 

 

Com o desenvolvimento das atividades de Enfermagem no Hospital, notou-se um 

grande avanço de natureza técnica e administrativa na área, sendo criada a Diretoria de 

Enfermagem, em 1999, tendo como a primeira Diretora a enfermeira Suely Holanda Gadelha. 

Essa foi uma das mudanças mais significativas da Enfermagem, que, por sua competência e 

empenho, foi reconhecida. Nesse momento o grupo conseguiu consolidar força representativa 

junto à administração geral.  

A enfermeira Suely Holanda Gadelha considerada uma grande representante da 

Enfermagem, sempre buscou que o grupo alcançasse a expressão do saber científico na 

perspectiva de um cuidado legitimado e reproduzido na prática de uma assistência segura, 

compreendendo a necessidade de uma dinâmica de relações saudáveis na instituição. Pereira 
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(2012, p. 5) se refere ao período, considerando essa diretora uma das grandes aliadas das 

causas da Enfermagem no Hospital.  

[...] Conquistada desde 1999 com a Diretora Suely Holanda Gadelha, considero uma 

das diretoras que lutou bastante para uma Enfermagem científica, uma Enfermagem 

resolutiva, uma Enfermagem eficiente. [...] a diretoria de Enfermagem, na época em 

que ela estava ocupando o cargo foi ratificada nessa diretoria permanecendo até 

2010. 

 

Nesse momento acontece a abertura de uma gestão mais participativa, pois, 

segundo Pereira (2012), a enfermeira Suely Gadelha era detentora de um grande poder de 

agregar e de tornar o grupo mais coeso, fato que veio a contribuir para que a equipe, associada 

a uma liderança transformadora, definida na sucessiva gestão, elevasse o seu próprio 

desenvolvimento. Sobre o período, ainda regado por nuances de autoritarismo, exercido por 

alguns membros da administração geral, Pereira (2012, p. 5) ressalta sobre a participação e 

colaboração da diretoria geral para que os processos fossem outorgados em função do alcance 

dos objetivos da instituição, vinculados ao ensino e assistência. 

[...] na época da diretora Suely Gadelha, acontece a abertura da gestão mais 

participativa, porque a mesma tem um grande poder de agregar, de unir em sua 

liderança carismática, que quando esta liderança é continuada com o tipo de 

liderança transformadora (minha gestão), eleva a equipe ao seu próprio 

desenvolvimento Nesta época, o diretor geral era o Dr. César Forte, com sua 

liderança carismática, quem era autoritária era o diretor Médico e a diretora 

administrativa. Mas o diretor geral sempre nos ouvia, conduzindo com maestria aos 

objetivos organizacionais. 

 

Paiva (2012) relata sobre a elevação do status da Enfermagem no período e 

concorda que o fato foi uma das grandes conquistas, atribuindo a esse contexto uma 

participação efetiva nos processos decisórios da instituição. Pois, como Diretoria, estava apta 

a fazer parte desses processos opinando e coparticipando das manifestações e resoluções. Isso 

conferiu visibilidade ao grupo, que ascendeu notadamente no período. 

[...] Uma das mais importantes mudanças foi a Enfermagem conseguir passar para o 

nível de Direção. Porque aí ela politicamente teve mais acesso às informações, 

participava de todas as reuniões de decisão estratégica de dentro do hospital e 

adquiriu mais visibilidade dentro da instituição e credibilidade, poder de barganha 

(PAIVA, 2012, p.1). 

 

Essa mudança no status, como ressalta Paiva (2012), significou impacto positivo 

para o grupo que a partir desse momento conseguiu claramente um comportamento mais 

autônomo nas diversas inter-relações existentes entre os elementos que conformavam a 

estrutura administrativa e assistencial, favorecendo um funcionamento coordenado, 

equilibrado e integrado das ações na instituição. Desta forma passando a ter “voz” nas 

reuniões administrativas, e em outros âmbitos institucionais, tendo assim condições de 

reivindicar situações de não conformidade para o grupo. 
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[...] a Enfermagem tinha voz nas reuniões administrativas, nas reuniões de direção, 

com o ‘staf’, com o corpo de professores, com os residentes. Então assim, o que 

fosse impactar positivamente no nosso serviço seria bem vindo e coisas que 

impactariam de forma negativa a Enfermagem tinha como rebater e fazer uma 

renegociação. Então aí, politicamente, a agente tinha uma posição bem importante 

dentro da instituição (PAIVA, 2012, p.1). 

 

Com a criação da Diretoria de Enfermagem e o processo de democratização 

vivido no período, a escolha da líder passou a ser realizado com a participação de toda a 

categoria, fato que contribuiu para seu fortalecimento. Anteriormente, a gestora era indicada 

pela diretoria geral, apenas com a participação das enfermeiras chefes dos setores, 

independentemente da aprovação dos demais membros da categoria. Sobre este aspecto Paiva 

(2012, p. 3) afirma:  

[...] O processo de eleição da Diretora de Enfermagem antes envolvia só as 

enfermeiras chefes e a diretoria central. A opinião do grupo não era fundamental 

nesse processo. Havia uma lista, e as enfermeiras votavam no nome de três colegas 

para o nome ser apresentado ao diretor. E com o processo de democratização e mais 

aberturas, então envolveu todo o corpo de Enfermagem. 

 

Vale ressaltar que no período da escolha da enfermeira Naira para o cargo de gestão, 

houve o  primeiro  movimento da categoria, no entanto, a decisão para eleger a representante  

ficou limitada às enfermeiras e direção geral da instituição.  

Com a democratização, Paiva (2012, p. 3), relata que a escolha passou a ser de toda a 

Enfermagem, enfermeiras, técnicos e auxiliares, participando do processo eletivo que se 

instaurava. 

[...] A diretora passou a ser escolhida por auxiliares, técnicos e enfermeiros. Todo o 

grupo teve a oportunidade ser ouvido e participar do processo. Isso foi bom porque a 

partir de então tivemos a oportunidade de ouvir e discutir propostas de trabalho. Foi 

um grande passo porque antes existia muito a influência da direção central, e a partir 

daí os nomes foram apresentados com essa lista e aquela que obtivesse o maior 

número de votos, e depois de uma entrevista e análise do currículo ela seria a 

indicada. 

 

Haja vista a necessidade de se ter na liderança uma profissional competente para 

exercer a função, alguns pré-requisitos eram exigidos para que a enfermeira se candidatar ao 

cargo. Assim era preciso, entre outras exigências, que a futura candidata tivesse curso de 

administração hospitalar, já tivesse exercido cargo de gerência de unidade e fosse do quadro 

do hospital, imprescindível para sua atuação. 

[...] existiam alguns pré-requisitos para pleitear o cargo, ela teria que ter o perfil para 

assumir uma direção, a gestão de pessoas de mais de 500 profissionais [...] O perfil 

exigido era de que a enfermeira tivesse o curso de administração, já tivesse sido 

enfermeira gerente de unidade e fosse do quadro do hospital. Porque em um período 

nós tivemos uma professora como gestora, a partir desse episódio foi decidido pelo 

grupo que deveria ser uma enfermeira do corpo do hospital, conhecedor da 

realidade, das necessidades da instituição e da enfermagem (PAIVA, 2012, p. 3). 
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[...] a enfermeira tinha que ter um curso de administração hospitalar, tinha que ter 

pelo menos cinco anos na instituição. Existia um documento na própria Diretoria de 

Enfermagem para que as candidatas preenchessem para concorrerem ao cargo. Então 

não era qualquer enfermeira que poderia se candidatar (JUCÁ, 2012, p. 6).  

 

 “Gestão Participativa”, como ficou conhecido o período em que Suely Holanda 

Gadelha (1995-1999) permaneceu na liderança da Enfermagem, marca a transição de um 

modelo de gestão autoritário, onde o poder era concentrado nas mãos dos gestores, para um 

modelo democrático, com maior participação de toda a categoria. Sobre esse aspecto a 

enfermeira Pereira (2012, p.3) destaca o período: 

[...] quando eu cheguei era uma ditadura velada, depois veio a participação com a 

Suely Gadelha. A gestão participativa iniciou com a Suely Gadelha. A Enfermagem 

do HU tem dois marcos, o período que eu considero assim de coerção onde fazíamos 

tudo pressionadas, que não tinha aquela liderança muito desenvolvida, até porque 

naquela época o modelo era aquele mesmo e depois com a Suely Gadelha foi a 

gestão participativa. Esse divisor de águas, que eu penso que nunca mais poderá 

deixar de ser.  

 

Existiu ainda nessa década um fato relevante na trajetória da Enfermagem no 

HUWC. A enfermeira Dayse participou do processo de eleição para Diretoria de 

Enfermagem, após o término da gestão de Suely Gadelha. No entanto, ao vencer o pleito, foi 

impedida de assumir o cargo. Isso significou um momento abusivo da diretoria geral, ao 

desrespeitar a categoria que exercendo seus direitos instituídos foi banalizada e desacatada 

com essa imposição de poder. Jucá (2012, p. 6) esclarece: 

[...] a Diretoria de Enfermagem sempre foi respeitada. Quando havia a eleição para 

diretoria, quem era eleita assumia independente do diretor do hospital aceitar ou não. 

Mas, depois de mim teve eleição, acho que umas duas gestões depois, onde quem 

ganhou foi a Dayse e o Dr. Eugênio não aceitou, convidou a Jocélia. Então, já houve 

uma quebra, porque isso nunca havia acontecido antes. Sempre quem era eleita, 

independente do diretor gostar, eles sempre respeitaram. A Enfermagem começou a 

perder daí. [...] acho que isso para a Enfermagem foi sua maior perda dentro do 

Walter Cantídio. 

 

Pereira (2012, p. 3) expõe a respeito do fato de não ter sido aceita pela Diretoria 

Geral da época, ficando o cargo à disposição dessa diretoria que indicou outra enfermeira para 

assumir a função. Nesse período, como relata, a Enfermagem ficou amordaçada em sua 

cidadania, ficando impedida de falar e expressar suas queixas, reprimida pela coerção 

autoritária, desvinculada da tendência democrática vivida.  

[...] fui convidada para participar do processo eleitoral, tendo obtido 98% dos votos 

válidos, quando não fui aceita pelo diretor. Nesta época, a Enfermagem ficou 

amordaçada em sua cidadania, com a nova Direção de Enfermagem, que foi 

escolhida pelo diretor geral. Fui remanejada para o ambulatório geral, onde realizava 

consulta de Enfermagem ao paciente diabético, realizando, em parceria com a 

Professora Ângela, diversos trabalhos. Ouvia as queixas da equipe, estavam 

magoados por não serem ouvidos em suas reivindicações; foi o período negro da 

enfermagem do HUWC. 
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Com a indicação da Diretoria Geral, a enfermeira Jocélia, assumiu a Diretoria de 

Enfermagem (1999-2003), período em que realizou sua segunda gestão. Paiva (2012, p.4) em 

seu depoimento, não fez referencias sobre o ocorrido, apenas definiu sua gestão como 

empreendedora, que buscou valorizar e engrandecer a Enfermagem incentivando a procura 

contínua pelo aperfeiçoamento e crescimento profissional, direcionados para um cuidado de 

excelência.  

[...] quando retornei na década de 90, para a Diretoria de Enfermagem, encontrei 

muitas coisas diferentes, até porque já tinha passado um tempo. É como você fosse 

reiniciar, refazer, construir novas amizades, rever as situações anteriores e adequá-

las ao período.  
 

Informa que muitas mudanças ocorreram na instituição nesse período e a 

Enfermagem fez parte de cada processo. Relata que foi um tempo de mudanças em 

infraestrutura, na organização administrativa dos serviços. Mudanças no Centro Cirúrgico, 

mudanças na Central de Material, mudanças em nível de unidade cardiológica, na área 

ambulatorial. E a Enfermagem estava presente em todas elas, trabalhando e contribuindo em 

cada novo serviço com garra e competência.  

Paiva (2012, p. 5) ainda esclarece que teve apoio e participação de enfermeiras 

durante o período em que esteve à frente do grupo. Declara que tentou implementar um novo 

sistema de escala para a equipe que, no entanto, não teve aceitação do grupo,  

[...] Tive também a contribuição de muitas colegas que ainda permanecem no 

hospital. A enfermeira Gerusa, a enfermeira Clébia, a enfermeira Rita, a Felícia. [...] 

foi também um momento de muito crescimento, e também muita turbulência porque 

na época nós começamos a trabalhar um projeto de escala e isso gerou muito 

conflito. Nós não chegamos a implementar esse projeto. Mas a finalidade desse 

projeto era tirar o enfermeiro da atividade burocrática, ou pelo menos minimizar o 

seu trabalho burocrático e dedicar esse tempo à assistência. Acredito que o 

marketing não foi muito bem elaborado e nós tivemos muitos conflitos.  

 

 

4.6.3 Unidade de Hematologia: humanizar é mais do que preciso, é uma questão de 

estabelecer relação de respeito e confiança 

 
 

A enfermeira Rita Paiva iniciou seus trabalhos no HUWC no ano de 1992. Com 

escala nas unidades de internação, prosseguiu realizando trabalho de destaque na UTI. Após 

três anos foi convidada a implantar a unidade de Hematologia do Hospital. E em 2007, foi 

levada à gerência do SECEn onde também desempenhou importante trabalho conseguindo 

notabilizar ainda mais a Enfermagem na instituição. No ano de 2011, assume a Chefia de 

Enfermagem do então Complexo Hospitalar da UFC, momento em que tramita processo de 

mudanças organizacionais. Entre altos e baixos a enfermeira relata, em seu depoimento, um 

pouco dessa trajetória de dedicação que tanto oportunizou o crescimento da categoria. 
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Honório (2012, p. 1) ao relatar sobre sua entrada na instituição, deixa claro, a 

liderança autoritária exercida nesse período, quando declara sobre sua transferência de setores 

na instituição:  

[...] entrei no hospital em Dezembro de 1992, pela clínica médica IIB. Passei apenas 

um mês lá, quando foi final de Dezembro todo mundo já sabia que eu ia compor a 

equipe da UTI, que eu iria ser transferida pra UTI. A única pessoa que não sabia era 

eu mesma! Mas, graças a Deus, eu sempre gostei de tanto de emergência quanto de 

UTI, sempre gostei de desafios. [...] passei três anos no setor [...] você ia mesmo 

para onde determinassem, haja vista que eu fui a última a ter o conhecimento de que 

eu ia para a UTI.  

 

Discorre sobre a implantação da unidade de Hematologia a qual chefiou até o ano 

de 2007, quando foi direcionada para o SECEn.  

[...] depois de três anos eu fui convidada a montar o serviço de Hematologia na 

Clínica Médica I, no ano de 1995. E eu aceitei o desafio. E todos os leitos de 

hematologia espalhados pelo hospital foram concentrados na clínica médica I onde a 

gente montou o serviço [...] (Honório, 2012, p. 8). 

O processo de Enfermagem aos pacientes em hematologia exige avaliação e 

monitoração experientes, para minimizar as complicações inerentes ao quadro apresentado. 

Esses pacientes se desestabilizam rapidamente, às vezes sem apresentar quaisquer sinais e/ou 

sintomas visíveis. A especialidade requer da equipe de Enfermagem conhecimento científico 

específico, uma assistência embasada em critérios rígidos de procedimentos e uma percepção 

aguçada para antever intercorrências, que possam ser fatais, se não sanadas em um curto 

espaço de tempo, além de ter o domínio sobre cada conduta nas diferentes patologias da 

especialidade, tendo em vista o complicado tratamento ao qual é submetido esse paciente 

(BRUNO, 2011).  

Nessa perspectiva, Honório (2012) ressalta o trabalho realizado que esteve 

voltado para além do processo de implementação da unidade, direcionado, sobretudo, ao 

treinamento da equipe que precisaria, entre outros conhecimentos, uma prática regada de 

reflexão, estabelecendo um cuidado humano e sistematizado. O critério no manuseio das 

medicações, a construção de protocolos e organização de normas e rotinas para o setor 

fizeram parte, entre outras providências, da estruturação do serviço, além do preparo 

emocional da equipe que se deparou com situações delicadas, como as altas taxas de óbitos 

existentes na unidade. 

[...] No começo as pessoas ficaram assustadas por causa das quimioterapias, do tipo 

de paciente. Então, teve que haver muito jogo de cintura, muita agregação e 

participação em grupo para que nós pudéssemos montar a clínica e levar o serviço 

porque é um serviço muito pesado por conta de toda carga emocional que traz pelo 

número de óbitos que a gente enfrenta nesse tipo de serviço (Honório, 2012, p. 8). 
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4.6.4 O ininterrupto processo de aperfeiçoamento da Enfermagem  

 

O SECEn  foi o grande incentivador do crescimento da Enfermagem no HUWC. 

Contou com o apoio e parceria do setor de Recursos Humanos do Hospital e Superintendência 

de Recursos Humanos da UFC. Jucá (2012) relata que à frente desse serviço na década de 

1990, entre outras, esteve a enfermeira Jaqueline Caracas, que contribuiu com seu trabalho 

para o desenvolvimento do serviço. Desempenhou papel de grande valor contribuindo 

positivamente no processo de ascensão da Enfermagem na instituição.  

Ximenes (2006) faz uma relação dos cursos e treinamentos para a Enfermagem do 

Hospital, realizado nos anos de 1991 a 1994. Entre eles destacamos: Curso de auxiliar de 

Enfermagem; Curso de técnico de enfermagem; Atendimento ao público; Higiene do trabalho 

e perícia; Relações humanas no trabalho; Atendimento em saúde; Limpeza hospitalar; 

Introdução à computação; Infecção hospitalar; Administração de material; Gases medicinais; 

Atualização em enfermagem Oncológica; Supervisão e gerenciamento em enfermagem; 

Humanização em centro cirúrgico; Desafio para enfermagem na terapia intensiva; Relações 

humanas e comunicação; O papel do enfermeiro na circulação extracorpórea; Introdução à 

micro informática; Higiene e limpeza para controle de infecção hospitalar; Reciclagem para 

técnico e auxiliar de enfermagem; Word for Windows; Ética na enfermagem; Atendimento 

humanizado; Administração em medicamento. 

Assim, como podemos visualizar, o trabalho do SECEn funcionava no sentido de 

incrementar as ações de Enfermagem, qualificando o serviço amplamente, em busca de uma 

melhor assistência.  

Ximenes (2006) relata que a partir do ano de 1998 houve no HUWC a promoção 

de eventos culturais e sociais com a participação efetiva da equipe de Enfermagem do 

Hospital. Esses eventos proporcionaram grande interação entre os diversos profissionais da 

instituição. Os referidos eventos estavam enquadrados nas celebrações de Comemoração de 

aniversários; Dia do Enfermeiro; Arraiá de Enfermagem; Festa do dia da criança; Festa do 

cacareco; Festa da pechincha; Confraternização natalina; Chá de baby; Promoção de bingos; 

Café da manhã; Escolha / Revelação do anjo da guarda; Mensagem de aniversário, e pesar.  

 

4.7 A Enfermagem no HUWC na década de 2000 (2000-2009) 
 

Na década de 2000 a Enfermagem do HUWC experimenta avanços, determinados 

pelo constante processo de mudanças advindas da globalização, que evoca a esses 
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profissionais a necessidade de aprimoramento nas dimensões de suas competências, 

vislumbrando responder com eficiência as demandas da sociedade. Esse período contemplou 

a gestão da enfermeira Jocélia Cavalcante Paiva, até o ano de 2003, seguida de duas gestões 

da enfermeira Maria Dayse Pereira (2004-2007; 2008-2010), que em processo eleitoral, 

envolvendo todo o corpo de Enfermagem do Hospital, conquistou o cargo, reconhecido e 

aceito na instituição.  

Nessa perspectiva de mudanças, apresentamos as principais realizações do grupo 

incentivadas pela liderança democrática e participativa, instituída a partir de 2004, na qual 

evidenciamos um desenvolvimento proporcional aos avanços contemporâneos propostos pelo 

novo sistema de saúde. 

Ainda com status de Diretoria, a Enfermagem, estabelece processos e implementa 

um cuidado científico, humanizado, sistematizado, consagrando-se na excelência do 

atendimento ao paciente, assegurando seu papel e compromisso com a sociedade, que aspira 

por maior qualidade na prestação da assistência à saúde. 

A SAE constituiu-se como mola propulsora desse desenvolvimento, agregada à 

concretização de normas, rotinas e reorganização dos procedimentos padronizados, 

ferramentas de gestão do cuidar, instrumentos destacados fortemente no período. 

A organização de serviços e setores, com participação efetiva de enfermeiras que 

adquiriram capacidade de resolver desafios, compreendendo todos os processos e tomando 

parte das transformações necessárias para o funcionamento dos serviços da instituição.  

A expansão do trabalho da Enfermagem, acompanhando a evolução do mundo 

globalizado, ganha muito mais amplitude, haja vista suas atribuições nos processos de ensino, 

pesquisa, assistência e gestão, incrementadas pela inserção da Residência em Enfermagem, e 

necessidade de formação de preceptores na área, estimulada às enfermeiras das unidades. 

Como não podia ser diferente, o SECEN, compartilhando de todo esse processo, desponta 

dando continuidade ao trabalho incessante de aperfeiçoamento do grupo.  

 

4.7.1 Gestão Estratégica Participativa- enfermeira Maria Dayse Pereira (2003-2010) 

 

A enfermeira Maria Dayse Pereira, diretora de Enfermagem, discorre sobre o 

período de sua gestão destacando a força de trabalho da Enfermagem, e orgulha-se do 

trabalho desenvolvido com toda a equipe, que notadamente se empenhou para conquistar o 

espaço científico, avançando nas técnicas do cuidar. Pereira (2012) destaca o empenho 
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realizado para implementação efetiva da SAE, que contribuiu efetivamente para a excelência 

do cuidado. 

Com um modelo de liderança comunicativa, apresentado no Projeto de Gestão da 

Diretoria de Enfermagem (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDO, 2004 p. 

68) cujo “princípio básico é uma Enfermagem empreendedora orientada para vencer desafios 

e superar metas, mesmo em circunstâncias de restrições e mudanças rápidas”, que registra o 

novo modelo conceitual e gerencial do Serviço de Enfermagem do HUWC, desenvolvido com 

ampla participação da Enfermagem, configura-se um movimento de renovação em direção a 

um processo de transformação e aprendizagem. Pereira (2012, p. 4) acredita que conseguiu 

inspirar a equipe para conquista de um espaço mais amplo na organização da instituição, 

vislumbrando a competência de cada membro.  

[...] ao optar pelo modelo de gestão participativo e estilo de liderança do tipo 

democrática, onde a transparência das ações sempre foi uma característica do meu 

estilo de gerir a nossa enfermagem, acho que conseguimos inspirar a equipe para a 

emoção de se conquistar um espaço mais amplo na organização, não na perspectiva 

de ufanismo vaidoso, mas na vertente da competência e valor que eu sempre 

enxerguei e senti na equipe.  

 

Pereira (2012) destaca a Gestão por Competência (FIGURA 26) na qual realizou 

trabalho de incentivo para as enfermeiras, propondo um gerenciamento traduzido pela 

competência que cada uma detém, mostrando um diferencial próprio e constantemente 

aprimorado 

  Figura 26 - Gestão por Competência 

____________________________________________________________________________ 
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Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 

 

Pereira (2012, p.4) ressalta que procurou despertar nas pessoas a motivação de 

que elas podem fazer a diferença dentro dos processos institucionais, tão logo assumam 

participar deles com comprometimento, colocando-as como elementos importantes na 

construção dos avanços da categoria. 
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[...] tal como uma orquestra, fomos apenas a maestrina que despertou nas pessoas 

que elas é quem fazem a diferença, que o trabalho feito com competência, amor, 

disciplina e perseverança, é o que mais importa, que elas são as pessoas mais 

importantes do processo.  

 

Uma das principais preocupações da gestora, conforme Pereira (2012) foi de 

capacitar a equipe para garantir uma assistência de qualidade, direcionando o grupo a uma 

prática eficiente, sempre tendo a visão de que equipe desenvolvida, paciente satisfeito com 

procedimentos realizados com segurança.  

Pereira (2012) destaca a experiência das ações administrativas na formação dos 

enfermeiros em liderança “Coaching”, pelo Projeto “LIDERANÇA COACH” para as chefias 

de Enfermagem. Chiavenato (2002) relaciona “Coaching” a um tipo de parceria exercida por 

uma pessoa que seria denominada “coach” e outra que seria o aprendiz. Essa relação levaria o 

aprendiz a um processo de desenvolvimento, dos valores, crenças e visão, capaz de gerar 

resultados extraordinários. Entretanto, esse tipo de liderança não significa um compromisso 

apenas com os resultados, mas, sobretudo, com a pessoa como um todo, seu desenvolvimento 

e sua realização. Por meio desse processo, novas competências surgem, tanto para o coach 

quanto para seu cliente. Esse projeto capacitou 55 enfermeiros da instituição. 

Sobre o projeto Pereira (2012, p. 5) esclarece: 

As líderes eram escolhidas de acordo com um perfil de competência (todas são), mas 

principalmente pela percepção de que aquela líder queria realmente uma 

transformação positiva para a enfermagem (disposição de ser a COACH de sua 

equipe, para elevá-la a um patamar mais elevado e consequente melhoria da 

qualidade assistencial), pois só melhor cuidamos se nos sentirmos livres para criar e 

mudar o cenário. Nesta trajetória, penso que todas as conquistas que hoje estão 

sendo fortalecidas nasceram e se consolidaram através do trabalho em equipe e sem 

pressão negativa para atingir as metas. 

 

 

A figura 27 destacada a seguir, mostra momentos de preparação da estratégia 

adotada, que contaram com a participação das enfermeiras do HUWC empenhadas em fazer 

parte dessa ruptura progressiva com o tradicionalismo da percepção de uma postura submissa 

à uma hierarquia autoritária, alimentada por tantos anos na instituição.  
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Figuras 27- Projeto “Liderança Coaching” - Enfermeiras do HUWC 
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________________________________________________________________________________ 

Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 

 

Pereira (2012) relata sobre mudanças em paradigmas, e cita as principais, 

realizadas no período em que permaneceu na liderança do grupo. Entre essas mudanças estão: 

Projeto de Gestão da Diretoria de Enfermagem e planejamento estratégico participativo; 

Implantação de uma sala de aula do PROFAE; Implantação do Curso de Especialização em 

Infecção Hospitalar; Implantação da SAE; Implantação da Residência em Enfermagem; 

Padronização dos Procedimentos; Projeto da Tele-enfermagem; Integração docente-

assistencial; Participação da Enfermagem na Formação de Comissões Institucionais e de 

Enfermagem.  

O Projeto de Gestão da Diretoria de Enfermagem planejamento estratégico 

participativo apresentado pela Diretora de Enfermagem (FIGURA 28), no final do primeiro 

ano de seu mandato, em 2004, à equipe de enfermagem e Direção Geral. Consta do 

planejamento de suas atividades, apresentação da missão, valores, da equipe gerencial, assim 

como resultados alcançados no primeiro ano e metas para os próximos anos (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 2004). 
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Figuras 28 –  Diagnóstico situacional e elaboração do Projeto de Gestão Participativa do serviço de Enfermagem  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apresentação do Projeto de Gestão     Grupo de Enfermagem HUWC 

______________________________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 

 

A implantação de uma sala de aula do PROFAE visando qualificar os auxiliares 

para o curso de técnico em Enfermagem. Registra-se a qualificação de 30 auxiliares de 

Enfermagem com essa parceria. Freitas (2007) relata que o projeto de profissionalização dos 

trabalhadores da Enfermagem, especialmente os auxiliares, teve impulso com a Lei 7498/86 

que dispôs sobre o exercício profissional da Enfermagem.  

A realização do curso de Especialização em Infecção Hospitalar, à frente desse 

projeto estava a enfermeira Fátima Souza. O curso objetivou a qualificação de enfermeiras na 

área de controle de infecção hospitalar.  

A implantação da SAE, trazendo uma docente do Departamento de Enfermagem 

DENF/UFC para ministrar as aulas. Nesse momento a participação da professora Thelma 

Leite de Araújo que realizou curso de capacitação do Processo de Enfermagem, para as 

enfermeiras do HUWC, habilitando-as para a efetiva utilização do instrumento. 

[...] a sistematização da assistência de Enfermagem foi consolidada no nosso 

período. [...] o processo se inicia timidamente na gestão da professora Raimundinha, 

mas sem êxito, porque só algumas colegas aderiram inclusive eu, que quando fazia a 

SAE, mesmo empiricamente, sem nenhum treinamento prévio, era muito criticada 

pelas colegas que achavam ‘coisa da DIRETORA’. Com a gestão da Suely Gadelha, 

foi reiniciado o processo, mas ainda de forma resistente pelas colegas, o que também 

não teve êxito em 100% [...] todas as profissionais que se dedicaram, estudaram sob 

a orientação da professora Thelma Leite, que convidamos e ela prontamente se 

disponibilizou para essa empreitada, que as 21 h vinha ao HU dar aula de exame 

físico para a primeira turma que seria o agente multiplicador deste treinamento. E as 

colegas ficavam até dez horas da noite, onze horas, vendo a professora dando essa 

parte de exame físico da sistematização da assistência (PEREIRA, 2012, p.6). 
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Segundo Pereira (2012) o resultado desse trabalho foi a implantação definitiva e 

sem retrocesso da SAE, pois a equipe se conscientizou da importância do processo, posto que 

era meta da Direção Geral preparar o HUWC para o processo de “Acreditação”, com 

participação efetiva do SECEn, com as enfermeiras Rita Paiva, Fátima Nóbrega, e Ana Maria 

Mesquita, todas as coordenadoras Rita Pereira, Lilian Gondim e Socorro Oliveira, e ainda 

todas as gerentes das unidades.  

Nóbrega (2006) se relacionando a SAE destaca que cuidado humano é a essência 

do trabalho da Enfermagem, mas que, entretanto, nas instituições hospitalares, esse cuidado 

está sempre marcado por procedimentos, e distante do interagir e compartilhar. Esta 

perspectiva defendida por Lima (2001) se evidencia no cotidiano, quando nos vemos 

absorvidos por atividades burocráticas, ou quando próximos do paciente, sempre a 

desenvolver técnicas isoladas, correndo contra o tempo, para atingir a produtividade. Para 

Nóbrega (2006) essa “lógica” irracional e fria pode ser modificada, se atingirmos o 

envolvimento integral dos enfermeiros na consolidação da SAE.  

A aplicação da SAE é um avanço na instituição, visto que traz autonomia em 

todos os aspectos. Ao profissional de saúde, enfermeiro, promove a consolidação da sua 

prática fundamentada no conhecimento científico e ao paciente, conforme Campos (1992, p. 

70), “estimula a capacidade de enfrentar os seus problemas a partir de suas condições 

concretas de vida”. 

Andrade e Vieira (2005, p. 262) afirmam que “o enfermeiro ao planejar a 

assistência, garante sua responsabilidade junto ao cliente assistido” e segundo Santos et al. 

(2002) “permite diagnosticar as necessidades do cliente, garantindo a prescrição adequada dos 

cuidados, orientando a supervisão do desempenho do pessoal, a avaliação dos resultados e da 

qualidade da assistência porque norteia as ações”. 

A Diretoria de Enfermagem se mobilizou para que houvesse a sensibilização e 

conscientização dos profissionais para que a SAE fosse implantada nos serviços. Dessa forma 

organizou equipes de treinamento e contou com o apoio das enfermeiras do SECEn, além da 

contribuição da professora Thelma Leite. Foi um projeto que envolveu a equipe de 

enfermeiras do HUWC no processo de incentivo à realização da SAE por toda equipe de 

Enfermagem na instituição. O registro (FIGURA 29) mostra momentos em que a equipe se 

reuniu para essa sensibilização. 
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 Figuras 29-: Sensibilização dos profissionais para a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Da direita para esquerda as enfermeiras: Maria Lenir,     Da direita para esquerda: Profª Thelma Leite e Maria Dayse 
Maria Dayse, Lúcia Regina e Jackeline Osterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECEn – Da direita para esquerda as enfermeiras:  

Ana Maria Mesquita, Selda Carvalho e Fátima Nóbrega. 

____________________________________________________________________________________ 

Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 

 

A implantação da Residência em Enfermagem que segundo afirma Pereira (2012) 

foi desafiador. A Professora enfermeira Neiva Francenely Cunha Vieira, diretora da FFOE na 

época, prontificou-se a ajudar na concretização do projeto, segundo Pereira (2012, p. 7) “foi a 

primeira pessoa com quem conversei e a mesma se dispôs a implantar conosco”. Contou com 

o apoio da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da UFC (FFOE/UFC) até o 

Departamento de Enfermagem DENF/UFC. 

A Residência em Enfermagem se consolida como relevante, na medida em que 

qualifica o profissional para uma assistência integral e humanizada (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 2008a). 

A Comissão de Implantação da Residência em Enfermagem contou com a 

participação das enfermeiras: Maria Dayse Pereira (Diretora de Enfermagem do 

HUWC/UFC); Maria Dalva Santos Alves (Coordenadora do Curso de Graduação em 

Enfermagem/UFC), Rita Paiva Pereira Honório (Coordenadora da SECEN do HUWC/UFC); 

Maria De Fátima Bastos Nóbrega; Ana Maria Mesquita; Ângela Maria Alves e Souza 
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(Coordenadora Geral da Residência), Maira Di Ciero Miranda, Joselany Afio Caetano, Neiva 

Francenely Cunha Vieira (Diretora da FFOE / UFC); Isabel Augusto Batista Braga; Jackeline 

Osterno Carvalho; Lúcia Regina Ferreira da Silva (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER 

CANTÍDIO, 2008b). 

A figura 30 mostra momentos de reuniões com alguns membros da comissão de 

Residência em Enfermagem do HUWC. 

 
Figura 30- Reuniões da Comissão de Residência em Enfermagem 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 
 
 

Consolidada em 2009, a Residência em Enfermagem do HUWC, tem como 

objetivo precípuo capacitar enfermeiros para a sistematização do processo de trabalho de 

Enfermagem nas áreas de abrangência das especialidades de cuidar clínico, cirúrgicos e saúde 

mental, propiciando, ao Enfermeiro Residente, cenários de cuidado para a identificação do 

diagnóstico de enfermagem voltado para o indivíduo, família e comunidade, articulando as 

ações de ensino, pesquisa e assistência (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER 

CANTÍDIO, 2008). O documento descreve: 

[...] desenvolver nos enfermeiros residentes, competências para gestão das políticas 

de saúde no contexto do cuidado de enfermagem; proporcionar tecnologias para o 

desenvolvimento técnico - cientifico do profissional no processo de cuidar clinico, 

cirúrgico e saúde mental; incentivar a produção e socialização cientifica em 

periódicos nacionais e internacionais; estimular a participação em eventos 

específicos e/ou relacionados com a área de enfermagem; considerar os aspectos 

éticos, científicos e legais como princípios de orientação à sistematização do 

cuidado; desenvolver projetos de Educação Permanente voltados para o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos técnico-científicos no âmbito hospitalar 
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fundamentado na metodologia da assistência de enfermagem; Realizar eventos de 

atualização para a apresentação de novas tecnologias criadas pelos residentes; 

Propiciar intercâmbios em instituições parceiras com experiências de tecnologias de 

cuidado (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 2008 

b, p. 3). 
 

A Padronização dos Procedimentos resultou na elaboração do Manual de 

Procedimentos Operacionais Padronizados – POP do HUWC. Foi fruto de estudo e troca de 

experiência do grupo de enfermeiros que integra a Diretoria de Enfermagem dessa instituição, 

consolidado em um dos mais belos trabalhos coletivos realizados por esses profissionais no 

HUWC. O POP vislumbra padronizar, organizar e aperfeiçoar o processo de trabalho dos 

profissionais de Enfermagem, ou seja, proporcionar a assistência sistematizada, reduzindo os 

custos operacionais, assim como oportunizar o treinamento eficaz das equipes e a contínua 

atualização e aperfeiçoamento dos procedimentos técnicos (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

WALTER CANTÍDIO, 2006). 

Nóbrega (2006) destaca que esse manual foi lançado no ano de 2006, consta de 

documento onde foram detalhadas e padronizadas as principais técnicas de Enfermagem 

realizadas nas diversas unidades do Hospital. Scarparo; Ferraz e Chaves (2011) destacam que 

a padronização de condutas assistenciais e técnicas, amparada na literatura científica, 

organizada em forma de manuais dão subsídios à prática assistencial viabilizando ações 

seguras na prestação dos cuidados.  

A figura 31 mostra o momento da entrega do referido manual para as enfermeiras 

chefes das unidades do HUWC. 

Figura 31- Elaboração do Manual de Procedimento Operacional Padronizado  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Da esquerda para direita as enfermeiras: Rita Paiva e Maria Dayse 

____________________________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 
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O Projeto da Tele-enfermagem desenvolvido no HUWC disponibilizando 

especialização e aperfeiçoamento para profissionais do PSF de todo o Estado do Ceará. 

Iniciado em junho de 2009, com a liderança da enfermeira Dayse, contou com apoio da 

estrutura do Programa de Telessaúde, da Faculdade de Medicina da UFC, que propicia aos 

profissionais conferirem as palestras em seu local de trabalho (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ, 2009. a). 

Figura 32 – Projeto Tele-enfermagem desenvolvido no Hospital Universitário 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Enfermeira Dayse Pereira 

_____________________________________________________________________ 
Fonte: Jornal da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (2009. a). 

 

Integração docente-assistencial com a participação em grupo de pesquisa voltado 

pra Administração em Enfermagem, e incentivo para que a equipe de Enfermagem buscasse 

processos de qualificação profissional. Pereira (2012, p.9) aponta que uma das parcerias, foi a 

professora Ana Fátima que foi para dentro do Hospital para falar para as enfermeiras da 

necessidade de fazer mestrado, doutorado. E isso, como afirma,“tirou mais aquele ‘ranço’ de 

que quem cuidava, cuidava e de quem ensinava, ensinava”. 

Figura 33- Projeto Integração Docente Assistencial.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Profª Ana Fátima Carvalho e Maria Dayse 

_________________________________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 
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Participação da Enfermagem na Formação de Comissões Institucionais e de 

Enfermagem, vislumbrando a melhor qualidade assistencial. Comissão de Curativos; 

Comissão de Ética em Enfermagem; Comissão de Humanização; Comissão de Ensino; 

Comissão Auditoria; Comissão Hemovigilância; Comissão de Combate ao desperdício; 

Comissão Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); Comissão Intra-hospitalar de Doação de 

Órgãos e tecidos para transplante (CIHDOTT); Comissão de Acreditação do HUWC.  

Sobre as comissões, Pereira (2012) aponta que, as exclusivas da enfermagem 

foram: a Comissão de Dimensionamento de pessoal, formada por: Maria Dayse, Izabel 

Augusto, Rita Paiva, Jackeline Osterno, Lenir Ximenes Rocha; e a Comissão da Supervisão 

Participativa Educativa: com o propósito da de elevar o padrão de qualidade dos serviços 

prestados aos clientes, família e comunidade, numa abordagem científico-humanista. O 

desenvolvimento do pensamento sistêmico e estratégico na função da supervisão em 

Enfermagem contribuindo, sobremaneira, na melhoria contínua na prestação dos cuidados aos 

nossos clientes. 

Sobre as comissões institucionais Pereira (2012, p.9) relata:  

[...] para as demais comissões, o meu trabalho foi inserir as Enfermeiras em todas 

essas comissões Institucionais, pois não havia nenhuma representatividade nestas, e, 

sentindo a necessidade, recrutei e inspirei as colegas para a importância da nossa 

participação. 

 

Comissão de curativos: com intuito de direcionar as ações no tratamento das 

lesões e feridas, formada por enfermeiros especialistas em estomoterapia.  

Comissão de Ética em Enfermagem: foram nomeadas várias comissões, mas sem 

êxito, porque o COREn (Conselho Regional de Enfermagem) indeferia sempre, por causa da 

inadimplência, só vindo se consolidar em 2010 capitaneada pela enfermeira Cláudia Gomes. 

Essa comissão, conforme Pereira (2012) visa realizar ações educativas, fiscalizadoras e 

consultivas do exercício profissional e código de ética dos profissionais de Enfermagem nas 

instituições, estabelecida pela Resolução do COFEn 172/1994. Sobre a Prática Legal da 

Enfermagem Freitas (2007, p.254) declara:  

De fato, não basta determinar regimentalmente as atribuições da CEE nas 

instituições de saúde. É necessário discutir seu papel nessas instituições para, além 

de zelar pelo exercício ético dos profissionais de enfermagem, contribuir para a 

melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente, assegurar que os 

profissionais cumpram bem suas obrigações/deveres e também que lhes sejam 

garantidos os seus direitos. 

 

Os profissionais responsáveis por estas comissões Institucionais eram a Dra. 

Rosalice, chefe do Escritório da Qualidade, nomeado pelo Dr. Sílvio Furtado, diretor da 
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instituição. Abaixo, segue (Figura 34) o nome dos enfermeiros inseridos nas comissões do 

HUWC. 

Figura 34 – Enfermeiros nomeados para as comissões institucionais do HUWC 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pereira (2012). 

 

 Pereira (2012) discorre que houve, nesse período, processo de negociação 

constante com as instâncias majoritárias da UFC, sempre em busca de melhorias que pudesse 

oportunizar o aparecimento do brilho do trabalho da equipe de Enfermagem, através do 

cuidado integral, sendo que a valorização da equipe foi condição fundamental para as 

mudanças. Acredita que, com essas mudanças, um novo espaço e novas perspectivas foram 

lançados para a Enfermagem do HUWC, ao afirmar que no cenário das instituições de saúde a 

Enfermagem se relaciona diuturnamente com todas as demais áreas, numa interdependência 

que, em maior ou menor grau, exige disposição, competência e habilidade de relacionamento. 

Nesta perspectiva, os profissionais de Enfermagem necessitam do desenvolvimento da 

estratégia de liderança no processo de gestão de pessoas nas organizações de saúde.  

Pereira (2012, p.4) relata em seu depoimento sobre a importância da “Gestão 

Participativa”. 

[...] uma gestão participativa, onde as pessoas pudessem opinar, sugerir. Melhoria 

contínua para o serviço e não aquela perspectiva de coercitividade. O tratamento de 

igual como é pra ser, primeiro como manda a constituição, segundo como é pra ser e 

terceiro você ter uma liderança forte, uma forte influência de participação, cogestão. 

Eu acredito muito porque quando as pessoas sugerem é porque elas estão 

interessadas em mudar, e se elas estão interessadas em mudar é sempre para melhor 

não é pra pior. 

 

Ressalta a abertura de maiores possibilidades e oportunidades para qualificação da 

equipe, tendo em vista a necessidade de oportunizar o crescimento de todos a partir de uma 

liderança participativa,  

[...] Outra mudança também ocorrida foi a abertura, por conta da gestão 

participativa, a abertura das pessoas para estudar mais, a gente incentivou muito essa 

parte de qualificação. Antigamente, para uma pessoa sair para fazer mestrado ou 

Comissão de Curativos; Vânia e João Carlos;  
Comissão de Ética em Enfermagem; Cláudia Gomes; 
Comissão de Humanização: Todas as gerentes de Enfermagem com a direção geral; 
Comissão de Ensino: Fátima Nóbrega, Rita Paiva, Ana Mesquita; 
Comissão Auditoria: Doralice; 
Comissão Hemovigilância: Rocivânia Lélis; 
Comissão de Combate ao desperdício: Maria Dayse, Lenir Rocha, Jackeline Osterno, Rita Paiva; 
Comissão Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); Silvana Linhares e Jaqueline Gomes; 
Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e tecidos para transplante (CIHDOTT): Clébia Azevedo. 

Comissão de Acreditação do HC. Maria Dayse, Lenir Rocha, Rita Paiva, Jackeline Osterno. 
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especialização era um Deus nos acuda. Eu mesmo sofri isso. Fiz cinco 

especializações, nunca me ausentei do HU, porque não deixavam. “Você quer 

estudar para que? Você tem é que cuidar!” Então, por conta que eu sofri tanto nesses 

anos que um dia eu prometi para mim mesma, que no dia em que eu alcançar a 

liderança máxima do HU eu vou fazer tudo ao contrário do que fizeram comigo 

(PEREIRA, 2012, p. 5). 

 

Sobre esse período em que a enfermeira Dayse permaneceu na Direção de 

Enfermagem Rezende (2012, p.3) afirma: 

[...] trabalhava muito assim, planejamento de processos. [...] nessa Direção de 

Enfermagem foram trabalhados muito os processos, as tomadas de decisões com 

muita visibilidade das necessidades da Enfermagem dentro da instituição. A diretora 

na época, que era a enfermeira Dayse, trabalhou muito com uma teoria que ela 

gostava de falar que era o reconhecimento de talentos. Ela transformava as situações 

em benefícios para as pessoas, colocando as pessoas em lugares que as pessoas 

achavam que iam produzir mais, que iam implementar novos serviços dentro da 

própria Enfermagem. Se falou muito a nível de trabalho em equipe. Acho que foi um 

bom período. 

 

 

4.7.2 A organização do processo de trabalho da Enfermagem no HUWC  

 

 

Bauli e Matsuda (2009) afirmam que apesar do aumento e qualificação do 

contingente de enfermeiros, no Brasil, a equipe de Enfermagem ainda conta com profissionais 

de nível médio, para a realização da prestação do cuidado. É possível constatar que as 

atribuições dos enfermeiros são muito diversificadas, e é preciso que adotem estratégias 

inovadoras de gestão para que ocorra bem o desenvolvimento das atividades.  

No HUWC organização do processo de trabalho da Enfermagem agrega pessoas 

comprometidas com o serviço, com capacidade de bom convívio e atendimento competente 

ao paciente. Está alicerçada, como citado por Nóbrega (2006), por documentos oficiais que 

regulamentam o exercício das competências dos profissionais de Enfermagem tais como o 

Regulamento do HUWC/UFC; Regimento da Diretoria de Enfermagem HUWC/UFC; Projeto 

de gestão da Diretoria de Enfermagem; Manual de Procedimentos Operacionais Padrões; 

Livros de Ocorrências administrativas da Diretoria de Enfermagem; Relatórios anuais; 

Organograma do HUWC/UFC e Organograma do Serviço de Enfermagem. 

Nóbrega (2006, p.58) esclarece que o Regimento da Diretoria de Enfermagem foi 

instituído em 1979 (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 1979), passou 

por sua primeira revisão em 1998, tendo sido a segunda revisão realizada em 2004.  

[...] o Regimento da Diretoria de Enfermagem foi instituído em 1979, já tendo 

passado por duas revisões (primeira revisão – 1998; 2a revisão – 2004), entretanto 

os textos das revisões ainda não foram finalizados e submetidos à apreciação do 

corpo gestor do HUWC. [...] O regimento da Diretoria de enfermagem do HUWC 

consta de seis capítulos, que tratam da missão, estrutura administrativa, 

competências, pessoal, do horário de trabalho e disposições gerais. 
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O atual documento data de 2007 e consta de seis capítulos, que tratam da missão, 

estrutura administrativa, competências, pessoal, do horário de trabalho e disposições gerais. 

Esse novo documento (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, 2007, p. 7) 

define Diretoria de Enfermagem do HUWC como “órgão normativo, executivo e coordenador 

das ações de Enfermagem. Mantém com a direção geral uma relação de dependência direta, 

resguardada a sua autonomia profissional”, que em sua missão vislumbra “prestar assistência 

integral e humanizada visando satisfazer as necessidades de saúde do indivíduo, mediante o 

aprimoramento contínuo da equipe e a integração das ações interdisciplinares”. 

O referido texto no seu capítulo IV classifica o pessoal da Diretoria de 

Enfermagem em diversas categorias, obedecendo à linha de autoridade e hierarquia conforme 

a seguinte discriminação: Diretor (a) dos Serviços de Enfermagem; Coordenadores (as) de 

Unidade; Gerente de Unidade; Enfermeiro de Turno; Técnico de Enfermagem; Auxiliar de 

Enfermagem. 

Nóbrega (2006) refere que quanto ao organograma do HUWC (FIGURA 35) 

ocorre, nesse período, a existência do modelo vertical de subordinação hierárquica, 

característico das correntes tradicionais da Teoria Geral da Administração (TGA), sendo a 

Diretoria de Enfermagem diretamente subordinada ao Diretor Geral, e no mesmo nível de 

hierarquia dos demais diretores (administrativo, clínico, de ensino e pesquisa).  

 

Figura 35 – Organograma HUWC Ano 2004 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2004) 
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Essa organização é um fator positivo, visto que confere um estabelecimento de 

relações de trabalho mais democráticas e foge do tradicional modelo hegemônico centrado no 

médico, existente em muitas organizações hospitalares, onde a Coordenadora do Serviço de 

Enfermagem encontra-se hierarquicamente subordinada a este profissional. 

Quanto ao organograma do Serviço de Enfermagem (FIGURA 36), assim como o 

organograma da instituição, apresenta uma estrutura verticalizada, pouco dinâmica e 

inadequada para as tendências modernas. 

 

Figura 36 – Organograma Serviço de Enfermagem Ano 2004 
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 _____________________________________________________________________ 

Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2004). 

 
 

Vale salientar, que esses organogramas prevaleceram até o início da década de 

2010, quando mudanças sugeridas na estrutura administrativa da instituição culminaram no 

novo modelo organizacional, que foi instituído oficialmente a partir de 2012. Desse assunto 

trataremos no capítulo seguinte que se refere aos anos de 2010-2012. 

Na organização da Enfermagem do HUWC, composta por Diretora de 

Enfermagem; Coordenação de Enfermagem, Gerentes de unidades, Enfermeiros assistenciais, 

técnicos e auxiliares, são atribuídas, a cada um, funções específicas e importantes no contexto 

do funcionamento dos serviços e da assistência prestada ao paciente.  

Quanto ao trabalho do enfermeiro no HUWC as ações de gestão, assistência e 

ensino, se ampliam e se correlacionam no cotidiano da instituição (NÓBREGA, 2006). 
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A despeito da Diretoria de Enfermagem a autora destaca que essa desenvolve as 

atribuições conferidas nas suas competências regulamentares (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO CEARÁ, 1977), ressaltando o cuidado ao paciente, pesquisas em enfermagem, programas 

de educação em serviço, manutenção do ambiente e em destaque, a colaboração com as 

instituições de ensino para estágios mantendo um estreito contato com as coordenadoras para 

a tomada de decisões. Trabalha de forma colegiada e transmite orientações quanto à condução 

do trabalho das gerentes, através de reuniões mensais e extraordinárias. 

Sobre a Coordenação de Enfermagem Nóbrega (2006) esclarece que é exercida 

por três enfermeiras, indicadas pela Diretora de Enfermagem, sendo cada uma destas é 

responsável pela supervisão dos serviços realizados pelos enfermeiros das unidades. Possuem 

suas atribuições conferidas na legislação e respondem, respectivamente pelas coordenações 

das unidades de clínicas médicas – 01 coordenadora; cirúrgicas – 01 coordenadora; atenção à 

pacientes externos e serviço de imagens – 01 coordenadora. Esta colabora com a Diretoria de 

Enfermagem no desempenho de suas funções e desenvolve uma articulação direta com os 

Enfermeiros Gerentes, funcionando como mediadora entre os dois segmentos, para a tomada 

de decisões. Dessa forma ainda estabelece contato com enfermeiros assistenciais, técnicos e 

auxiliares de enfermagem.  

Segundo Nóbrega (2006) a gerência em Enfermagem nas unidades é exercida por 

enfermeiro, escolhido pela Diretoria em parceria com as coordenadoras de Enfermagem, que 

participam indicando nomes para o cargo. As gerentes desenvolvem suas competências de 

acordo com a legislação, sendo responsável na unidade de internação ou ambulatorial, pela 

manutenção do setor e do cuidado ao cliente, coordenando a equipe de enfermeiros 

assistenciais, técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Destaca (Nóbrega 2006, p. 65), 

A organização do processo de trabalho dos enfermeiros gerentes, nas unidades de 

internação, segue geralmente a mesma rotina, diferenciando apenas em algumas 

especificidades que são relacionadas a vários elementos, tais como: o perfil do 

gerente, da equipe de enfermagem e multiprofissional, estrutura física e tipo de 

unidade.  

 

As atividades gerenciais desenvolvidas na instituição tem caráter administrativo-

burocrático. Dessa forma, quem assume a função, elabora escala de serviço para a equipe de 

Enfermagem de sua unidade, procede a trocas de escalas, cobre plantões que estejam 

porventura descobertos, faz o diagnóstico das necessidades de recursos humanos e dá 

providência destes, junto à Coordenação e Diretoria de Enfermagem.  
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Uma das atividades que mais consome o tempo dos gerentes é a preparação e 

reorganização constante das escalas de serviço. Os gerentes preparam as escalas, 

fazem várias alterações (em decorrência da solicitação constante dos profissionais de 

enfermagem, predominantemente do nível médio, para realizar alterações em seus 

horários de trabalho), digitam (as secretárias das unidades muitas vezes não são 

encarregadas pela função) e passam o mês todo realizando reajustes para suprir as 

necessidades de pessoal da unidade (NÓBREGA 2006, p.66). 

 

E ainda depara-se com conflitos que exigem capacitação e conhecimentos 

competentes para reorganizar o processo de trabalho na unidade, direcionando as negociações 

e gestão dos conflitos, intervindo para a transformação e reflexão contínua acerca das práticas 

cotidianas, pois muitas vezes, como relata, é colocada na função em situações emergenciais 

como no caso de mudanças na estrutura administrativa. 

As gerentes de enfermagem, muitas vezes, assumem o cargo em situações 

emergenciais, quando da necessidade de mudança de postura administrativa ou nas 

relações de trabalho dentro da unidade, se deparando com conflitos e problemas de 

difícil resolução, que exigem do gestor poder de negociação, maturidade, 

experiência e discernimento para desenvolver suas ações de modo a satisfazer às 

necessidades do cliente (paciente), do corpo funcional (constituído de profissionais 

de extrema heterogeneidade, principalmente no aspecto atitudinal, e da 

administração, diante da falta de recursos financeiros, humanos e materiais) 

(NOBREGA 2006, p. 20). 

 
Os gerentes absorvem o maior tempo de seu trabalho entre o desenvolvimento de 

atividades administrativo-burocráticas, quase não restando tempo para acompanhar a 

prestação do cuidado ao paciente, ou mesmo executar atividades assistenciais. 

Os enfermeiros assistenciais são destacados por Nóbrega (2006) como aqueles 

que passam mais tempo com o paciente, desenvolvendo a supervisão da equipe de 

Enfermagem e ainda sendo responsável por uma série de atribuições, entre elas, o 

acompanhamento de estudantes durante estágio nas unidades, sendo essa uma atribuição que 

acompanha esse profissional desde décadas anteriores, e que foi rebatida por muitas 

enfermeiras, devido à sobrecarga de trabalho. 

O enfermeiro assistencial é o profissional que “passa mais tempo com o cliente”, 

prestando o cuidado direto assim como também desenvolvendo a supervisão do 

trabalho dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Outra atribuição do enfermeiro 

assistencial é a orientação e o acompanhamento aos estudantes de enfermagem que 

desenvolvem estágio na instituição. Geralmente, a rotina é a mesma em todas as 

unidades, diferenciando apenas em algumas situações (NOBREGA 2006, p. 67). 

 

Relatando sobre a rotina do enfermeiro assistencial, compreende que esta vai 

desde a passagem de plantão, coordenada pelo enfermeiro assistencial que está saindo, na qual 

é realizada a leitura do livro de ordens e ocorrências; a visita aos pacientes, por toda a equipe, 

para que o grupo que está chegando se aproprie do contexto e possa traçar seu plano de 

atividades até a percepção das condições materiais da unidade como um todo, para 

posteriormente providenciar as reposições (materiais e equipamentos) de modo a permitir um 
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bom funcionamento da mesma. Segue a visita nas enfermarias, para avaliar pessoalmente 

cada paciente identificando problemas existentes ou potenciais. Seguindo com realização de 

seus procedimentos e atendimento geral dos pacientes na unidade.  

Outras atividades inerentes ao enfermeiro assistencial são citadas por Nóbrega 

(2006), tais como: a reorganização da equipe de enfermagem (no caso da falta de algum 

componente), a divisão do banho dos pacientes acamados, orientação quanto à questão de 

mudanças de escala (trocas e dobras), organização do prontuário do paciente junto com o 

auxiliar de enfermagem que atua como secretário, admissão do paciente com o registro no 

prontuário e no livro de ocorrências, transferências, participação de reuniões 

multidisciplinares (quando designado pelo enfermeiro gerente da unidade), como por 

exemplo, da comissão de prevenção e controle de infecção hospitalar e outras questões 

burocráticas. 

Dessa forma, Nóbrega (2006) conclui que o enfermeiro assistencial executa 

diversas atividades que lhe são atribuídas, sendo o tempo de dedicação direta ao paciente 

muito reduzido, cabendo-lhe na maior parte do tempo uma supervisão das atividades 

realizadas pela equipe de auxiliares e técnicos a ele subordinado. 

O enfermeiro gerente realiza inúmeras atividades, não lhe restando tempo para se 

dedicar ao cliente, à supervisão adequada da equipe, para proceder às orientações, a 

educação permanente do seu grupo. Até mesmo para estreitar os laços de 

relacionamento com a equipe multiprofissional. Torna-se um autômato, pouco 

reconhecido e valorizado pelo cliente (NOBREGA 2006, p. 67). 

 

Aponta que a SAE nesse momento está sendo amplamente utilizada pelos 

enfermeiros e que os técnicos e auxiliares de Enfermagem desenvolvem atividades mais 

elementares, sob a supervisão do enfermeiro. 

 

4.7.3 Serviço de Educação Continuada  

 

O serviço de SECEn, em constante evolução com o grupo, incrementou 

treinamentos e programas de aperfeiçoamento. O ensino continuado possibilitou uma efetiva 

atualização da equipe através de treinamentos e cursos, muitos realizados em convênios com 

órgãos de educação profissional, como é o caso do SENAC (Serviço Nacional do Comércio).  

[...] fizemos uma parceria muito importante com o SENAC. E conseguimos 15 

cursos que beneficiaram 160 profissionais de Enfermagem do hospital, com tudo 

custeado pelo SENAC. [...] o hospital só oferecia o ambiente para as aulas. Então 

foram cursos para aperfeiçoamento profissional, produção pessoal no trabalho, 

etiqueta social, liderança para enfermeiros. Geramos empregos para enfermeiros que 

foram ser professores no SENAC. Foi uma parceria importantíssima (PAIVA, 2012, 

p.5).  
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A visão do serviço de SECEn era de elevar o nível da Enfermagem da instituição 

e para tanto contava com o apoio de parcerias, com órgãos de classe, com o SENAC, e a partir 

dessas articulações foram incentivados movimentos e promovidos eventos para dar 

visibilidade à Enfermagem. Assim, o trabalho da enfermeira, foi reconhecido no âmbito 

hospitalar, essa passou a assumir outros cargos dentro da instituição abrangendo ainda mais a 

extensão de sua participação nos processos institucionais, a exemplo da enfermeira Maria 

Soares de França na década de 1970, que já participava de função gestora na diretoria 

administrativa do HUWC. 

[...] tem enfermeiras ocupando outros cargos dentro da instituição, não só na 

Enfermagem. Tem espaços que a Enfermagem tem condições de pleitear, para isso é 

preciso se fazer presente pra se ter visibilidade do papel do enfermeiro pra ocupar 

outros cargos, não só na Enfermagem (JUCÁ, 2012, p. 6).  

 

Nóbrega (2006) destaca sua participação nos processos da SECEn e aponta a 

contribuição desse serviço no acompanhamento e coordenação de estágios, assim como o 

envolvimento em pesquisas, treinamentos e eventos da área, compartilhando e assessorando a 

tomada de decisões nos processos da Enfermagem do HUWC. 

Em 2001, passamos a trabalhar como enfermeira do Serviço de Educação 

Continuada em Enfermagem, setor responsável pelo acompanhamento e 

coordenação de estágios, pesquisas e eventos na área, desenvolvimento de cursos de 

capacitação e treinamentos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e 

assessoria à Diretoria de Enfermagem e sua equipe de Coordenadores e Gerentes de 

Unidade, para o desenvolvimento da equipe e a prestação da assistência de 

enfermagem com qualidade. Como enfermeira do serviço de Educação Continuada 

em Enfermagem, tivemos a oportunidade de acompanhar de perto a dinâmica de 

trabalho do corpo diretivo da enfermagem, suas dificuldades, as mudanças 

instituídas e suas repercussões, compartilhando das dificuldades e assessorando na 

tomada de decisões (NOBREGA 2006, p. 17). 

 

Sobre sua atuação da SECEn no HUWC, Honório (2012), destaca que o grupo 

estava preocupado no investimento em cursos para a formação e capacitação de toda a equipe 

de Enfermagem.  

[...] eu com minha equipe nos preocupamos mais em investir em cursos [...] nós 

temos uma parceria com a academia, nós existimos também pela academia para 

formação, somos coparticipes da formação dos enfermeiros que saem da 

Universidade Federal do Ceará. Mas nós não podemos nos esquecer do nosso grande 

objetivo também que é manter aperfeiçoados os nossos profissionais para 

mantermos a excelência da nossa assistência (HONÓRIO, 2012, p. 9). 

 

Acrescenta que esse investimento na categoria, em sua opinião, poderia ter sido 

mais acentuado em outros períodos, no entanto, ressalta que essa falta de investimento 

possivelmente foi uma resposta pela desmotivação do grupo, e essa motivação veio, 

sobretudo, com a ascensão vislumbrada pela proposta do Plano de Cargos e Carreiras da UFC, 

o que provocou uma grande procura pelos cursos e treinamentos oferecidos. 
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[...] acho que durante muito tempo isso foi colocado em segundo plano até porque 

não tinha equipe ou não tinha planejamento para isso. Não que as outras equipes não 

tenham investido nisso, investiram. Mas não existia talvez uma motivação até do 

próprio funcionário. Quando veio o plano de cargos e carreiras, aí veio a motivação. 

E aí nós usamos esse artifício não para dizer que estamos aqui para que você galgue 

esse plano de cargos e carreiras e sim para o seu aperfeiçoamento, que bom que você 

pode aliar isso ao seu “upgrade” aqui dentro enquanto profissional (HONÓRIO, 

2012).  

 

 

4.7.4 Lembranças que não saem da memória... Registro iconográfico – década 2000 

 
 

A figura 37 mostra enfermeiros do HUWC reunidos em confraternização o 

período natalino. 

 
 Figura 37- Equipe de Enfermeiros HUWC 

_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     _____________________________________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 

 

 

A figura 38 referencia o momento e que a Enfermagem do HUWC recebeu 

certificação de qualidade conferida pelo COREN-CE. 
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Figura 38- Certificação da Enfermagem do HUWC pelo COREN-CE. 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 

 

 

 

Figura 39- Certificação da Enfermagem do HUWC pelo COREN-CE. Presença Drª. Grasiela Barroso 

______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Da direita para esquerda: Dr. Sílvio Furtado (Diretor médico do HUWC), enfermeira professora Drª. Grasiela 
Barroso (Professor Emérito da UFC) e enfermeira Nagila Gurgel (Presidente do COREN-CE). 

______________________________________________________________________________ 

Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2007). 
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4.8 Os primeiros indícios da década de 2010 (2010-2012)  

 

O HUWC, como muitos hospitais de ensino federal, acompanha nesse período 

uma crise,que teve prenuncios desde o início da década de 2000. Essas instituições enfrentam 

situações críticas em função de seus financiamentos pelo Governo Federal e a grave questão 

de pessoal.O funcionamento dos HUs, vinculados ao MEC,que dão assistência em 100% aos 

usuários do SUS,está ameaçado. São hospitais vinculados institucionalmente às 

Universidades Públicas Federais, mas financiadas pelos Ministérios da Educação e da Saúde, 

tendo como atenção a média e a alta complexidade. Respeitam o princípio fundamental e 

constitucional entre o ensino, pesquisa e extensão sem dissociá-las. No Brasil são 46 HUs 

com essas características universitárias e assistenciais à saúde, o Ceará está representado pelo 

HUWC. Essa crise assinala, sobretudo, a falta de recursos financeiros para manutenção dessas 

instituições e a carência de servidores, fatos responsáveis pela desativação de leitos 

hospitalares no Brasil, tendo como principal atingido a população mais carente da sociedade 

atendida pelo SUS, além do caos social (BRITO, 2012). 

Esse desequilíbrio institucional dos HUs provoca mudanças no ambiente 

administrativo do HUWC refletindo, sobretudo, no arcabouço de funcionamento da 

Enfermagem da instituição. Dessa forma no ano de 2010, o formato organizacional do HUWC 

sofre modificações, no qual é instituído o Complexo Hospitalar da UFC, agregando o HUWC 

e a MEAC, ambos vinculados à Universidade. 

A Enfermagem sofre alterações em sua estrutura organizacional sendo essa 

mudança consolidada apenas no ano de 2012, onde assume, nesse novo organograma, a 

posição de Divisão de Enfermagem do Complexo Hospitalar da UFC.  

A enfermeira Dayse expõe que ao final de sua segunda gestão (2010) houve a 

tentativa por parte da administração geral do HUWC, de colocar uma enfermeira não 

pertencente ao quadro hospital à frente do grupo. No entanto, o grupo se mobilizou e não 

deixou acontecer tal fato. Dayse manteve-se no cargo, ao iniciar o terceiro mandato e por 

questões de saúde que a impediram de prosseguir, afastou-se em 2011, quando, por ocasião de 

seu afastamento, assumiu interinamente a Diretoria de Enfermagem a enfermeira Valeska 

Alexandre, que contribuiu com sua postura de comando para mais uma fase de 

desenvolvimento do grupo. 

 

[...] Eu tive duas gestões, uma de 2003 até 2010. Foram duas seguidas. E na seguida 

ele queria colocar outra pessoa de outro local e nós não deixamos, a Enfermagem 

não deixou. Ele queria trazer não sei da onde, não sei se era do HGF e aí a 

Enfermagem se mobilizou e disse não, vai ser uma de nós. E aí ninguém quis, e aí 
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foi o jeito eu ser porque não podia dar espaço. Fizemos várias reuniões e eu disse 

então gente no lugar de vir outra de fora, que seria uma desmoralização, quer dizer 

que aqui ninguém é capaz? Todas são capazes, eu sempre dizia e digo que todas são 

capazes porque já vivenciam isso aqui, aí trazer de fora? E foi outra vitória da 

Enfermagem não deixar isso acontecer (PEREIRA, 2012, p. 2). 

 

Antes da Lúcia Regina, quem atuou na diretoria de enfermagem, porque a Dayse 

também ficou doente, foi a enfermeira Valeska Alexandre. Ela ficou durante um 

tempo (HONÓRIO, 2012, p. 2).  

 

 

4.8.1 Entendendo as mudanças  

Honório (2012) esclarece acerca das mudanças organizacionais do HUWC e do 

serviço de Enfermagem. Com o afastamento da enfermeira Dayse, e implantação do novo 

organograma, o então diretor, convidou a enfermeira Lúcia Regina para assumir o cargo de 

Chefe da Divisão de Enfermagem, sendo o pleito para eleição da nova gestora de 

Enfermagem efetivamente não realizado nesse momento. Dessa forma Lúcia Regina assume a 

função de Chefe da Divisão de Enfermagem do Complexo Hospitalar da UFC, no ano de 

2011. Afastando-se, ainda no mesmo ano, do cargo por licença maternidade.  

Sobre esse período Rezende (2012, p. 3) relembra da liderança voltada para a 

humanização da equipe liderada por Lúcia Regina,  

[...] a enfermeira Regina era uma pessoa que trabalhou muito a questão da própria 

humanização da própria equipe, que a Enfermagem fala sempre muito em 

humanização do paciente e a Regina ela tinha essa visão da humanização da equipe. 

Ela escutava e pela sua competência inteligente utilizava essa escuta, dos 

profissionais, levando para cobrir as necessidades dos setores. E ela pegou um 

momento de transição, que foi difícil, gerenciar as duas instituições. E ela fez isso de 

uma forma extremamente pacificadora, com seu jeito sempre muito delicado de 

tratar as situações. Ela conseguiu unir na realidade, algumas pessoas achavam que ia 

ser muito difícil ela fez com certa tranquilidade.  

 

Uma grande perda assola o grupo com a morte inesperada de Lúcia Regina, que 

faleceu durante o parto, causando grande desolação a todos.  

[...] com a entrada de outro diretor foi criado um novo organograma. Nesse 

organograma foi colocado um diretor assistencial que preferiu convidar, mais uma 

vez o pleito da enfermagem não aconteceu, a Lúcia Regina para ser a diretora de 

enfermagem. Sendo que a Dayse não havia deixado de ser porque ela estava de 

licença médica. E só quando ela voltasse ela iria sair do cargo para assumir a Lúcia 

Regina. Infelizmente a Lúcia Regina, que estava grávida, faleceu durante o parto e 

como eu iria substituí-la na licença maternidade, ela me pediu para assumir e eu 

aceitei. Aí eu fiquei na gestão dela estou até hoje (HONÓRIO, 2012, p. 2).  

 

A figura 40 homenageia a enfermeira Lúcia Regina, que dedicou anos de sua vida 

à Enfermagem do HUWC, incentivando, apoiando e acolhendo a todos, procurando equilibrar 

e amenizar as intempéries do cotidiano da Enfermagem da instituição. 
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Figura 40- Enfermeira Lúcia Regina (in Memorian) 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2011). 

 

A convite da enfermeira Lúcia Regina, antes de seu afastamento, Rita Paiva, à 

frente da SECEn desde 2007, assumiu o cargo de chefia da Divisão no ano de 2011, 

permanecendo até os dias atuais, em virtude da fatalidade ocorrida.  

[...] mas aparece aí no cenário nossa diretora atual, que é a Rita, que deu 

continuidade a isso. É uma pessoa muito firme nas posições dela, mas também 

escuta as pessoas. É alguém que tem uma política não ditatorial, mas ela ouve, ela 

tenta não interferir à medida do possível, mas quando é necessário ela é firme no 

posicionamento dela. Acho que isso ajuda agente. E ela está entrando num momento 

em que a instituição está se lançando mais sobre a questão da Acreditação. Então é 

um trabalho grande porque a Enfermagem foi escolhida como grupo piloto para isso. 

Então tudo que agente está fazendo vai servir de base para que as outras categorias 

também façam, dentro de vários processos. Então, são inúmeras comissões que têm 

sido formadas com as enfermeiras. As enfermeiras elas não ganham nada por isso, 

nem horas extras, nem dinheiro, nem nada, então é um trabalho em equipe. Acaba 

sendo uma integração da própria equipe onde a diretora ela está junta, ela sempre 

aparece, não é uma pessoa que manda e deixa o barco rolar (REZENDE, 2012, p.3).  

 

 

4.8.1.1 Sobre o novo organograma do HUWC 
 

Com a formação do Complexo Hospitalar, une os HUs da UFC (HUWC/MEAC), 

cria-se um novo organograma (FIGURA 41) e surge a figura do superintendente desse 

complexo, o médico Dr. Florentino Cardoso.  

Nessa nova organização, nesse novo organograma entra a figura do superintendente, 

que passa a ser o gestor maior dentro desse complexo universitário. E nós vamos 

passar a ser um complexo com a fusão dos dois Hospitais Universitários, a 

Maternidade Escola e o Hospital Walter Cantídio (HONÓRIO, 2012, p.2). 
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Figura 41- Organograma dos Hospitais Universitários da UFC 

________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________ 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012. d). 

 

Honório (2012) enfatiza que a criação de uma nova diretoria completa o novo 

quadro administrativo do HUWC, dessa forma composta por: Diretoria Assistencial do 

HUWC, a Diretoria Assistencial da MEAC, a Diretoria Administrativa Financeira e a 

Diretoria de Serviços Técnicos Compartilhados comuns para HUWC e MEAC.  

Na figura 42 podemos visualizar o novo organograma da Enfermagem da 

instituição, no canto direito da imagem vemos a estruturação da Divisão de Enfermagem. 

Figura 42- Organograma Enfermagem 2012 
               ____________________________________________________________________________________

 
____________________________________________________________________ 

Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO (2012. d). 
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Acerca do novo organograma Honório (2012) esclarece que para a Reitoria, por 

enquanto, a Enfermagem do HUWC continua com status de Diretoria, o que muda é a nível 

institucional. Porém com a efetivação do novo modelo organizacional deveremos modificar 

essa posição para Reitoria também. 

[...] A nossa posição, continua sendo para a reitoria, de Diretoria de Enfermagem, 

pois ainda continuamos com o mesmo organograma. Temos um diretor Médico, um 

diretor de Ensino e Pesquisa, temos um diretor Geral e temos uma diretora de 

Enfermagem. São quatro diretores (HONÓRIO, 2012, p. 2). 
 

4.8.1.2 O novo organograma da Enfermagem do HUWC 

 

A proposta  desse  novo  organograma é dentro da Diretoria Assistencial,  tanto da 

MEAC e do HUWC com ele teremos a Enfermagem abaixo dessas duas diretorias, a Divisão 

de Enfermagem. Explicando o organograma da Divisão de Enfermagem teremos no HUWC 

seis Coordenações: a das Unidades de Internação (Clínicas Médicas e Cirúrgicas); a 

Coordenação das UTIs (agregando as unidades de UTI Clínica e Cirúrgica do HUWC e da 

MEAC); Coordenação do Bloco Cirúrgico que corresponde a Sala de Recuperação, a Central 

de Esterilização e o Centro Cirúrgico; a Coordenação de Oncologia que seria a Clínica 

Médica I e os Ambulatórios de Oncologia, Hematologia e Quimioterapia; e a Coordenação de 

Ambulatórios (HONÓRIO, 2012). 

Os termos “Ambulatório, Sessão Bloco Cirúrgico”, ainda estão sendo definidas, 

porque isso é uma proposta da Fundação Getúlio Vargas que fez uma análise do Hospital e 

sugeriu essa mudança no organograma. Dessa forma consideramos que no HUWC temos a 

Sessão Ambulatório, Sessão Bloco Cirúrgico, Sessão de Unidades de Internação, Sessão de 

Cuidados Intensivos, Sessão de Transplantes e Sessão de Oncologia. Com essas Sessões, a 

proposta seria de abolir com as chefias de unidade, essas chefias de serviço seriam 

redirecionadas à função de enfermeiras assistenciais. Assim, as chefias de Enfermagem 

imediatas das unidades seriam extintas, e cada coordenadora das sessões iriam agregar toda a 

parte burocrática (HONÓRIO, 2012). 

Acerca da extinção das chefias imediatas considera e enfatiza que pelo novo 

organograma já deveria ter sido extintas: 

[...] analisando na prática mesmo, o que acontece, a gerente da Sessão Unidades de 

Internação estruturalmente, pelo prédio, fica um pouco inviável assumir tudo. 

Porque ela vai ser gerente de clínica IIA, IIB, III, IV, Cirúrgica II e III. Ela vai ter 

seis unidades para fazer escala, para gerenciar, para fazer pedidos, fazer toda essa 

coordenação. Enquanto que, por exemplo, a do Bloco Cirúrgico, vai ser central de 

material, centro cirúrgico e sala de recuperação e ela vai estar num local só, ficando 

mais fácil de gerenciar. Então estruturalmente eu tenho as minhas dúvidas se a gente 

vai ter certa viabilidade. O que é certo, é que nós não temos como sobreviver sem as 
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gerências de serviço. E nós estamos ainda com as gerentes de serviço, mas pelo 

organograma elas teriam sido já extintas (HONÓRIO, 2012, p. 4). 

 

Sobre o que essa mudança repercute na nossa autonomia? Nós perdemos em 

autonomia em relação à posição de diretoria e o que nós somos agora? Na opinião da atual 

gestora não, explica que a Enfermagem faz parte do grupo gestor da instituição participando 

ativamente dos processos decisórios, e tem autonomia plena nos serviços referentes à 

Enfermagem. As decisões que envolvem todo o grupo devem passar pelo grupo gestor e as 

resoluções devem receber anuência de todos para vigorarem. Não há nesse contexto 

autoritarismo e imposição de medidas e novas regras; as decisões são conjuntas em prol dos 

objetivos institucionais, a Enfermagem participa de todo o processo. 

[...] Nós continuamos com o que temos de autonomia no serviço, a gerência é nossa, 

a responsabilidade técnica da Enfermagem continua sendo da gerente de 

enfermagem. Aumentou a responsabilidade porque estamos aqui, HU, e na MEAC. 

E nós fazemos parte do grupo gestor, que são os quatro diretores, o pessoal de apoio 

do superintendente que é a coordenação de qualidade e gestão, e a parte de ensino e 

pesquisa. Esse grupo gestor junto com o superintendente se reúne todas as semanas, 

cada um, fala sobre sua área, diz a suas necessidades e a gente sai com soluções de 

como nós vamos fazer para resolver os problemas apresentados. [...] nenhum diretor 

decide sozinho aquilo que pode ter influência de todos. A Enfermagem participa de 

todo processo, ela tem a liberdade de chegar para o superintendente ou para o diretor 

assistencial, mas é lógico que tudo tem que ser uma decisão colegiada. Eles não 

chegam e dizem “a partir de hoje vai ser assim e pronto”, sem a gente ter participado 

e sem a gente saber os argumentos. As decisões são discutidas em conjunto, em prol 

da instituição (HONÓRIO, 2012, p. 4). 

 

Acrescenta que está havendo uma mudança cultural de condutas no HUWC. Neste 

sentido esclarece Honório (2012, p. 5),  

[...] está havendo uma mudança de conduta, de comportamento, uma mudança 

cultural inclusive. Porque, no começo os professores e doutores médicos eles eram 

os todos poderosos. A última palavra era a deles e os feudos eram eles que geriam. 

Hoje a coisa está se quebrando, está havendo mais um trabalho multidisciplinar, 

multiprofissional, ainda incipiente é verdade, não mudou da água para o vinho não! 

Mas, a gente está começando a ver que está acontecendo. 

 

Em sua opinião há uma crescente autonomia para a Enfermagem, pois essa tem 

lugar e “voz” nas decisões, e ainda enfatiza que os assuntos relacionados à Enfermagem são 

resolvidos pela Enfermagem. E todos os processos, normas ou regras instituídas servem para 

todos os servidores, independente do cargo ou profissão que exerçam na instituição. 

[...] Eu entrei aqui em 1992. O que eu posso testemunhar é que nós vimos um 

crescente em relação à nossa autonomia, é isso que eu percebo. Nós estamos tendo 

mais voz, estamos tendo um assento nas mesas das decisões. [...] o que é da 

Enfermagem é decido pela Enfermagem. Não é uma coisa que venha de cima para 

baixo, a regra que é pra uns invariavelmente é para todos. Por exemplo, [...] dar a 

integralidade da carga horária veio para todo mundo, o fato de não bater o ponto ou 

faltar, tanto é descontado para Enfermagem, para os não médicos e para os médicos. 

Nunca se viu isso aqui! (HONÓRIO, 2012, p. 6). 
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Acerca da mudança as enfermeiras, em seus depoimentos, discordam do que 

afirma a atual gestora da Enfermagem. Essas enfatizam que houve uma grande perda, que vai 

desde a autonomia do grupo esbarrando em sua desvalorização, repercutindo de forma 

negativa nos processos da Enfermagem na instituição.  

Pereira (2012) assinala que em 2011 houve uma reestrutura administrativa que, 

sem nenhuma participação da Enfermagem do HUWC, essa retroagiu, redirecionando a 

posição hierárquica do grupo para nível de coordenação. Uma coisa inaceitável, em sua 

opinião, posto que em cinquenta anos do Hospital, cuja Enfermagem tem um papel 

importantíssimo e definitivo nas políticas de saúde para o bem comum da comunidade, o que 

aconteceu foi danoso para o grupo, visto que, como relata Pereira (2012, p.1) “na calada da 

noite resolveram e deixaram a Enfermagem de fora da discussão”. Complementa:  

[...] para nós, um sentimento que nos pegou de surpresa, foi que em plenas 

comemorações dos cinquenta anos do Hospital Universitário acontece uma 

barbaridade desta com a Enfermagem, uma injustiça. Que eu considero uma grande 

injustiça o que fizeram com esses profissionais que elevaram o nome da instituição 

com seu trabalho árduo, com seu trabalho científico, todas estudando cada vez mais 

para qualificar o cuidado (PEREIRA, 2012). 

 

O acontecimento significou uma mudança abrupta na hierarquia institucional, pois 

a Enfermagem vinculada ao desenvolvimento do HUWC, em décadas de dedicação e trabalho 

profícuo, buscou a excelência no atendimento, sobressaindo, antes de qualquer nome o do 

Hospital Walter Cantídio que obteve grandes vantagens no decorrer dos anos por meio da 

abnegação da Enfermagem em se qualificar para responder satisfatoriamente os propósitos da 

instituição, sendo, como afirma Pereira (2012, p.2) que concorda com Rocha (1986) o 

organograma o retrato do que o gestor valoriza ou não a Enfermagem. 

[...] é como se fosse assim: nós éramos comandantes, e agora nos coloca de 

soldados, subalternos, como se nós fossemos acríticas, não científicas e não 

estivéssemos em vanguarda, porque a todos os louros conquistados pela instituição a 

Enfermagem estava atrelada. Hoje nós somos o primeiro no nordeste em 

transplantes de fígado. Então, o médico não trabalha só, a fisioterapia não trabalha 

só, a Enfermagem está lá. Então porque fizeram essa injustiça com a Enfermagem? 

Porque não vieram conversar? Aí nós nos sentimos traídos, injustiçados e 

desmotivados com tanta atrocidade frente a um grupo de pessoas que são 

profissionais que contribuíram e que contribuem para o desenvolvimento da 

instituição e especificamente com cuidado científico de Enfermagem (PEREIRA, 

2012). 

 

Dessa forma Pereira (2012) enfatiza que a situação ainda pode ser revertida se 

houver mobilização do grupo para reivindicar essa mudança.  

[...] assim, tenho a certeza que juntas, construímos um espaço de respeito, 

valorizando sempre a grande competência da equipe; [...] por força do momento 

político, seja necessário um maior vigor no propósito de reverter a importância da 

equipe na estrutura organizacional do HU, evento que está em processo em todo o 

país, mas só depende de nós recuperarmos esta posição que antes nos libertava para 
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inovar o cuidado de enfermagem ,mas hoje só faz DIVIDIR!!! (até no nome) 

(PEREIRA, 2012). 

 

Paiva (2012, p. 2) relata que foi uma experiência dolorosa compartilhar tal 

situação com o grupo, apesar de neste período já estar afastada da diretoria de Enfermagem, 

porém como categoria se solidarizou. Acredita que houve perdas e isso teve uma repercussão 

muito grande dentro da instituição e fora dos muros dela. 

[...] foi muito doloroso compartilhar, apesar de neste período eu já estava afastada da 

diretoria de Enfermagem, mas como categoria eu me solidarizei. Então, eu acredito 

que houve perdas. E isso teve uma repercussão muito grande dentro da instituição e 

fora dos muros da instituição.  

 

Os prejuízos para o grupo, em sua opinião, ao contrário do que afirma Honório 

(2012), estão relacionados à privação da presença da Enfermagem nas decisões centrais da 

instituição. 

[...] Essas perdas estão relacionadas, sobretudo, a perda de voz dentro da instituição, 

porque nas decisões de nível central a Enfermagem já não participa ativamente. 

Então ela já recebe uma informação filtrada já de outro gestor. Então isso tem 

repercussão, claro que tem, porque você não está junto com o poder decisório para 

opinar, para renegociar. Acho que foi uma perda muito grande (PAIVA, 2012, p. 2).  

 

França (2012, p.6) faz um panorama acerca dessa mudança que afetou a 

Enfermagem do HUWC e aponta que o desprestígio leva a falta de estímulos acarretando um 

desempenho pouco satisfatório.  

[...] Sabe, quando você é prestigiada, quando você é valorizada, você dá mais de si. 

Agora quando lhe colocam pra baixo é mais difícil, há um desestímulo. Quebra tuas 

pernas, não te dá condição para continuar desempenhando satisfatoriamente suas 

competências. 

 

Sobre a mudança enfatiza: 

[...] Não entendo como pode acontecer uma coisa dessas. Você está 

hierarquicamente em uma posição que te confere não apenas prestígio, mas te dá 

poder de decisões e discussão com os outros gestores e mediante avaliação de quem 

caímos bruscamente, como se não fossemos um grupo vigoroso e voltado para o 

desenvolvimento desse hospital?! (FRANÇA, 2012, p. 6). 

 

Complementa que a Enfermagem fez e continua fazendo bravamente sua parte, 

assumindo competências e se capacitando continuamente para uma melhora acentuada e 

progressiva nas condições de assistência ao paciente, no ensino, na pesquisa e nas ações 

relacionadas à gestão dentro da instituição. A mudança para França (2012) gerou um 

desestímulo concorrendo para relações austeras no âmbito do HUWC, com projeção negativa 

no desempenho do grupo, que desvalorizado, não encontra alicerce para resgatar sua 

dignidade, perdida nesse período.  
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[...] acredito que sem objetivos, essa mudança, gerou um desestímulo na 

Enfermagem o que no momento ocasiona uma piora nas relações dentro da 

instituição. Na verdade o que eles fizeram foi desprestigiar a classe, rebaixando-a 

para condição de Divisão de Enfermagem uma vez que já assumíamos, desde muito 

tempo, a posição de Diretoria de Enfermagem. Foi uma perda lamentável e 

revoltante. Foi uma questão de desvalorização. E isso não deveria acontecer, pois a 

Enfermagem, principalmente dentro do Hospital das Clínicas, sempre participou de 

todos os processos administrativos ou não (FRANÇA, 2012, p. 6). 

 

 

4.8.2 A delimitação do espaço profissional da Enfermagem hoje no HUWC: contemplando 

o papel da enfermeira – a assistência, o ensino, a pesquisa e a gestão 

 

 

Em seus depoimentos as enfermeiras fazem um balanço da delimitação do espaço 

profissional da Enfermagem no HUWC. Enfatizam que a assistência direta ao paciente deve 

ser melhorada no sentido de atender às necessidades mais urgentes do paciente: 

[...] hoje eu faço um balanço de que apesar do modernismo a assistência tem que 

melhorar. Existem alguns pontos que devem melhorar, por exemplo, a atenção ao 

paciente, no sentido de satisfazer as suas necessidades imediatas, não podemos 

deixar o paciente esperando. Nós temos que resolver os problemas que o paciente 

apresenta. Se nós somos capazes de fazer, porque não fazê-lo? Eu sei que a 

Enfermagem está sobrecarregada, o trabalho é árduo, a carga horária é exaustiva, o 

número de pessoal de Enfermagem não é suficiente, mas o paciente não pode pagar 

por isso (GUERRA, 2012, p. 5). 
 

Para Guerra (2012) a sobrecarga de trabalho está desestruturando a Enfermagem, 

que não consegue definir seus papéis, desqualificando, sobretudo, o trabalho da enfermeira, 

que aparece no cenário como burocrata, as atribuições são tantas e o déficit de pessoal 

vivenciado há décadas oportuniza o despontamento do cuidado, muito embora muito se tenha 

esforçado para garantir uma assistência segura e humanizada.  

[...] a sobrecarga está acabando com a Enfermagem. Desqualifica o trabalho e deixa 

muito a desejar. [...] Eu não culpo a Enfermagem pelo que está acontecendo, 

convido a quem quiser ficar em nosso lugar para sentir o que sentimos e viver o que 

vivemos no dia a dia de uma unidade daquele hospital. São muitas atribuições para a 

Enfermagem, que quase não conseguimos suportar, o corpo de Enfermagem está 

pouco. E isso destrói a nossa assistência. [...] Para ser enfermeira existem muitas 

dificuldades. Não é nada fácil. Eu sofri muito para poder dar condições para que o 

paciente conseguisse ter saúde, física e espiritual. [...] a Enfermagem tem um maior 

espaço, porque ela consegue avançar através do seu aperfeiçoamento. Apesar das 

dificuldades, dentro de todo esse contexto, mesmo a Enfermagem “botando sangue 

pelos olhos” tem condições de crescer, de ser altamente científica, de ser humana e 

ética, porque sem ética é melhor nem ser da Enfermagem (GUERRA, 2012, p. 6).  

 

As críticas são acentuadas em relação ao direcionamento da Enfermagem em 

realizar funções gerenciais esquecendo-se muitas vezes do paciente. No entanto, mesmo 

desvinculada de sua principal função, que é o cuidado, elencou posições importantes na 

instituição, o que segundo Santos (2012, p. 8) hoje perde todas. 
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[...] o problema é o seguinte a Enfermagem sempre teve a preocupação em 

administrar. Mas o espaço da Enfermagem onde ela tinha que se firmar era no 

cuidado. A preocupação dela era achar que administrar era só mandar, era só ver 

aquelas coisas de ‘aqui tem um buraco, aqui tem que tirar essa porta, tem que 

transferir esse elemento’ e eu acho que algumas vezes era esquecido o cuidado do 

paciente [...] tinham enfermeiras que saíram da administração de Enfermagem para 

administração do hospital. A Enfermagem saiu do administrar o cuidado para 

administrar a própria instituição, em setores como recursos humanos, na lavanderia 

[...] não é o papel dela, da Enfermagem, mas ela ocupou todos os espaços dentro do 

hospital. E agora acho que perderam todos. 

 

Considerando que todo profissional tem o seu campo delimitado em termos de 

suas ações, Silva (2012) acredita que precisamos ser conscientes de nossas funções, direitos e 

deveres, para que saibamos até onde podemos atuar. Sabedoras desse papel, estaremos em 

condições de compartilhar conhecimentos e agregar, interagindo, com competência, com os 

demais profissionais da instituição, favorecendo sempre ao paciente que ganha em qualidade 

de assistência. Essa delimitação é, sobretudo, saber até onde podemos ir com a profissão e as 

discussões com a equipe multiprofissional. Que devem ser discussões bastante ricas, com 

bastante conhecimento científico, bastante pesquisa, com bastante dados de evidências e 

conhecimentos de modo geral. E principalmente que esse conhecimento traga para o grupo 

respeito em suas relações, pois saber como tratar o outro, que o outro tem seus valores que o 

outro tem suas experiências de vida, que o outro tem muito a contribuir com você isso é 

determinar sua posição no espaço institucional. 

[...] Qual é o meu dever, o meu papel de enfermeiro dentro de uma equipe 

multiprofissional? Eu tenho que ter isso muito claro, muito delimitado, [...] no 

sentido de saber até onde eu posso ir. Minhas funções são essas, mas essas funções 

eu posso compartilhar várias. [...] Quem vai ganhar com esse compartilhar, com essa 

integração com essa maneira de trabalhar junto é o paciente. [...] Esse trabalho 

integrado é da mais alta importância, mas eu sabendo qual é o meu papel e cada um 

sabendo qual é o seu papel definitivo de profissão. [...] eu tenho que mostrar 

competência, tenho que mostrar habilidade, tenho que mostrar respeito, 

responsabilidade, tenho que mostrar que estou agindo de maneira correta, tenho que 

ser ética, tem que ter ética profissional (SILVA, 2012, p. 12).  
 

A competência do grupo é destacada, e trabalhar no HUWC é motivo de orgulho e 

satisfação por fazer parte de um grupo seleto de profissionais que primam, entre todos os 

objetivos por oferecer uma assistência digna ao ser humano. 

[...] A assistência tem aí essas nuances das dificuldades do hospital, mas ao mesmo 

tempo tem muita gente competente da Enfermagem dentro desse hospital. Eu 

particularmente, embora esteja aqui há pouco tempo eu tenho orgulho de trabalhar 

no Hospital Universitário com a Enfermagem, com colegas que são competentes que 

se esforçam, que estudam (REZENDE, 2012, p. 6). 
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4.8.3 O crescimento da Enfermagem ao longo dos anos no HUWC 

 

Muito se falou sobre o desenvolvimento da Enfermagem e atuação da SECEn no 

incentivo de crescimento do grupo. Agora, as enfermeiras enfatizam sobre esse crescimento 

profissional impulsionado ao longo dos anos. Pereira (2012) traduz os sentimentos da época 

ao relar que para ela a Enfermagem evoluiu 100%, contabilizando todas as conquistas do 

grupo. 

[...] a Enfermagem para mim evoluiu 100%. Ela saiu daquele sistema coercitivo, 

onde ninguém podia falar, nem sugerir, só faltava bater continência, com medo de 

quem dominava. [...] diziam ‘deixe seus problemas lá fora e venha trabalhar’. Hoje 

não é mais assim, venha com seus problemas, mas bem administrados. A reflexão é 

que hoje a Enfermagem está numa lua de mel, mas do que nós éramos e do que nós 

somos hoje melhorou 100% [...] foram anos de trabalho, de dedicação, dessas 

profissionais, de nós com o cuidado do cliente. É tanto que a equipe estuda mais, se 

qualifica mais, e isso aí é motivo de muito orgulho de muita vibração e energia boa 

que a gente tem observado ao logo desses anos (PEREIRA, 2012, p. 7). 

 

Guerra (2012) declara que a Enfermagem evolui paralelo com a Medicina, no 

entanto, ainda há uma grande desvalorização da categoria, que segundo afirma provém da 

disputa entre Enfermagem e Medicina por um espaço no âmbito hospitalar, ou não, 

incrementado pela não aceitação do desenvolvimento profissional da Enfermagem causando 

hostilidade nas relações. Dessa forma faz alusão ao crescimento da Enfermagem e contestação 

de tal pelos profissionais médicos. 

[...] a Enfermagem está evoluindo lado a lado com a medicina [...] Em minha 

opinião, é só a classe médica que prejudica a Enfermagem, não são os outros 

profissionais, nem o paciente, nem a família do paciente. O maior inimigo da 

Enfermagem são os médicos. Ele não tem capacidade de fazer o sacrifício que a 

Enfermagem faz para dar o melhor para o paciente, porque a Enfermagem é 

vocacionada e passa por cima de tudo e consegue ser uma excelente profissional. Eu 

nunca vi outro profissional, que não o Médico querer passar por cima da 

Enfermagem, isso eu nunca vi (GUERRA, 2012, p. 6).  

 

Freire (2012) aponta o progresso da Enfermagem evidenciado na melhora da 

assistência e presença de trabalhos científicos em congressos e eventos nacionais apresentados 

pelas enfermeiras do HUWC, despontando visibilidade à categoria e à instituição.  

[...] a Enfermagem teve muito progresso, melhorou muito a assistência. Acredito que 

pela história do hospital, houve uma evolução grande da Enfermagem. Até mesmo 

pelos congressos, vemos muitos trabalhos de enfermeiras do Walter Cantídio e isso 

mostra o interesse desse grupo pelo crescente conhecimento científico. Vemos um 

nível muito bom desses trabalhos (FREIRE, 2012, p. 6). 

 

Rezende (2012) aborda sobre a força e persistência da Enfermagem, cujos 

profissionais estão sempre dispostos a batalhar por seus objetivos almejando grandes 

conquistas.  
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[...] é interessante perceber que a Enfermagem não desiste. Os profissionais não 

desistem. Embora, o reconhecimento maior sempre seja para o hospital, o Hospital 

Universitário Walter Cantídio, a Universidade Federal do Ceará. Mas como nós 

fazemos realmente para que nosso objetivo que é a recuperação do paciente, que a 

equipe de certa forma se sinta satisfeita no ambiente do trabalho (REZENDE, 2012, 

p. 7).  

 

 

4.8.3.1 A contribuição da Enfermagem no desenvolvimento do HUWC: a visão das 

enfermeiras da instituição 

 

 

Nos depoimentos as enfermeiras Falam ainda da importância da Enfermagem no 

desenvolvimento do HUWC.   Seus projetos, suas conquistas e suas perspectivas, sempre à 

frente dos serviços e em busca pela qualificação e conhecimento científico. 

[...] nós tínhamos desde o começo enfermeiras que iniciaram criando serviços. 

Como, por exemplo, quando o hospital começou, foi uma enfermeira que criou o 

serviço todo de cirurgia dentro do hospital, a clínica cirúrgica pediátrica, de adultos. 

Aumentou o serviço de cirurgia pra sala de recuperação, que era um ambiente dentro 

do próprio centro cirúrgico que depois se transformou em sala, eram dois leitos e 

depois foram mais. Então tudo era investimento realmente da enfermeira correndo 

atrás de que essas coisas acontecessem (REZENDE, 2012, p. 4).  

 

[...] a Enfermagem contribuiu demais para o desenvolvimento daquele hospital. [...] 

Em todas as áreas. Tanto em área clínica, na área cirúrgica, na área social. A 

Enfermagem sempre esteve presente participando colaborando, fazendo. Acho que 

esse hospital chegou onde está com a grande força de trabalho da Enfermagem. A 

contribuição pela busca do aperfeiçoamento profissional. Os treinamentos através da 

Educação Continuada (SANTO, 2012, p. 8). 

 

Avançando junto com a instituição, a Enfermagem, contribuiu para que ela, hoje, 

seja considerada referência nacional e regional em tratamentos inovadores e técnicas 

específicas que reproduzem a capacitação de toda equipe multiprofissional que atuam 

conjuntamente na realização de procedimentos, execução, planejamento e acompanhamento 

de tratamento de pacientes, em diversos níveis de atuação.  

[...] acredito que essa foi a grande contribuição da Enfermagem, porque nós 

avançamos de acordo com o avanço que a instituição avançava. A Enfermagem não 

parou ela seguiu paralelo ao desenvolvimento da ciência e do próprio hospital. Nós 

tivemos essa chance, a oportunidade de nos prepararmos para atender as exigências 

do mercado. Então a principal disposição da Enfermagem em evoluir junto com toda 

essa tecnologia. Os enfermeiros motivados para o crescimento e desenvolvimento 

profissional (PAIVA, 2012). 

 

Para Silva (2012) a contribuição da Enfermagem para o desenvolvimento do 

HUWC é de fundamental importância, como em qualquer outro espaço que a Enfermagem 

ocupe. No entanto, considera que a Enfermagem tem que ter o papel de mostrar o seu 

desempenho dentro da instituição, ou seja, dar visibilidade das suas ações no contexto das 

atividades que desenvolve, focando suas habilidades no saber fazer, agir e ser profissional.  
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[...] O que veio fazer no hospital universitário onde têm acadêmicos de medicina, 

acadêmicos de enfermagem, acadêmicos de fisioterapia, de farmácia, de 

administração, de nutrição. Quer dizer, é uma equipe multiprofissional para estágio 

ou como permanente do hospital, e a Enfermagem tem que mostrar esse papel com 

muita competência e com muita habilidade. E habilidade em todos os sentidos. No 

saber fazer, no saber olhar, no saber ouvir, conversar, dialogar. Habilidade no saber 

agir diante de determinadas situações e no saber planejar todas as ações, tem um 

papel fundamental na Enfermagem, que eu vejo que ela não pode fugir disso, é no 

planejamento, na execução e avaliação das suas ações. Que ações são essas? Ações 

que podem ser ações de ensino, da assistência, ações na pesquisa e ação na extensão 

(SILVA, 2012, p. 12).  

 

A Enfermagem procurou melhorar a assistência através do aperfeiçoamento e 

aquisição de novos conhecimentos. 

[...] a Enfermagem foi muito importante por tudo que realizou e trouxe de bom para 

o Hospital. Nós procuramos de certa forma, melhorar nossa assistência, através de 

nossos conhecimentos. Foi estudando e nos aperfeiçoando que elevamos o nível da 

Enfermagem no serviço (LEÃO, 2012, p.4).  

 

Esteve à frente dos serviços, buscando atualização com as tecnologias, e 

alicerçando a assistência sistematizada sempre com subsídios desse aprendizado. 

[...] a Enfermagem sempre esteve à frente de todos os serviços, colocando em 

funcionamento da melhor forma possível. E procurou sempre estar em contínuo 

aprendizado, acompanhando o desenvolvimento das tecnologias, e melhorando a 

assistência prestada (OLIVEIRA, 2012, p. 6). 

 

[...] a importância está no fato de nós termos feito toda uma base de assistência 

individual ao paciente. [...] fundamentadas em conhecimentos adquiridos pela 

experiência profissional e aprendizado nos cursos de aperfeiçoamento e pós-

graduação [...] (FRANÇA, 2012, p. 7).  

 

A Enfermagem com seu trabalho e organização influencia as demais categorias 

profissionais, sendo exemplo de conduta e postura ética na instituição. 

[...] A Enfermagem influencia outras categorias pela forma de se comportar, pelo 

esforço de se atualizar. De estar, à medida do possível, à frente, mesmo com as 

dificuldades da própria instituição em relação à equipamentos, à materiais, às 

políticas de transição de direção, da própria reitoria dentro da universidade. Mas a 

Enfermagem ela não para, ela caminha. Então acho que o serviço de Enfermagem é 

de extrema importância dentro dessa instituição (REZENDE, 2012, p. 4).  

 

4.8.3.2 Quanto à importância do papel da (o) enfermeira (o) no HUWC 

 
O desempenho da função dos profissionais enfermeiros dentro da instituição, seja 

ela qual for,é de muita importância tendo em vista, sobretudo, a responsabilidade técnica 

assumida por esses profissionais enquanto chefes de serviço. 

Destacamos que essas funções que o enfermeiro desempenha na estrutura 

organizacional geram dicotomia quanto à sua formação, tendo em vista seu distanciamento da 

assistência direta ao paciente. No entanto, ao falarmos das atuações na instituição vemos um 

profissional participativo, cooperativo e capacitado para realizar as atividades a ele designada.  
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Assim, as declarações quanto ao papel do enfermeiro, reportam-se à sua função de 

facilitador de processos, contribuindo para que haja funcionamento dos serviços na 

instituição. 

[...] o papel da Enfermeira pra mim é de extrema importância dentro da instituição. 

Como é que pode ter um hospital sem pessoal de Enfermagem? É fundamental, 

porque ela é facilitadora de processos. Ela faz com que as coisas caminhem. [...] 

sempre sai da Enfermagem uma saída para resolução de problemas dentro da 

instituição. [...] Eu acho que dentro dos processos de ensino, pesquisa, assistência e 

gestão. Existe sim delimitação da Enfermagem quanto a todos esses processos 

(REZENDE, 2012, p. 6). 

 

A Enfermeira é considerada um trunfo na instituição por todo seu trabalho 

realizado que só contribuiu para o desenvolvimento da instituição. 

[...] o papel da enfermeira é muito importante, mas eles não querem admitir que a 

Enfermagem é um trunfo naquele hospital. [...] é um serviço muito bom, 

administrado muito bem. Que só contribuiu para o desenvolvimento do hospital. O 

serviço de Enfermagem no tempo da Eneida era uma maravilha, foi mudando com 

outras que entraram, mas no geral foi muito bom. Então a Enfermagem fez um 

trabalho importantíssimo. O hospital vai adiante porque a Enfermagem é 

batalhadora, consegue tudo, trabalha bem e põe aquele hospital para frente (ALVES, 

2012, p. 5). 

 

As atividades das demais profissões estão atreladas à Enfermagem e um dia sem 

Enfermagem no HUWC significa um estado de total desequilíbrio das ações e processos. 

Pereira (2012, p. 10) enfatiza: 

[...] todas as atividades das outras profissões a Enfermagem está atrelada, a 

Enfermagem está imbricada continuamente vinte e quatro horas em todas as 

atividades. O papel dela é: um dia sem Enfermagem no HU é o caos. É o suicídio 

coletivo dos pacientes. Eu penso assim. Porque sem Enfermagem nada vai existir. O 

médico não trabalha só, fisioterapeuta, psicólogo. Sempre tem a Enfermagem, nem 

que seja pra organizar ali uma mesa pra um consultório clínico tem que ter a 

Enfermagem. Então é importantíssimo. E eu gostaria que o gestor maior visse essa 

importância. Mas, só quem vai realmente dizer a importância é a gente. 

                    

     

                 Dessa forma as ações da Enfermagem no hospital tem destaque e se consolidam 

com o passar dos anos se tornando imprescindíveis para o desenvolvimento efetivo da 

instituição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desafio de reconstituir a História da Enfermagem do HUWC permitiu conhecer 

e compreender aspectos significativos da sua evolução na instituição. O presente trabalho 

representa mais do que uma transcrição de depoimentos, é a reconstituição de fragmentos que 

compõem essa História, que traduzem o sentimento e as lembranças trazidas à memória, aos 

olhos, ao corpo e à voz das enfermeiras que participaram desse processo, remetendo-as a 

tempos, nos quais se dedicaram à construção dos fatos que hoje relatamos em tão poucas 

linhas.  

A Enfermagem, no HUWC desde suas origens, experimentou exitoso percurso no 

decorrer dos anos. Construiu sua história alicerçada na figura da enfermeira que assumiu 

papel de destaque na organização dos serviços de Enfermagem, estando à frente de todos os 

processos que elencaram o progresso da instituição. Trajetória de vitórias denotada nas 

conquistas de diversos espaços administrativos advindos pelo posicionamento e identidade 

desses profissionais. 

Dirigida por uma disciplina rígida com observância à hierarquia e o cumprimento 

de normas e regulamentos da profissão e do HUWC, a Enfermagem seguiu lutando por 

respeito, consideração e confiança, utilizando como ferramenta o esforço em propulsar o seu 

desenvolvimento, sobretudo, pelo comprometimento profissional e envolvimento com o 

trabalho. 

Evidenciamos o esforço empreendido pelos profissionais de Enfermagem na luta 

pelo reconhecimento, valorização e prestígio da profissão, na perspectiva da ampliação do 

conhecimento técnico-científico, colaborando com a autonomia profissional e sua visibilidade 

frente às mudanças dos papéis assumidos pelos enfermeiros enquanto líderes de equipe e 

membro da equipe de saúde. A valorização, destacada em muitos momentos, veio do padrão 

de assistência prestada, como consequência do crescimento e aperfeiçoamento conquistados 

pelo grupo. 

Desenvolve atividades, com base em conhecimentos científicos, inserida em todo 

contexto da organização institucional. Integra ações nos níveis de ensino (graduação, pós-

graduação, nível médio), pesquisa, assistência (internação, ambulatorial). 

Ao referirmos sobre as ações de Enfermagem do HUWC, notabilizamos o 

processo da Sistematização da Assistência, hoje consolidada, que impulsionou e subsidiou o 

desempenho do trabalho do grupo. Assim, o SE do Hospital desenvolve um cuidado integral e 

individual, fundamentado em evidências científicas e no trabalho interdisciplinar.  
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A enfermeira assume o papel de gestora, vislumbrando direcionar as ações do 

cuidar. Em sua função assistencial, está envolvida no cuidado ao paciente, e é direcionada 

para o ensino em prol da formação de outros profissionais da área, assumindo inúmeros 

papéis no contexto da organização desse cuidado, distanciando-se gradativamente das ações 

diretas ao paciente. Engaja-se na pesquisa fomentando a investigação e estudos que possam 

ter influência positiva em sua prática assistencial. 

O desenvolvimento técnico-científico, como uma das principais diretrizes do SE, 

propiciou a capacitação profissional e a humanização do atendimento, fornecendo subsídios à 

implantação do modelo assistencial institucional e o atendimento ao paciente. Com efeito, a 

Enfermagem do HUWC sedimenta e amplia conhecimentos, consolidando a prática de 

assistir, oportunizando o desenvolvimento de habilidades, orientando o respeito na conduta e 

postura profissionais.  

À guisa de conclusão, a Enfermagem do HUWC realizou relevantes serviços 

envolvendo-se nos diversos processos institucionais, empreendendo trabalho e dedicação, o 

que demonstra o compromisso e aquisição de experiências em sua trajetória. Destacamos o 

reconhecimento da profícua atuação da Enfermagem no desenvolvimento da instituição, 

contribuição esta vinculada, sobretudo, à ampliação do conhecimento técnico-científico que 

os profissionais de Enfermagem adquiriram ao longo dos anos.  

Cabe, no entanto, propor diante das múltiplas facetas observadas, a investigação 

da delimitação das funções de cada membro da equipe de Enfermagem, enfermeiros, 

auxiliares e técnicos, quanto às ações que realizam nas unidades de internação. Pois, 

percebemos que as atribuições designadas a esses profissionais geram sobrecarga de trabalho 

em torno da Enfermagem, que, acreditamos, está assumindo papéis não próprios da categoria. 

Propondo dessa forma, uma reflexão sobre esses papéis e atribuições a fim de contribuir para 

a prática assistencial da Enfermagem na instituição. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO ÀS ENFERMEIRAS DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 

 

I - Dados gerais do participante 

Ano de ingresso na instituição:_________________________ 

Cargo que ocupa ou ocupou: __________________________ 

Aposentado:  (    )Sim  (    )Não 

 

II- Questões norteadoras da História Oral 

1- Em que condições sóciopolíticas ocorreu a inserção do serviço de Enfermagem no 

HUWC? 

2- Quais as maiores dificuldades encontradas para inserção do serviço de Enfermagem no 

HUWC? 

3- Na fundação do HUWC qual era a posição do serviço de Enfermagem na estrutura 

administrativa da instituição?  

4- Quem foram os precursores da Enfermagem no HUWC? Quais suas influências no 

desenvolvimento do serviço de Enfermagem da instituição?  

5- Durante sua gestão (diretor, coordenador, gerente) qual a posição do serviço de 

Enfermagem na estrutura administrativa do hospital?  

6- Fale sobre a posição do serviço de Enfermagem na estrutura administrativa do hospital de 

quando você ingressou na instituição. 

7- Como era a organização do serviço de Enfermagem quando você ingressou na instituição?  

8- Quais as mudanças ocorridas no serviço de Enfermagem da instituição que você 

vivenciou? 

9- Faça um paralelo entre o sistema de Enfermagem do HUWC do período do seu ingresso 

na instituição e o dos dias atuais.  

10- Relate sobre a política de pessoal de Enfermagem da instituição.  

11- Descreva qual o papel da Enfermagem no desenvolvimento do HUWC.  

12- Quanto à definição das ações de Enfermagem nos processos de ensino, pesquisa, 

assistência e gestão, fale sobre a delimitação do espaço profissional na instituição. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO TEMÁTICO 

 

 Inserção da Enfermagem no HUWC 

 Precursoras da Enfermagem do HUWC 

 Maiores dificuldades para inserção do Serviço de Enfermagem na instituição 

 A assistência de Enfermagem 

 O sistema/ serviço de Enfermagem 

 O trabalho da Enfermagem no hospital 

 Organização do trabalho da Enfermagem no HUWC 

 As Mudanças ocorridas no Serviço de Enfermagem  

 O papel da enfermeira no desenvolvimento do HUWC 

 Contribuição e importância da enfermagem para crescimento HUWC 

 Registros e a supervisão de Enfermagem 

 Estrutura administrativa da Enfermagem/ Organização do serviço de Enfermagem no 

HUWC 

 Política de pessoal de Enfermagem da instituição 

 As definições das ações de Enfermagem na delimitação do campo de ação 

 Espaço profissional da Enfermagem no HUWC 

 Valorização do trabalho da Enfermagem no HUWC 

 Educação Continuada 

 Acompanhamento de alunos  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Caro Sr.(a),  

 

Eu, Mona Lisa Menezes Bruno, enfermeira do Hospital Universitário Walter Cantídio e 

estudante do curso de pós-graduação de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, estou 

realizando a dissertação de mestrado intitulada “Enfermagem no Hospital Universitário: trajetória 

histórico política”, sob a orientação da professora Enfermeira Drª Maria Dalva Santos Alves.  

Esta pesquisa tem como objetivos reconstituir a história da Enfermagem do Hospital 

Universitário Walter Cantídio, assim como analisar o processo de inserção e a trajetória institucional 

da Enfermagem na referida instituição. Nesse sentido solicito sua valiosa colaboração na participação 

deste estudo. 

Segundo a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96 sobre pesquisa com seres 

humanos o(a) senhor(a) tem os seguintes direitos que serão respeitados pelo pesquisador: a garantia de 

receber esclarecimento de qualquer dúvida acerca desta pesquisa; o anonimato das informações; a 

liberdade de se retirar a qualquer momento da pesquisa; a segurança de que não haverá divulgação que 

possa identificá-lo; divulgação sobre os resultados do estudo e que não será prejudicado em qualquer 

instância dentro desta instituição, por responder com sinceridade às perguntas feitas pelo pesquisador. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Sua participação na pesquisa será voluntária. Caso aceite sua participação se dará pela 

aceitação em responder a uma entrevista, assim iremos marcar um horário e local que seja melhor para 

o(a) senhor(a). Com sua autorização, iremos usar um gravador para não perder nenhuma parte 

importante. O tempo previsto para as gravações é de cento e vinte minutos, incluindo chegada, 

preparativos para as entrevistas, que tem tempo previsto de sessenta minutos. Acredito que a entrevista 

não lhe trará riscos físicos ou emocionais.  

As perguntas formuladas objetivarão proporcionar aos entrevistados discorrer sobre a inserção 

da enfermagem no HUWC, a trajetória da Enfermagem na instituição, sua estrutura organizacional e 

mudanças nos diferentes momentos e contextos sociais. Além do papel da Enfermagem no 

desenvolvimento da instituição e sua participação nesse processo, articulando suas vivências e as 

significações que atribuem a ela, aproximando-se tanto quanto possível de uma narrativa. Dessa forma 

buscar-se-á não apenas extrair das falas dos profissionais acontecimentos ou fatos históricos, mas 

encontrá-los associados à prática profissional da Enfermagem enquanto grupo social e à vivência dos 

profissionais.  

Declaro que estarei disponível caso precise entrar em contato comigo para qualquer outro 

esclarecimento, informo meu nome e endereço: Dra. Mona Lisa Menezes Bruno. Rua Alexandre 

Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo, Fortaleza, Ceará, CEP: 60430 – 160. Fone: 

(085)91007536/91529106. Caso queira reclamar sobre essa pesquisa, poderá dirigir-se pessoalmente a 

mim ou fazê-la por escrito e enviar a este endereço. E, em fase destes motivos, gostaria muito de 

contar com a sua colaboração. Se o(a) senhor(a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUWC – Rua Capitão 

Francisco Pedro 1290, Rodolfo Teófilo; fone: 3366-8589 – E-mail: cephuwc@huwc.ufc.br”  

Caso o(a) senhor(a) se sinta suficientemente informado a respeito das informações que leu ou 

que foram lidas sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes e que sua participação é 

voluntária, que não há remuneração para participar do estudo e se concordar em participar solicitamos 

que assine no espaço abaixo. 

 

Local e data _______________________________ 

 

 

_________________________________              ___________________________________ 

    Assinatura do sujeito da pesquisa                                           Pesquisadora                                  
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APÊNDICE D – TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu,______________________________________________________________,  

____________, identidade nº ________________, declaro para os devidos fins que cedo os 

direitos de minha entrevista realizada em ___/___/___, gravada, transcrita e autorizada para 

leitura, para Mona Lisa Menezes Bruno, do Curso de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará, usá-la integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e 

citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso de terceiros ouvi-la e usar 

citações, ficando o controle ao Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Ceará, que tem a guarda da mesma. 

Abdicando direitos meus e de meus descendentes, subscrevo a presente, que terá 

minha firma reconhecida em cartório.   

 

 

Fortaleza, ____ de ____ de 2012. 

 

 

______________________________________ 
Nome e assinatura do colaborador 
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ANEXO A – APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COMPLEXO 

HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
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“... Vejo enfermeiras exemplares, padrões e referências fundamentais na 
formação e no aperfeiçoamento humano dos futuros médicos. Pois delas 
aprendemos não só as boas rotinas técnicas, mas pedras de maior valor, 
tivemos as silenciosas lições-pelo-exemplo de respeito e compaixão pelos 
que sofrem, pelos que vão morrer, pelos mortos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso de autoria do Prof. Carlos Augusto Ciarlini 
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quando da entrega da Medalha Jurandir Picanço. 

 

 


