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RESUMO 

 
Trata-se de um estudo de enfoque histórico, exploratório e descritivo visando resgatar a 

origem e trajetória do Hospital de Pediatria da UFRN e a inserção da enfermagem no mesmo. 

Este foi realizado a partir dos registros existentes e dos depoimentos colhidos dos 

profissionais - médicos, enfermeiras, parteira, auxiliar de enfermagem e psicóloga. 

Estabeleceu-se uma rede de informantes qualificados, partindo do marco zero, a qual foi 

configurada pelas referências dos entrevistados. O tratamento e a análise dos fatos 

aconteceram com base nas fontes orais coletadas tomando o contexto em que foram 

vivenciadas para compreendê-las e interpretá-las. Utilizou-se a oralidade na construção de 

uma história em que as informações, baseadas no tema central, foram desdobradas em sub-

temas que emergiram do conjunto dos discursos: o cenário da história, do sonho à realidade e 

a enfermagem na construção da história, temas que constituíram o corpo do trabalho. Nesse 

processo, identificou-se vultos de grande relevância para a organização da assistência à 

criança norte-rio-grandense, que deram origem ao sistema de atenção à saúde da população 

infantil. Percebeu-se a intencionalidade de se criar instituições de saúde voltadas para a 

educação de uma geração para o futuro. Observou-se a mudança desse olhar educacional, a 

partir da criação da Faculdade de Medicina de Natal e, conseqüentemente a estruturação de 

um hospital pediátrico voltado para o ensino médico. Evidenciou-se a contribuição da 

enfermagem na construção de uma assistência de qualidade à criança, apesar dos escassos 

recursos, precária condições de trabalho, jornadas excessivas e baixa qualificação 

profissional. Observou-se a mudança do perfil da categoria, a partir da inserção das 

enfermeiras no serviço e com elas, novas mentalidades, processos inovadores e postura 

profissional. Constatou-se a distinta relação que se estabelece entre o pensar/fazer do médico 

e da enfermagem, o primeiro relacionado à idealização, projeção e prescrição, e o segundo 

localizado na concretização e na realização de algo que não se projetou nem idealizou, 

podendo ser geradora de insatisfação e sofrimento. Enfim, confirmou-se que a riqueza da 

história oral decorre da possibilidade dos sujeitos construírem a história, a partir da sua 

percepção dos fatos e o contexto no qual estão inseridos.  
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ABSTRACT 

 
 

This study deals with a historical, descriptive and exploratory approach aiming to recall the 
origin and trajectory of the Pediatrics Hospital at Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. This research also deals with the insertion of the nursing department in the same 
Hospital. This was realized through existing records and discourse collected through 
interview of professionals-doctors, nurses, midwifes, nursing attendants and psychologists. 
Thus, a network was established and consisted of qualified informants, composed through 
reference analysis. Data treatment and analysis was performed based on the collection of oral 
data. The data was considered according to the font’s context, all of which depending on 
process of comprehension and interpretation. The research was based on the main theme, 
through oral history used in order to build a historical background. These main themes were 
then subdivided and other discourses were made present such as: the historical scene, the 
dream came true and the insertion of nursing, present in the history construction; all of which 
enabled the research. Thus, in this process, it was possible to identify the most important 
characters of the origin of children’s health services organization and assistance at Rio Grande 
do Norte. It was possible to perceive that this institution aimed to initiate health services that 
dealt with an education for future generations. This was observed through the creation of the 
Faculty of Medicine of Natal and as a consequence, the installation of a Pediatrics Hospital 
that dealt with medical education. The research made evident that the nursing contributed for 
a structuring of quality health assistance towards children, even though the resources and 
working conditions were scarce, extensive work shifts and low professional qualification. It 
was observed that the there was change in the category’s profile, once nurses were introduced 
in the service. Once this happened, changes in mentality, and innovative processes as well as 
professional conducts were established. The distinctive relation between acting and doing of 
doctors and nurses were also dealt with. Thus, the first item is done towards the idealization, 
projection and prescription. The second issue deals with concretization in realization of 
something that was not projected and realized, causing suffering and unsatisfaction. At the 
end, it was possible to confirm that oral history is a very rich element and it is possible 
through subjects that build history, through their perceptation of the facts and the context in 
that their are inside.  

 

 

 

 

 

KEY-WORDS: Pediatrics Hospital at Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
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O HOSPITAL DE PEDIATRIA E EU 
 

Nasci na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) no início dos anos 60, sendo 

assistida pelo Dr. Lavoisier Maia, contemporâneo de Professor Heriberto Bezerra (médico 

que hoje cede o nome ao hospital de Pediatria da UFRN). Nesse período, o ensino na área de 

pediatria estava surgindo, nas dependências do berçário da MEJC, pela necessidade de ofertar 

essa especialidade no curso de Medicina.  

Minha infância foi marcada por sucessivas crises de asma, fato que me tornou uma 

freqüentadora assídua do serviço ambulatorial da pediatria, da MEJC. Vivenciando esse 

ambiente e desfrutando dos benefícios decorrentes das intervenções da equipe, na recuperação 

de minha saúde e de outras crianças, senti-me motivada a trabalhar neste campo de atuação, e, 

especificamente, com a população infanto-juvenil. 

Quando adolescente, apaixonada pela área da saúde, tive a oportunidade de ingressar 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 1982, como aluna do curso de 

Auxiliar de Enfermagem. Naquele ano prestei vestibular para o curso de Enfermagem, 

iniciando a graduação no ano seguinte. Em 1983, realizei o concurso público para o quadro de 

auxiliar de enfermagem da UFRN, começando minha atuação profissional em 03 de 

dezembro de 1984. 

A partir dessa data, passei a estabelecer um vínculo mais estreito com o Hospital de 

Pediatria da UFRN, criando assim, laços afetivos e profissionais com a instituição.  

Na época, o Hospital de Pediatria funcionava em instalações anexas a MEJC 

oferecendo assistência infantil nos três níveis de atenção à saúde, com ênfase no primário. 

Para tanto, contava com um resumido quadro de médicos, enfermeiros e demais funcionários, 

tendo à frente a Dra. Eleide Edna Trigueiro Fontes e a enfermeira Tânia Alves de Azevedo.  

Além da enfermeira mencionada, a equipe de enfermagem era composta pelas 

enfermeiras: Ana Angélica Ferreira Varela e Maria Alvanira Teixeira Nunes, transferidas da 

MEJC, para integrar a equipe do setor de internação do hospital. 

As enfermeiras atuavam em regime de plantão diurno e supervisão de fins de 

semana. O quadro era insuficiente. Por esse motivo não existia cobertura destes profissionais 

nas 24 horas.  

Ao concluir a graduação de enfermagem, em 1987, tive a oportunidade de atuar 

como enfermeira, embora meu vínculo profissional continuasse como auxiliar de 

enfermagem. Após um ano, fui contemplada com a ascensão automática passando a ser 

enfermeira do quadro efetivo.  



Acompanhei as mudanças ocorridas no hospital, com elevado destaque à inserção do 

familiar durante o internamento da criança, benefício concedido antes mesmo da 

homologação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a partir de um projeto 

realizado pela psicóloga Francisca Maria Bampa Sauerbrom.  

Na ocasião, o ensino no Hospital já havia se expandido, não só para o curso de 

medicina, mas para outros cursos da área da saúde da UFRN, a exemplo do curso de 

enfermagem.  

Desse modo, o Hospital passou a constituir um importante campo de estágio 

curricular para esses cursos, proporcionando a integração dos profissionais, do referido 

hospital, com os docentes e discentes, parceria que contribuiu para o aperfeiçoamento de 

todos os integrantes do processo de aprendizado e ampliação das suas atividades aprimorando 

a assistência à população infanto-juvenil do Estado.  

No início dos anos 90 ingressei no Ambulatório de Pediatria, na época, existiam duas 

enfermeiras, Zoraide Machado e Ana Amélia, que assumiam a função de coordenação e 

supervisão da equipe de enfermagem, além de realizarem ações básicas de saúde como 

imunização e orientação ao aleitamento materno.  

O atendimento ambulatorial era realizado, majoritariamente, pela pediatria geral e 

puericultura com ênfase nas ações básicas de saúde. A enfermeira participava do Programa de 

Crescimento e Desenvolvimento (CD), juntamente com o médico, a nutricionista e a 

assistente social.  

Vivenciei, com os demais integrantes, a oficialização do Hospital junto ao Ministério 

da Educação (MEC), no ano de 1995, assegurando à instituição a condição de hospital de 

ensino, o que há muito tempo já exercia, porém não era reconhecido como tal. 

Enquanto enfermeira, tenho participado do avanço que essa equipe profissional vem 

alcançando no Hospital de Pediatria, tanto no nível da assistência quanto da gerência, através 

do crescente aprimoramento, da capacitação e das inúmeras oportunidades de atuação que são 

aproveitadas pelo enfermeiro dada a abrangência do seu exercício profissional. 

Ao longo dos 23 anos de atividades no Hospital de Pediatria da UFRN, percebi o 

quanto a prática profissional do enfermeiro evoluiu como também o seu posicionamento de 

destaque na equipe de saúde, porém senti a ausência de registro desta evolução.  

A ausência de documentação que registra a criação do Hospital e os fatos que 

marcaram sua trajetória me motivou a conhecer a história do Hospital de Pediatria da UFRN e 

a inserção da enfermagem nesse percurso.  



Entretanto, ao buscar fontes escritas que contemplassem a história do Hospital, fui 

surpreendida com a falta não só de registro da instituição, mas, principalmente, com a pouca 

preocupação das instituições públicas no que se refere à preservação da memória, sob a 

justificativa da limitação de espaço físico, levando à má conservação e à destruição de 

importantes acervos. Essa preocupação foi compartilhada por um dos entrevistados deste 

estudo:  
  

Preocupo-me muito com a história do Departamento de Pediatria, fiquei 
extremamente chocado com uma cena que eu presenciei há um ano atrás, quando 
eu cheguei no Departamento para dar uma aula ví uma montanha de livros, artigos 
e tese, amontoados no chão. Quando eu perguntei a pessoa responsável por aquilo 
me disseram que era um material que estava sendo vendido no peso, o que 
efetivamente foi realizado, isso porque a Biblioteca Central não tinha espaço para 
receber e o acervo do Departamento de Pediatria e este não tinha mais condições 
de armazenar aquele material, entre slides, enfim. Ali estava, no meu entender, a 
essência, toda a história do Departamento de Pediatria e aquilo me deixou 
profundamente consternado e chocado. Infelizmente isso é retrato da nossa 
universidade como um todo no que tange ao resgate e armazenamento da sua 
memória, da sua história.  A gente deve está sempre olhando para o futuro, mas 
não podemos deixar de cuidadosamente arquivar e guardar. São com as lições do 
passado que construímos o futuro, de uma forma mais inteligente, lógica e 
racional. Corrigindo, o que, eventualmente, temos feito de errado no passado (Dr. 
Nei Fonseca). 

 

 

Nessa dissertação, propondo-me a resgatar a história do hospital, e por meio desse 

processo, descubro quão relevante é a história, seja ela individual, coletiva, institucional, 

oficial ou gerada do cotidiano de pessoas comuns, como eu. Tornou-se um trabalho agradável 

por ser parte da minha própria vida, mas, também carregado de fortes emoções por me fazer 

reviver momentos que marcaram minha trajetória inserida na história do hospital. 
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Figura 02 – criança no ventre - 2007 
Fonte: http://www. www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/crianças.html 

 

 

No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e 
vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 
movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz. E houve luz. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 
 

A história tem mostrado que o despertar da realidade, a partir do vivenciado no 

passado, contribui para a compreensão do presente proporcionando estratégias para a 

construção do futuro. 

Considerada como um ramo fundamental do saber, a história deve ser compreendida 

como duração. O passado é também o tempo presente, cabendo ao historiador fazer um estudo 

objetivo dele sob a sua dupla forma (LE GOFF,1994). 

Ribeiro (1993, p.11) descreve que, 
 
 

O conhecimento que buscamos foi construído historicamente pela trajetória e 
confluência de uma série de práticas e reflexões de outros, e é essa historicidade que 
precisa ser tenazmente perseguida, pois é impossível entender o cotidiano e projetar 
sem refletir sobre o acontecido. 
 
 

Segundo Ferreira (2005), a história do tempo presente permite compreender com 

maior clareza a articulação entre as percepções e as representações dos atores, bem como as 

determinações e interdependências que tecem os laços sociais. 

O olhar do tempo - presente e passado - está limitado também ao espaço, que 

independentemente da natureza do fenômeno ou construções sociais, no que se refere à 

história, está constituído de modo diferente nos demais lugares.  

Esta concepção está contemplada no entendimento de Ribeiro (1993, p. 11), quando 

enfoca que, “o hospital tem uma trajetória secular e universal, cujos elementos comuns são 

logo identificados nas várias sociedades e culturas. Todavia, em cada uma dessas, ele se faz 

uma instituição diferente, porque diferente são os tempos e os espaços dessas culturas”.  

O Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, situado em Petrópolis – 

distrito sanitário leste – da cidade de Natal, é hoje uma unidade acadêmica e de assistência à 

criança Norte-Riograndense, sendo referência de média e alta complexidade, do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para todo o Estado. Considerado um hospital de pequeno porte, 

disponibiliza 50 leitos nas diversas especialidades pediátricas tanto no atendimento clínico 

como cirúrgico, realizando, em média, 130 internações e 4.000 consultas mensais.  

 Atualmente enfrenta o grande desafio de integrar a condição de instituição de ensino, 

pesquisa e assistência às novas diretrizes e demandas decorrentes do modelo de atenção 

preconizado pelo SUS. 

O propósito de construir a história de uma Instituição Hospitalar impõe a necessidade 

de conhecer os caminhos percorridos no tempo, não só pela própria instituição, mas também 
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pelos atores que a constituíram e constituem a fim de melhor compreender o porquê do 

vivenciado no presente.  

Foucault (1977), refletindo sobre “O Nascimento da Clínica”, ressalta que para 

compreender o sentido e a estrutura da clínica será preciso abordar a necessidade de se refazer 

a sua história e a formulação das experiências clínicas. 

Em um espaço até então pouco explorado, ou seja, a história de uma instituição 

hospitalar universitária responsável pela construção e consolidação de uma assistência voltada 

para a formação acadêmica, é que vamos construir este estudo. O entendimento do caminho 

percorrido pelo hospital e as perspectivas de atuação no futuro possibilitarão o exercício do 

papel de construtores sociais.  

Partindo do registro da história do hospital de pediatria da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) aliado à trajetória da enfermagem local, pretende-se 

compreender o presente através do passado, conhecer a história do hospital, os objetivos que 

levaram a estruturação do hospital, seu crescimento na atenção à saúde da criança, relevante 

papel no SUS. Espera-se com isto, possibilitar o sentimento de pertença e orgulho nos que 

fazem o cotidiano de uma instituição de referência na atenção à saúde da população infanto-

juvenil do Rio Grande do Norte. 

A participação da enfermagem e os avanços conquistados por essa categoria serão 

elementos analisados no percurso histórico da instituição, ciente de que os fundamentos dessa 

produção social sofrem os condicionantes historicamente determinados. 

Optou-se pela inserção da equipe de enfermagem no estudo histórico da instituição 

hospitalar tendo em vista que, embora essa categoria represente a maioria dos profissionais 

nos serviços de saúde, percebe-se a ausência de registro de sua participação, bem como, do 

seu reconhecimento enquanto parte integrante desse processo. 

A enfermagem, enquanto integrante da equipe de saúde vem aprimorando sua prática 

e conquistando espaços nunca antes percorridos. No hospital, essa categoria profissional tem 

demonstrado uma grande evolução na sua atuação, destacando-se nos mais diversos ramos de 

atividades, fato que necessita ser registrado, a fim de despertar na sociedade, equipe de saúde 

e na categoria o devido reconhecimento.  

Almeida e Rocha (1986, p. 22), em seu trabalho sobre a prática do enfermeiro 

afirmam que “não se têm buscado os determinantes do significado da enfermagem, suas 

transformações e contradições na relação com a estrutura social”. No hospital em estudo, o 

enfermeiro, ao longo dos anos, vem demonstrando um avanço significativo na sua prática 

profissional. Porém, percebe-se que inexiste a apropriação dessa conquista por parte do 
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mesmo, como também pelos demais profissionais da equipe de saúde, dificultando a 

valorização tão almejada por todos.  

Essa realidade, aliada à indefinição de fatos que marcaram a história do hospital, 

pode ser um dos fatores que vêm provocando, em grande parte dos seus profissionais, o 

sentimento de desprestígio e desmotivação, bem como, uma relação de indiferença dos 

membros das equipes de trabalho e destes com relação à população que procura o Hospital, 

comprometendo o cumprimento de seu papel social. Assim, despertar no enfermeiro e demais 

profissionais de saúde o conhecimento e interpretação de seu papel institucional através da 

história, constitui o desafio deste estudo. 

Nos propomos, então a responder aos seguintes questionamentos: Como o Hospital 

de Pediatria da UFRN se estruturou ao longo dos anos? Quais os fatores que contribuíram 

para a sua estruturação? Como o enfermeiro se inseriu na história do hospital de pediatria da 

UFRN? Quais os avanços conquistados pelo enfermeiro ao longo da história do hospital? 

Com o intuito de contribuir com a construção da história do hospital de pediatria da 

UFRN contemplando a inserção da enfermagem nessa história foram estabelecidos os 

seguintes objetivos: 

• Resgatar as origens do Hospital de pediatria e os fatores que contribuíram na sua 

estruturação; 

• Descrever a inserção da enfermagem no hospital de pediatria; 

• Destacar os avanços conquistados pela enfermagem nesta unidade hospitalar. 

O resgate da trajetória do hospital e a inserção da enfermagem nesse processo serão 

de grande relevância para a história local, à academia e a assistência em pediatria no Rio 

Grande do Norte. A escassez de obras e documentos que abordam a trajetória do hospital e a 

pouca produção científica voltada para a compreensão da enfermagem enquanto prática social 

nos motivaram a buscar fontes que complementassem o desenvolvimento da pesquisa.   

A escolha do tema contempla, além do interesse acadêmico e profissional, a 

motivação pessoal, já que a história de vida dessa pesquisadora insere-se na história do 

Hospital. Por outro lado, esse tema foi também escolhido para a presente pesquisa pela sua 

relevância social na formação acadêmica e na atenção à saúde da criança do Rio Grande do 

Norte.  

Desse modo, construímos o estudo partindo da análise documental e entrevistas com 

três perguntas norteadoras que nos permitiu mapear a situação histórico-social em que a 

prática da pediatria foi institucionalizada na UFRN.  Na construção do trabalho optou-se pela 
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pesquisa aos acervos históricos institucionais e pessoais, bem como a realização de entrevistas 

com os atores que participaram do hospital de pediatria no seu processo de criação.     

Nosso enfoque inicial seria o relato da instituição, sua estrutura e desenvolvimento ao 

longo dos anos. No entanto, fomos surpreendidas pela riqueza dos discursos que se 

direcionavam pela prática da pediatria, as dificuldades no processo de trabalho e os desafios 

que a enfermagem enfrentou e enfrenta no processo de cuidar das crianças. Desta forma, não 

podemos deixar de registrar a relação existente entre a prática dos profissionais com a dos 

demais membros da equipe de saúde e o contexto social que permeia a atenção à criança. 

Isso posto, para fins de organização do trabalho, optamos por dividi-lo em cinco 

capítulos. Partindo das “Notas introdutórias” que apresenta uma breve introdução acerca do 

tema, a sua relevância para a Instituição, objeto desse estudo, e para a enfermagem, contendo 

as questões de pesquisa e objetivos. 

O primeiro capítulo, denominado “Tecendo a rede da história”, descreve as etapas de 

realização do trabalho e discorre sobre o percurso metodológico da história oral temática para 

construir a trajetória do Hospital de Pediatria na UFRN. 

O segundo intitulado “Contando a história”, temos um breve resgate da atenção 

prestada às crianças desde a era primitiva até a institucionalização da prática de pediatria 

brasileira. Destacamos também a estruturação e evolução da enfermagem na prática do cuidar.  

O terceiro capítulo, “O cenário da história, retrata a origem da atenção à criança 

desde o início do século XX até os anos 1950. Está organizado em duas partes: o cenário da 

atenção à criança norte-rio-grandense no início do século XX – fragmentos retirados da escrita 

e o cenário da atenção à criança norte-rio-grandense a partir dos anos 1950 – a construção da 

história pela oralidade.   

O quarto capítulo, denominado, “do sonho à realidade” trata da necessidade de 

implantação da cadeira de pediatria para o curso médico, que deu origem ao Hospital de 

Pediatria. Encontra-se estruturado em três itens: a clínica pediátrica e a implantação do ensino 

médico; a criação do departamento de pediatria e à estruturação do hospital e, partindo 

daquele cantinho – da estruturação a consolidação do hospital de pediatria. 

No quinto capítulo, “a enfermagem na construção da história”, abordamos a sua 

contribuição na estruturação e consolidação do hospital de pediatria, bem como o crescimento 

e qualificação dessa categoria profissional. Acha-se constituído das seguintes partes: a 
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enfermagem como partícipe na estruturação do hospital; a inserção do enfermeiro no hospital 

pediátrico; a enfermagem e a mãe acompanhante. 

Nas “considerações finais”, fazemos uma reflexão sobre o conteúdo das entrevistas 

partindo dos temas emergidos das mesmas. 
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Figura 4 – Rede de entrevistados 
Fonte: a autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
Única e muitas vezes candidamente 
simples, epigramática e, contudo, ao 
mesmo tempo representativa, a voz 
consegue, como nenhum outro meio, 
trazer o passado até o presente. A sua 
utilização altera não só a textura da 
história, mas seu conteúdo, desloca o 
centro da atenção das leis, estatísticas 
e governos para as pessoas. 
 
 

Paul Thompson, 1992 
 

 

 

CAPÍTULO I 
TECENDO A REDE DA HISTÓRIA 
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1. TECENDO A REDE DA HISTÓRIA 
 

O objeto deste estudo é o Hospital de Pediatria, órgão suplementar da UFRN, 

oficialmente criado em 23 de maio de 1995, porém sua existência ocorre em detrimento da 

criação da Faculdade de Medicina de Natal (FMN), em 1956. É uma unidade de assistência, 

pesquisa e ensino para os níveis de formação: técnico, graduação e pós-graduação da área da 

saúde. Destaca-se como órgão de referência de média e alta complexidade, na assistência à 

criança e ao adolescente do Rio Grande do Norte.  

O estudo trata desse objeto a partir de um enfoque histórico, descritivo e exploratório 

realizado por meio dos registros existentes e dos depoimentos colhidos dos profissionais 

acerca do hospital de pediatria e da inserção da enfermagem no mesmo.  

Diante da escassez de registros escritos, o estudo foi pautado nas falas dos pioneiros 

na instituição do hospital de pediatria da UFRN, visto que todos os seus integrantes estavam 

vivos e com lucidez necessária para contribuir com esse importante resgate histórico.  

A escolha da história oral, enquanto procedimento de pesquisa, deveu-se, portanto, à 

ciência de que a oralidade possibilitaria o resgate de fatos, datas e acontecimentos marcantes 

para a reconstrução histórica do Hospital e da enfermagem ao longo do tempo. 

O corte temporal contempla o período de existência da instituição, desde a sua 

estruturação no início dos anos de 1960, até as décadas 1990, pelo reconhecimento como 

Unidade Orçamentária da UFRN, e 2000, como unidade de referência do SUS, além de servir 

de campo para estágios em Medicina Infantil, Enfermagem, Serviço Social, Farmácia, 

Fisioterapia, Psicologia Hospitalar e Nutrição. 

Para a realização desse resgate histórico, buscamos fontes escritas – relatórios, atas, 

fotos, livros, jornais, trabalhos científicos – referentes a sua trajetória, com o objetivo de 

fundamentar o estudo e subsidiar as fontes orais. 

Foram pesquisados o Arquivo do Hospital de Pediatria da UFRN, o Arquivo da 

Maternidade Escola Januário Cicco, o Arquivo do Hospital Universitário Onofre Lopes, o 

Arquivo da UFRN, o Arquivo Público Estadual, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte, a Biblioteca do Departamento de Pediatria e do Departamento de Toco-

ginecologia, a Biblioteca Zila Mamede (UFRN), a Biblioteca da Capitania das Artes, acervo 

do Departamento de Enfermagem, teses, dissertações e monografias. 

Nos propomos a trabalhar com os recursos da história oral seguindo as orientações de 

Bom Meihy (1996), Tompson (1992), Lozano (2005), Nora (1993), Alberti (2004), 

Halbwachs (1990), Vieira (1989), Ferreira, Amado (2005) e Freitas (2006). 
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Para Bom Meihy (1996, p.15) a História Oral é 
 
 

Um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de um projeto e 
continuam com a definição de um grupo de pessoas (ou colônia) a serem 
entrevistadas, com o planejamento da condução das gravações, com a transcrição, 
com a conferência do depoimento, com a autorização para o uso, arquivamento e, 
sempre que possível, com a publicação dos resultados que devem, em primeiro 
lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas. 
 
 

O trabalho com a história oral compreende um corpo de atividades anteriores e 

posteriores à gravação dos depoimentos. Exige, antes, a pesquisa e o levantamento de dados 

para a preparação dos roteiros das entrevistas. Freitas (2006) frisa que a partir da definição do 

tema e elaboração do projeto elabora-se um roteiro geral para as entrevistas com o intuito de 

nortear a condução das mesmas. 

Segundo Bom Meihy (1996), a existência de um projeto elaborado é essencial para o 

bom desenvolvimento da história oral, por guiar as escolhas, especificar as condutas e 

qualificar os procedimentos metodológicos. 

Neste sentido, coletamos documentos no Hospital em estudo, na biblioteca do 

departamento de pediatria, na MEJC, arquivo da UFRN, arquivo público do Estado, Instituto 

Histórico e arquivos pessoais. Esse procedimento subsidiou a busca das fontes orais, com o 

propósito de contextualizar atos e fatos ressaltantes das memórias. 

As fontes orais oriundas dos fragmentos da memória individual constituíram meios 

de inserção e contribuição dos atores responsáveis pela criação e evolução do hospital, na 

construção da memória coletiva da prática da pediatria na UFRN. Halbwachs (1990), Freitas 

(2006) enfatizam que pela somatória das memórias individuais temos a evidência de uma 

memória coletiva, que nos fornece elementos para a reconstrução da memória histórica. 

Nora (1993) traça um paralelo entre história e memória afirmando que a memória é a 

vida, sempre carregada por grupos vivos, estando em permanente evolução, aberta à dialética 

da lembrança e do esquecimento; a história é a reconstrução sempre problemática e 

incompleta do que não existe mais. Enquanto a memória é um elo vivido no eterno presente, a 

história é uma representação do passado. 

Bom Meihy (1996) afirma que atualmente a história oral tem influenciado no 

comportamento das disciplinas universitárias e contribuído na percepção do passado, como 

algo que tem continuidade e cujo processo histórico não está acabado. A presença do passado 
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no presente imediato das pessoas é a razão de ser da história oral. Através da oralidade, esta 

permite interpretações qualitativas de processos histórico-sociais (LOZANO, 2005).   

Thompsom (1992) ressalta que a história oral pode ser um meio de transformar tanto 

o conteúdo quanto a finalidade da história, alterando o enfoque e revelando novos campos de 

investigação. Segundo ele, a evidência oral transforma os “objetos” de estudo em “sujeitos”, 

contribuindo para uma história rica, viva, comovente e mais verdadeira. 

A relação das fontes escritas com as fontes orais é, portanto, bidirecional: enquanto 

se obtém das fontes já existentes o material para a pesquisa e a realização de entrevistas, das 

fontes orais obter-se-á subsídios para a construção de novos documentos ou para a explicação 

daqueles aos quais se recorreu no início (FREITAS, 2006). 

As entrevistas de história oral são tomadas como fontes na compreensão do passado, 

ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. Caracterizam-se por serem 

produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz 

perguntas, geralmente depois de consumado o fato ou a conjuntura que se quer investigar. 

Significa voltar a atenção às versões dos entrevistados, não somente como produtos da 

investigação, mas como expressões dos sujeitos que fizeram parte da história. Isso não quer 

dizer que se possa prescindir de consultas às fontes já existentes, mas, de comparar as 

diferentes versões/expressões e a relevância dessas para o estudo (ALBERTI, 2004). 

Para realizarmos este trabalho, partimos do princípio de que a história é construída 

por personalidades e por pessoas comuns, devendo, para tanto, a eles dar voz igualmente. A 

história oral nos possibilitou amplificar as vozes que não seriam ouvidas sem a mediação do 

pesquisador, sem, contudo, negar as versões hegemônicas. Assim, elaboramos um plano com 

objetivos e questões de pesquisa para facilitar a busca das informações a serem estudadas. 

Este plano foi orientado pela história oral temática, tendo em vista que esta permite à proposta 

de investigação, uma mesma abordagem para todos os entrevistados. 

Bom Meihy (1996) relata que existem três modalidades de história oral: a História 

Oral de Vida, a Temática e a Tradição Oral. A história oral temática busca as especificidades 

que se perderam na generalidade, sendo a que mais se aproxima das soluções comuns e 

tradicionais. O autor sugere a definição da colônia de pesquisa de acordo com os padrões 

gerais da comunidade estudada, isto é, os traços preponderantes que ligam a trajetória das 

pessoas. Na colônia, um entrevistado indica outro(s), construindo uma rede de informantes, 

criada por sugestão dos entrevistados e não por vontade exclusiva do pesquisador. 
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Assim, foi a partir da temática trajetória histórica da pediatria que se definiu a 

constituição da colônia da pesquisa, embora seus membros se diferenciassem na posição 

assumida no grupo e no significado de sua experiência na construção dessa história.  

A colônia foi, portanto, composta por médicos, enfermeiras, técnicas de enfermagem, 

parteira e psicóloga que integraram ou integram o hospital de Pediatria da UFRN. 

No intuito de estabelecer uma sistemática inicial na construção da rede foi instituído 

o “marco zero”, ou seja, a primeira entrevista, e a partir dela criou-se à rede baseada nas 

citações do entrevistado. Bom Meihy (1996) destaca que o ponto zero se refere a um depoente 

que conhece a história do grupo, ou com quem se quer fazer a entrevista central.  

O nosso ponto de partida foi constituído do primeiro médico a integrar o Hospital de 

Pediatria da UFRN. Inicialmente, compondo a equipe da MEJC, assumiu o berçário, e 

posteriormente, após a criação da Faculdade de Medicina, implantou o ensino de pediatria e a 

unidade hospitalar pediátrica. A partir dessa entrevista, traçamos a rede seguindo a ordem de 

referência dos entrevistados, até alcançarmos as informações necessárias à construção dessa 

história. Vale ressaltar, que a referência advinda do “marco zero” favoreceu o acesso aos 

informantes qualificados, os quais prontamente atendiam a solicitação de entrevista, por 

tratar-se da indicação de personalidade respeitada na área.  

O fato de a autora ser parte integrante deste cenário, atuando com a maioria dos 

entrevistados, foi outro fator que favoreceu a coletas das informações e a interpretação dos 

fatos expressos pelos entrevistados. 

O grande número de profissionais indicados restritos primordialmente a categoria 

médica nos obrigou a proceder a um recorte a fim de dar oportunidade às falas das outros  

grupos de profissionais. Embora pela escassez de registro da participação dos demais 

integrantes da equipe e a dificuldade de localizar os poucos citados, favoreceu para a sua 

pouca representatividade. 

O contexto histórico no qual o hospital de pediatria se insere, início da década de 

1960, está atrelado ao domínio da categoria médica, partindo da finalidade de sua 

implantação: o ensino médico. Visto que essa categoria encontra-se em evidência neste 

cenário. Os demais cursos da área de saúde passam a serem inseridos na UFRN a partir dos 

anos 1970 impulsionados pela reforma universitária. 

Nossa rede inicialmente ficou constituída de 22 indicados, sendo que 02 desses se 

negaram a conceder a entrevista e 02 apresentaram problemas graves de saúde, chegando 01 
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deles a falecer durante o período de coleta das informações. Assim a rede final foi composta 

de 18 entrevistados, dentre estes, 09 médicos, 06 enfermeiras, 01 técnica de enfermagem, 01 

parteira e auxiliar de enfermagem e 01 psicóloga.  

Após o contato prévio e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) iniciamos a etapa de entrevista, contando com o auxílio da gravação para registro dos 

depoimentos. 

Bom Meihy (1996) ressalta que a história oral tem três tempos principais e nítidos: o 

da gravação, o da confecção do documento escrito e a análise. Segundo o autor, há grupos que 

só aceitam a história oral quando esta se mostra, depois de escrita e analisada.  

 

1.1. A GRAVAÇÃO 

 

Definido como o instante da materialização do documento inicial é o momento de 

contato real com as fontes orais, os entrevistados. 

 

1.1.1 a pré-entrevista 

 

No período que antecede a entrevista será necessária a adoção de algumas medidas 

que possibilitem o melhor desempenho em sua realização. Esse momento é denominado de 

pré-entrevista, no qual ocorre um entendimento preparatório, para que as pessoas 

entrevistadas tenham conhecimento do projeto e do âmbito de sua participação. 

Bom Meihy (1996) enfatiza que seja informado, ao depoente, a pessoa que o indicou. 

Essa orientação foi muito importante na realização das entrevistas, por se tratar de pessoas, na 

sua maioria, idosas, reservadas e também de elevado nível social. No nosso caso, uma das 

entrevistas só foi realizada após contato com o referenciado,  o qual explicou todo o processo 

e fez uma solicitação pessoal para que o mesmo concedesse a entrevista. 

As entrevistas foram agendadas de acordo com a disponibilidade do depoente, 

obedecendo ao critério de contato inicial para esclarecimento sobre o conteúdo da mesma. Das 

18 entrevistas realizadas, 09 aconteceram no local de trabalho, as demais foram no domicílio, 

o que possibilitou uma maior aproximação entre as partes. Ressaltamos a grande receptividade 

dos entrevistados e familiares, sendo observado o elevado nível de satisfação dos depoentes 

pela pesquisa e por fazer parte dela. Desfrutamos da alegria de vivenciar essa etapa da 

pesquisa. 
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1.1.2 a entrevista  

 

Seguimos as orientações propostas por Bom Meihy (1996) na realização das 

entrevistas que sugere questões norteadoras como perguntas de coorte a fim de estimular e 

captar a integridade da memória dos entrevistados. 

Na primeira entrevista experimentamos a utilização de uma questão norteadora, 

porém percebemos a necessidade de introduzir outras questões para que fossem contemplados 

os objetivos do trabalho. 

Inicialmente, após apresentarmos o projeto de pesquisa, solicitamos a assinatura do 

TCLE, conforme exigência das normas éticas em pesquisa envolvendo seres humanos, 

adotado a partir da Resolução 196/96. Após a assinatura do termo, a entrevista foi realizada. 

Utilizamos um gravador portátil para o registro da fala e um caderno de campo para a 

descrição de fatos não captados nas falas.  

O caderno de campo é um importante instrumento no acompanhamento das 

entrevistas. Bom Meihy (1996) sugere que ele funcione como um diário onde o roteiro prático 

seja colocado, registrando as impressões, as ilações feitas a partir dos vínculos com 

entrevistas anteriores, e as hipóteses levantadas para enlaçar as futuras. 

O roteiro utilizado para a entrevista continha uma lista temática, onde os principais 

temas foram: a prática da pediatria no RN antes de sua implantação na UFRN, o ingresso do 

profissional na instituição e a inserção da enfermagem na trajetória do Hospital de pediatria 

(ver no Apêndice A – Roteiro de Entrevista).  

O cenário das entrevistas foi, na maioria das vezes, a residência dos entrevistados, 

por se encontrarem aposentados e acharem mais conveniente, principalmente por serem 

pessoas idosas.  A categoria médica foi a mais expressiva deste cenário, encontrando-se em 

ambientes confortáveis e acolhedores. Embora os profissionais de nível médio não usufruam o 

mesmo cenário, ambas as categorias demonstram grande satisfação pela sua participação na 

construção do Hospital em estudo. 

Os silêncios observados nas falas foram interpretados como recordações do passado, 

e muitas vezes como o desabrochar das emoções, expressas em lágrimas ou em sorrisos. 
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1.1.3 a pós-entrevista 

 

Esta é uma etapa que segue a realização da entrevista, caracterizada por 

agradecimentos por meio de cartas, e-mail ou telefonemas com o propósito de manter a 

continuidade do processo (BOM MEIHY, 1996). 

Nessa fase, tivemos dois casos em que os entrevistados complementaram algumas 

informações, que embora não estivessem gravadas, foram registradas no caderno de campo. 

As entrevistas passaram da forma oral para a escrita, compreendendo as etapas de 

transcrição, textualização, transcriação, conferência da fidelidade dos textos, autorização para 

uso e publicação e, posteriormente, à análise dos depoimentos colhidos.  

 

1. 2 CONFECÇÃO DO DOCUMENTO ESCRITO 

1.2.1 a transcrição 

 

Etapa subseqüente à entrevista que se caracteriza pela passagem da fita para a forma 

escrita.   

Segundo Thompson (1992), o historiador precisa desenvolver uma nova habilidade 

literária que permite que o texto escrito se mantenha tão fiel quanto possível. 

O autor relata que há um forte argumento em favor da transcrição integral das fitas 

como primeira etapa da escrita e apresentação da história. Ressalta ainda que a transcrição é 

considerada uma etapa demorada, a transcrição requer, para cada hora de fita gravada, pelo 

menos seis horas para ser realizada. 

 

1.2.2 a textualização 

 

Etapa seguinte à transcrição em que são retiradas as perguntas do texto, 

possibilitando a sua construção propriamente dita. Nessa fase, organizamos o texto 

obedecendo a uma seqüência lógica das idéias dos entrevistados. Quando retiramos as 

perguntas percebemos que ele ficou sem sentido, necessitando de alguns termos conectivos 

para dar-lhe sentido. Assim, reeditamos o texto, ordenando os parágrafos e subtraindo as 

repetições, proporcionando uma melhor leitura do documento. 
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1.2.3 a transcriação 

 

Nessa fase nos detemos em aprimorar a redação com o objetivo de utilização nos 

trabalhos científicos, sendo realizada de comum acordo com o entrevistado. É o momento em 

que o aprimoramento da textualização ocorre com a interferência do autor do texto, o qual é 

refeito várias vezes, devendo obedecer a acertos combinados com o entrevistado que vai 

legitimar o texto no momento da conferência (BOM MEIHY,1996). 

 

1.2.4 a conferência 

 

Momento de reencontro com o entrevistado para este validar o texto e assinar a carta 

de cessão de direitos sobre o depoimento fornecido. Nessa etapa, é necessário o agendamento 

prévio da visita e entrega da versão final para apreciação por parte do entrevistado. 

Entregamos os textos transcriados e marcamos o retorno no prazo de uma semana, 

porém a média de retorno ficou em 15 dias. Uma das entrevistadas alterou quase todo o texto 

e um outro quis rever a gravação alegando que no texto tinha afirmação que, segundo ele, não 

tinha falado. Demonstramos a fita e o mal-entendido foi desfeito.   

 

1.2.5 validação das entrevistas e autorização para uso e publicação 

 

Fase final da confecção do documento na qual o entrevistado valida o texto após os 

ajustes, a conferência e a substituição de termos para resultar em uma melhor estética. 

Também foram suprimidas informações não desejadas para divulgação. Em seguida, foi 

realizada a assinatura da carta de cessão, autorizando a publicação do documento. 

Bom Meihy (1996) afirma que a construção e a narração da memória do passado, 

tanto coletivo quanto individual, constitui um processo social ativo que exige ao mesmo 

tempo engenho e arte, aprendizado com os outros e o vigor imaginário. 

Tentamos aqui transformar a narrativa na elaboração de um texto para ser lido, mas 

não nos desligamos da essência da narração. Por isso, procuramos conservar as características 

de um depoimento falado, recriando-o na intenção de fazê-lo compreensível à leitura, sem que 

se perdesse a singularidade da oralidade. 

Conservamos o anonimato dos entrevistados, procedimento habitual no Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (TCLE), porém durante a defesa da dissertação os 

membros da Banca Examinadora sugeriram que o nome dos atores fosse revelado, visto que, 
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por se tratar de uma pesquisa histórica seria mais rico publicar o nome dos integrantes do 

cenário. 

Após a defesa da dissertação foi elabora uma emenda (em anexo) ao Comitê de Ética 

solicitando a alteração do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) no que se refere 

ao anonimato dos entrevistados. O referido comitê aprovou a divulgação dos nomes, porém 

sugerindo que fosse elaborado um termo de autorização para ser assinado pelos participantes 

da pesquisa. Assim sendo, a efetivação da recomendação da Banca Examinadora estaria 

condicionada a assinatura de todos os atores da pesquisa.  

Deste modo foram agendadas as visitas aos entrevistados onde estes se mostraram 

receptivo e, por unanimidade, assinaram o termo de autorização após tomarem ciência do 

conteúdo. Assim sendo a dissertação foi alterada e os nomes dos atores foram publicados. 

 

1.3. ANÁLISE 

 

Esta é a fase em que se dá a configuração das fontes, articulando todas as 

informações coletadas nas entrevistas e nos documentos existentes, obedecendo a seqüência 

sugerida por Bom Meihy (1996). Visto que a análise na história oral deve revelar toda a 

extensão que a narrativa percorre para consolidar-se, esta etapa compreende que o processo de 

elaboração sobre os atos é indissociável dos fatos, propriamente ditos.  

No entanto, as redes, as trilhas, as associações construídas para explicar a trajetória 

pessoal ou a participação em um determinado acontecimento social não são aleatórias, neutras 

e prescindíveis em relação ao contexto no qual esses estão inseridos. 

Concordamos com o posicionamento de Carvalho (1997, p. 23), em seu resgate 

histórico do Instituto Ary Parreiras, ao afirmar que “para a compreensão do tema, tornou-se 

necessário o trabalho com a visão do contexto, já que os fatos educacionais dele fazem parte, 

constatando que a forma como evoluiu a economia, como se organizam as forças políticas e a 

sociedade no período – 1945-1965 – atuaram na criação, funcionamento e perfil da Escola, 

influenciando na formação de suas características que permanecem até os dias de hoje”. 

Assim, observamos que algumas narrativas continham divergências, o que era 

esperado num procedimento metodológico que privilegia a fala, dada a subjetividade presente 

nesse contexto, a maneira de interpretar os fatos e a peculiaridade de cada indivíduo. 

Thompson (1992) alerta que se houver discrepância entre evidência escrita e oral, 

sugere-se que se observem os relatos, pois podem ser perfeitamente válidos a partir dos 
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diferentes pontos de vista, os quais, em conjunto, proporcionam pistas essenciais para a 

interpretação verdadeira.  

No que se refere ao pouco registro da história do hospital e a oralidade não foi 

observado discrepância, porém a ênfase ao seu precursor omitiu o reconhecimento dos demais 

profissionais que contribuíram com a estruturação e consolidação da referida instituição. 

Inicialmente, extraímos as evidências e falas de acordo com o tema proposto 

agrupando-as e fazendo um paralelo entre ambas e configurando uma seqüência lógica para a 

análise temática sobre a prática da pediatria na UFRN. Seguindo a orientação de Minayo 

(2004) afirma que fazer análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 

compõem uma comunicação, cuja presença ou freqüência, signifiquem alguma coisa para o 

objetivo analítico visado. A autora ressalta que a análise deve se desdobrar em quatro etapas: 

pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Utilizamos as narrativas na construção de uma interpretação histórica em que as 

informações, baseadas no tema central, foram amplamente analisadas e desdobradas em sub-

temas que emergiram dos discursos.  

O tratamento e a análise aconteceram com base nas fontes orais coletadas, 

compreendidas e interpretadas no contexto em que foram vivenciadas, estabelecendo relações 

entre o geral e o particular através da análise comparativa de diferentes testemunhos. 

Contamos nesse momento, com a colaboração de registros sob a forma de fotografia que 

elucidaram algumas lacunas e ilustraram o texto, dando-lhe beleza e estética.  

Através da fotografia da enfermaria do Hospital Jovino Barreto comprovamos que as 

crianças eram internadas juntamente com os adultos, prática comum na época por ausência de 

um hospital especializado na atenção a criança. Observamos também, através da icnografia, o 

porquê do Hospital ser visto como um departamento, com enfoque no ensino, a finalidade de 

sua criação, a partir da foto da fachada do prédio onde estava escrito: “Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Faculdade de Medicina, Departamento de Pediatria e Puericultura”.  

A metodologia híbrida utilizada, a história oral temática e fontes escritas 

possibilitaram a construção da história do hospital, partindo do depoimento dos sujeitos 

sociais diretamente envolvidos no processo. Utilizar a “fala” como fonte de análise nos 

desafiou e surpreendeu, pois ao longo das entrevistas percebemos a riqueza do contato com 

uma fonte que interage com o pesquisador, e por fazer parte dessa história, em muitos 

momentos nos emocionamos com os depoimentos que nos fez recordar os momentos vividos 

na instituição aflorando o amor de quem nela trabalha ou trabalhou. 
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Essa realidade nos fez perceber a riqueza do método de história oral, por meio do 

qual os sujeitos constroem a história, baseados nas suas interpretações dos fatos. A partir 

delas, emergiram alguns elementos que possibilitaram a definição de temas reconstrutores da 

história do hospital de pediatria, como também, da inserção da enfermagem nesse hospital. 
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Figura 3 – Enfermaria feminina do Hospital da Caridade Jovino Barreto – 1930 
Fonte: Arquivo Geral do Estado - RN 
 

 

 

 O que conta nas coisas ditas pelos homens não é tanto o que 
teriam pensado aquém ou além delas, mas o que desde o princípio 
as sistematiza, tornando-as, pelo tempo afora, infinitamente 
acessíveis a novos discursos e abertas à tarefa de transformá-los. 

Michael Foucault, 1977 
 

 

 

CAPÍTULO II 
CONTANDO A HISTÓRIA 
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2 CONTANDO A HISTÓRIA DA PRÁTICA DE PEDIATRIA  

 

Para construção do quadro teórico de nosso estudo, abordaremos alguns aspectos da 

atenção à criança que deram origem à prática da pediatria e à institucionalização dessa atenção 

no Brasil. 

Em seguida, destacamos os caminhos percorridos pela enfermagem ao longo da 

história da profissão, descrevendo o surgimento e a consolidação da sua prática assistencial 

voltada para a criança. 

 

2.1 ERA UMA VEZ: REGISTROS DO CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA  

 

A atitude para com a criança varia de acordo com a organização das diferentes 

sociedades, culturas e períodos. O código de Hamurábi dos babilônios, entre 2500 e 2000 

a.C., tinha leis que protegiam os órfãos e abandonados. Entre os romanos, existia a venda, o 

abandono ou o infanticídio pelos mais diferentes motivos: sacrifícios religiosos, econômicos, 

equilíbrio entre sexos, malformações, ou por serem filhos ilegítimos ou de escravos. Os 

egípcios, os germanos e os judeus criavam todas as suas crianças. 

Desde a Antigüidade, existem textos sobre proteção e cuidados em relação à 

alimentação, higiene, aprendizado e atividade física da infância. Hipócrates (462 a.C.) e os 

seus discípulos já ressaltavam as vantagens do aleitamento materno (CRESPIN, 1992).  

De acordo com Gespeira (1943), na Idade Média, os meninos abandonados, os 

enjeitados, antes considerados escravos de quem os encontrasse e sujeitos muitas vezes a 

mutilações e deformações, começaram a inspirar piedade. Em 787 surgiram os primeiros 

asilos destinados a agasalhá-los, a primeira instituição do gênero fundada por Datheus, 

arcebispo de Milão.  

O referido autor enfatiza que ainda hoje o infanticídio, sobretudo da menina, é 

largamente praticado na China. Com o advento da era cristã ressurgiram os cuidados pela 

criança, cuja sorte passou a interessar os médicos, os filantropos e os homens do governo. 

Carneiro (2000, p. 32) afirma que “até pouco depois do Renascimento, a criança era 

vista apenas como adulto em ponto pequeno e tratada como tal”.  
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Nos relatos de Pero Vaz de Caminha em carta escrita a El-Rei D. Manoel, datada de 

Porto Seguro, Ilha de Vera Cruz, sexta-feira, 1º de maio de 1500, são observados os primeiros 

cuidados à criança de que temos notícia no Brasil (ROCHA, 1947, p. 85): 
    Também andava aí outra mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado 

com um pano (não sei de que) aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe 
apareciam [...]. 

 

 

O escrivão da corte descrevera o trato amoroso das índias com seus filhos, numa 

relação carinhosa e vigilante, cuja primitiva mãe brasileira cingia sempre o filhinho ao seio, 

com faixa de algodão fiada por suas mãos. Rocha (1947) relata que as crianças indígenas, 

quando adoeciam, eram tratadas pelos seus tradicionais pajés e feiticeiros que confundiam 

suas poucas medidas terapêuticas usuais na infância com os seus conhecimentos e recursos 

relativos ao adulto enfermo: sangria, jejuns, cauterizações, purgativos, vomitórios e 

antidiarréicos vegetais.  

O autor relata que os jesuítas utilizavam as experiências dos “brasilíncolas”, no 

tocante às propriedades curativas das plantas nativas, aperfeiçoando a extração de seus 

princípios. O Padre José de Anchieta, nos primórdios da era colonial, chegou a exercer o 

ofício de parteiro, pois não havia profissionais, no Brasil, naquela época. 

No que se refere proteção à criança, as medidas estatais implantadas no país datam de 

1693, quando no Rio de Janeiro surge à primeira providência de proteção aos enjeitados, e 

apenas em 1738, nessa data é fundado o primeiro asilo para crianças (ROCHA, 1947).  

No cenário mundial, os primeiros indícios da prática da pediatria surge da 

preocupação sistemática da relação criança e cuidado, no contexto do iluminismo, no século 

XVIII. Segundo Rubano e Moroz (1992), na última metade do século XVIII, esse movimento 

de idéias tomou lugar ao obscurantismo e favoreceu a força intelectual na busca de 

modificação da realidade. A criança, que anteriormente era vista como “um adulto em 

miniatura”, ganha um status dentro da sociedade européia, sendo sua proteção identificada 

como caminho de modificação da sociedade, através de saúde e educação. 

Rousseau (1992), se referindo a esse período da história, relata que são descritas 

temáticas relacionadas à puericultura moderna e à prática de proteção da criança. Na França, 

embora houvesse disseminação desses conhecimentos, o cuidado a criança era desigual e 

excludente, privilegiando os filhos da burguesia francesa. 

Em 1748, na Inglaterra, Willian Cadogan escreve um ensaio sobre a amamentação e 

o manejo de crianças, defendendo o direito da criança à vida e à liberdade. Em 1769, é criado 
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um Dispensatório para Crianças Pobres que atendeu trinta e cinco mil em dez anos 

(RUBANO; MOROZ, 1992). 

Rosen (1994) relata que ainda no século XVIII, na Alemanha, Johann Peter Frank, 

membro da Polícia Médica, argumenta em sua monumental obra, "Sistema duma polícia 

médica geral", escrita entre 1779 e 1817, que embora focando as considerações acerca da 

higiene das moradias, enfoca que o Estado deve sustentar a puérpera durante as seis semanas 

que sucederam o parto para que ela possa cuidar da criança.  

No Brasil, no que se refere à produção científica sobre a atenção à criança, Rocha 

(1959) descreve que em 1790 é publicado o primeiro livro útil à criação das crianças – 

Tratado da Educação Física dos Meninos, cujo autor, Francisco de Mello Franco, formado 

em Coimbra, é considerado o primeiro puericultor brasileiro. 

Na colônia não se falava em pediatria nem em medicina especializada para as 

crianças. Dominavam, na época, os curandeiros indígenas, e mais tarde, os feiticeiros 

africanos. Anos depois chegam alguns licenciados da Metrópole e raríssimos médicos 

formados pela Universidade de Coimbra. Em 1800 é suspensa à proibição de carreira 

científica aos brasileiros, e em 1808, com a vinda de D. João VI para o Brasil, se abriram 

livrarias, fundaram-se imprensas, jornais e o rudimentar ensino médico (ROCHA, 1947). 

A base da economia colonial brasileira era o engenho de açúcar. A sociedade no período 

do açúcar era marcada pela grande diferenciação social. No topo da sociedade, com poderes 

políticos e econômicos, estavam os senhores de engenho. Abaixo, aparecia uma camada 

média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base da sociedade 

estavam os escravos de origem africana. 

Dentre os pioneiros na atenção à criança, nesse período, encontramos nos registros 

oficiais da história da pediatria brasileira o nome do Dr Francisco Júlio Xavier, formado pela 

Faculdade de Medicina de Paris, tendo em 1833, defendido a tese intitulada “Considerações 

sobre os cuidados e os socorros que se devem prestar aos meninos na ocasião do seu 

nascimento e sobre as vantagens do aleitamento natural” (ROCHA, 1947). 

Quanto à prestação de cuidados à criança, o autor relata que Maria Josephina 

Mathina Durocher foi à primeira parteira diplomada pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, em 27 de novembro de 1834. Entre os numerosos trabalhos de Mme. Durocher 

referentes à puericultura e pediatria destacam-se as propostas de regulamentação da profissão 

de parteira e o mister das amas de leite, além de um texto denominado “Reflexões sobre a 

eclampsia e convulsões dos recém-nascidos”.  

 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/engenho_acucar.htm
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No Brasil, o século XIX foi marcado por uma abordagem pediátrica de essência 

higienista, através de técnica de controle e de modificação dos elementos materiais do meio 

que são prejudiciais à saúde. Ações foram transferidas para o país a partir dos fundamentos da 

Polícia Médica européia, onde o plano social passava despercebido. Em 1843, segundo Rocha 

(1947), é publicado um dos primeiros livros de Puericultura – O guia Médico das Mães de 

Família, escrito por J.B.A., no qual são divulgados valiosos conselhos de higiene infantil, 

embora com muitas noções errôneas. 

Em meados do século XIX, com o advento da Revolução Industrial, a massa 

populacional sofre com as péssimas condições de trabalho e desigualdade sociais, elevando, 

com isso, o índice de mortalidade infantil. Diante dessa realidade, a saúde e a doença são 

colocadas em pauta enquanto processo determinado socialmente, como conseqüência as 

teorias higienistas/preventivistas do iluminismo e da Polícia Médica são suplantadas 

(CUTOLO, 2001).  

Waitzkin (1980) em seu estudo sobre o atendimento médico, afirma que a diminuição 

do fluxo dos movimentos sociais da segunda metade do século XIX e o advento da 

Pasteurismo (Teoria do Germe) desocupou de vez a preocupação médica com o social e 

assumiu a teoria unicausal como empreendimento clínico. Esta teoria favoreceu o 

aprofundamento da visão biologicista e mecanicista do entendimento da doença, e 

conseqüentemente colheu frutos na Pediatria. 

Em 1860, surge a puericultura na França, com a descrição de uma área da higiene 

relacionada com a criança sadia, por Alfred Caron. Entre 1887 e 1889 foi publicado por 

Gerhardt e colaboradores um livro de seis volumes e 7.000 páginas sobre o conhecimento 

pediátrico daquele momento histórico, chamado Manual das Doenças Infantis (RUBANO; 

MOROZ, 1992). Segundo os autores, este livro abriga uma série de mudanças do ponto de 

vista semiológico, nosológico e patológico que fundamentavam a pediatria científica. 

No Brasil, os aspectos políticos, somavam-se os interesses econômicos, 

impulsionando as buscas de inovações tecnológicas que intensificadas, a partir de meados do 

século XIX, suscitariam o aparecimento de novos produtos e serviços, representados pelos 

cuidados da medicina científica. 

Rocha (1947) relata que a fundação da pediatria científica é atribuída ao Dr. Carlos 

Arthur Moncorvo de Figueiredo através da fundação da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, 

em 1881, e da cadeira de Clínica e Moléstia de Crianças, criada em 30 de outubro de 1882. 

O referido autor descreve ainda que o trabalho em prol da assistência médica à 

infância teve continuidade através do Dr Fernandes Figueira, ex-aluno do Doutor Moncorvo, e 
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posteriormente, professor da cadeira de pediatria, tendo publicado diversos livros, dentre os 

quais salientamos: Elementos de Semiologia Infantil, em 1903, Consultas práticas de higiene 

infantil, Patologia Infantil. Em 1910, fundou a Sociedade de Pediatria juntamente com o Dr 

Olinto de Oliveira, e em 1920, foi responsável pela criação de um serviço de Higiene Infantil 

e Assistência à Infância no Departamento Nacional de Saúde, na época sob a direção do 

Professor Carlos Chagas.  

A crise econômica, agravada pelas ameaças de epidemias que assolavam o país, 

prejudicava as relações comerciais com o exterior, obrigando o Governo a tomar medidas de 

combate e controle das doenças, saneamento dos portos e vistoria dos navios recém-chegados, 

identificando os doentes e obrigando-os a permanecerem em quarentena nos seus navios. 

Em 1921, uma reorganização nos serviços de saúde ocasionaria a chamada Reforma 

Carlos Chagas - Decreto 15.003/21, e a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, 

ampliando as ações de saneamento do espaço urbano e do meio rural e instituindo medidas de 

cobertura à saúde da população infantil, materna e trabalhadora. Eram estabelecidas também a 

supervisão dos serviços públicos, a criação de entidades formadoras de mão de obra 

qualificada em saúde, além da intensa campanha de divulgação sanitária. 

Rocha (1947) cita ainda que o Dr. Olinto de Oliveira, na Era Vargas, teve a 

oportunidade de participar da cúpula do poder público referente à assistência à criança. 

Inicialmente, foi Chefe da Inspetoria de Higiene Infantil. Em 1933, convocou e presidiu a 

“Conferência Nacional de Proteção e Assistência à Infância”, quando os pediatras e 

sanitaristas brasileiros presentes fizeram sugestões ao governo em relação à saúde infantil. No 

ano seguinte, a inspetoria foi transformada na Diretoria de Proteção e Assistência à Infância. 

Com a formação da sociedade capitalista, desencadeada com expansão da economia 

cafeeira, a saúde passa a ser vista como questão social, sendo necessário garantir uma política 

sanitária básica, visto que a expansão desordenada da população aumentava a pobreza, as 

doenças e a marginalização, constituindo-se, assim, um problema político (COELHO, 1996).     

O primeiro modelo de atenção que se tornou hegemônico no Brasil nas primeiras 

décadas do século XX ficou conhecido por Sanitarismo Campanhista e se baseava na 

Epidemiologia “enquanto saber que permite a apreensão do objeto de trabalho, da qual 

decorrem instrumentos de trabalho destinados à intervenção sobre os mesmos: as campanhas e 

a polícia sanitária” (GONÇALVES, 1994, p.110). 

Esse modelo sofreu substanciosa inspiração militar, caracterizado pela forte 

concentração das decisões, e por seu estilo repressivo de intervenção sobre os corpos 

individual e coletivo (MENDES, 1999) 
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Diante dessa realidade são criadas no Brasil as primeiras leis de proteção à infância, 

que segundo Rocha (1987), sofre influência da Europa ocidental. Passa a regulamentar o 

trabalho do menor, da gestante e da puérpera nas fábricas, fiscalizando creches e serviços de 

amas-de-leite. Monteiro (2000, p.100) descreve que a “história da proteção à saúde da criança 

no país demonstra uma trajetória similar à dos países ocidentais, onde o interesse político e 

econômico sempre estiveram presentes na consecução do bem-estar social da população”. 

Com o Estado Novo (1937/1945), as políticas públicas em favor da criança 

assumiram uma centralidade inédita na História do Brasil. Em 1940, Olinto de Oliveira criou 

e dirigiu o “Departamento Nacional da Criança”. Órgão autônomo subordinado ao Ministério 

da Educação e Saúde (TELLES, 1996). O referido órgão tinha como objetivo normatizar 

nacionalmente o atendimento ao binômio mãe-filho e combater a mortalidade infantil. Olinto 

de Oliveira projetou para este departamento representações nos diversos estados da federação: 

os “Departamentos Estaduais da Criança”. Além disso, organizou os “Cursos de Puericultura 

e Administração”, destinados à formação de puericultores nos serviços regionais. 

Telles (1996) relata que nos anos 1940 a pediatria vivencia uma nova era a partir dos 

avanços sucessivos de recursos diagnósticos, terapêuticos e profiláticos possibilitando 

resultados surpreendentes na redução da mortalidade infantil. 

Tais avanços são intensificados após a Segunda Guerra Mundial com o 

desenvolvimento de uma proposta de proteção à saúde materno-infantil planejada, 

instrumentalizada em programas e normas específicos, que se estenderia, principalmente, aos 

países subdesenvolvidos, por intermédio das agências internacionais de saúde (MARQUES, 

1982).  

Nos anos 1950, no cenário brasileiro, ocorre o fortalecimento da Previdência Social 

atendendo às pressões dos grupos organizados de trabalhadores, na exigência de uma atenção 

médico-hospitalar individualizada e de qualidade. Essa população previdenciária, ampliando-

se nos anos seguintes, incrementaria também os gastos com a assistência médica, comprada 

principalmente da rede privada de hospitais, dada a ênfase da assistência pautada 

essencialmente na cura e não mais na prevenção, o que levou o governo a reduzir seus gastos 

com os programas de assistência coletiva. 

Em meados da década de 1960 começa a haver o desprestígio e o enfraquecimento 

progressivo do Departamento Nacional da Criança, seus cursos passam a ser ministrados pela 

Fundação de Ensino Especializado de Saúde Pública. Em 1966, o serviço de estatística foi 

para o Ministério da Saúde; em 1970, devido à reforma administrativa do Ministério da 
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Saúde, o Departamento Nacional da Criança foi transformado em Coordenação de Proteção 

Materno-Infantil e, posteriormente, em Divisão Nacional de Proteção Materno-Infantil.  

A pediatria social, como campo de práticas e saberes, começou a ser construída no 

Brasil no final da década de 1960 e início de 1970, junto com as propostas de reforma do 

ensino e da atenção médica, influenciadas pelos movimentos de medicina integral, medicina 

preventiva, medicina comunitária e medicina social (CUTOLO, 2006). 

Esta realidade repercute diretamente na prática da pediatria visto que é através das 

articulações políticas existentes que as ações em prol das crianças são viabilizadas e o 

enfraquecimento dessas políticas traz conseqüências nas práticas já incorporadas.  

Martins (1996, p. 434) cita que na Constituição de 1988, pela primeira vez, um texto 

constitucional brasileiro tem dispositivos relativos aos direitos da criança e do adolescente. 

Trata-se do Artigo 227, o qual determina que: 
 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
 

Embora contemplados na Constituição Brasileira, os direitos das crianças, ainda 

necessitam ser implementados na prática, pois vivenciamos no cotidiano da assistência à 

saúde esses direitos sendo negligenciados. 

 

2.2 A ENFERMAGEM CONSTRUÍDA NA HISTÓRIA 

 

A importância da retrospectiva histórica de uma profissão se constitui no recurso 

apropriado quando se busca compreender o grau de sua evolução. Esta perspectiva favorece 

uma análise efetiva do estágio atual de seu desenvolvimento e uma idéia concreta de seu 

potencial futuro (VIETTA, 1995). 

Nos primeiros relatos sobre a enfermagem, referente à Era Cristã, pessoas ligadas à 

igreja procuravam salvar sua alma, salvando a alma do doente, o cuidado era mediado pelo 

modelo religioso (ALMEIDA E ROCHA, 1997). 

Foucault (1977) descreve que as pessoas que trabalhavam nos hospitais da Idade 

Média não estavam destinadas a curar o enfermo, mas a conseguir sua própria salvação; eram 

pessoas caritativas, laicas ou religiosas, que se encontravam nesses espaços para fazer obras 

de misericórdia que lhe garantissem a salvação eterna. 
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O caráter religioso do cuidar da enfermagem parte de seus primeiros agentes, que se 

dedicavam à causa cristã, visto que, segundo Moreira e Oguisso (2005), do ponto de vista 

histórico, a maioria das instituições hospitalares foi mantida pela cristandade, reconhecida 

como espaço para a realização das vocações piedosas.  

Em seu estudo sobre o saber da enfermagem e sua dimensão prática, Almeida e 

Rocha (1986, p. 38) relatam que: 
 
Desde o início do cristianismo até o feudalismo na Idade Média, era evidenciado o 
modelo religioso de enfermagem, suas ações não pressupunham ordens médicas ou 
planos médicos terapêuticos. Ambos executavam trabalhos que pressupunha objetos 
e objetivos diferentes e as técnicas significavam simples procedimentos caseiros, 
pois o objeto do cuidado de enfermagem não se ligava ao corpo do doente e nem à 
sua doença, portanto, sem necessidade de uma teoria do cuidado de enfermagem.  
 
 

Na transição entre a queda do feudalismo e a instalação do capitalismo, segundo as 

autoras citadas, a enfermagem entra em um período obscuro, de decadência, devido às 

mudanças na estrutura social. O trabalho da enfermagem passa a não ser mais exercido pelas 

religiosas, mas por pessoas comuns, geralmente mulheres que, pelo seu despreparo, não 

conseguiam ocupação em outros espaços.  

A utilização dessas mulheres leigas, incultas e marginalizadas traria conseqüências 

para a enfermagem, visto que estas prestavam serviços variados, entre eles, o cuidado aos 

doentes, em troca de baixos salários. A enfermagem então se caracterizou como um trabalho 

manual, desvalorizado e exercido por uma categoria considerada inferior. 

Com o capitalismo, surge a necessidade do cuidado e restauração do corpo visto 

como força de trabalho. Deste modo, as práticas médicas e de enfermagem, que eram 

independentes, passam a ser exercidas no mesmo espaço institucional, o hospital. Todavia, a 

medicina ganha status de prática técnico-profissional tendo em vista o desenvolvimento 

científico alcançado por essa profissão. O mesmo não se dá com a enfermagem, se tornando 

dependente e subordinada à prática médica (ALMEIDA; ROCHA, 1986; MELO, 1986; 

SILVA, 1986). 

Somente no século XIX a enfermagem se aproxima da característica de profissão 

pelo trabalho exercido por Florence Nightingale e suas enfermeiras na reorganização dos 

serviços de enfermarias dos Hospitais Militares Ingleses instalados na Criméia. O modelo 

religioso do cuidado de enfermagem era então substituído por um cuidado do ambiente do 

paciente para “dar condições para a natureza agir”. Tal conceito é emitido por Florence 

Nightingale em 1859.  
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Apesar das dificuldades que as pioneiras da Enfermagem tiveram que enfrentar, 

devido à incompreensão dos valores necessários ao desempenho da profissão, diversas escolas 

de modelo nightingaliano se espalharam pelo mundo, a partir da Inglaterra. Nos Estados 

Unidos, a primeira Escola foi criada em 1873. Em 1877 as primeiras enfermeiras diplomadas 

começaram a prestar serviços em domicílio, na cidade de Nova York. 

A história da enfermagem na sociedade brasileira começa no período colonial, como 

uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada, na maioria das vezes, por escravos 

que prestavam serviços dentro das casas de seus senhores.  

O crescimento populacional da capital federal, no Rio de Janeiro, e a importância 

política da cidade, evidenciam necessidades tanto hospitalares como de saúde pública, 

surgindo assim o ensino de enfermagem (MENESES, 2005). 

O surgimento das Santas Casas de Misericórdia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

leva a enfermagem a se insere de modo essencialmente prático, realizando trabalhos 

simplificados e sem nenhum conhecimento. Não havia a exigência de escolarização para 

aqueles que a exerciam, o que possibilitava a ocupação de suas vagas com voluntários e 

escravos. Tal situação foi mantida até o início do século XX quando surgem as primeiras 

iniciativas de institucionalização da enfermagem moderna. 

Nessa conjuntura, insere-se a Enfermagem Moderna no Brasil, como decorrência do 

serviço desenvolvido pelo Departamento Nacional de Saúde Pública -DNSP-, que trouxe, em 

convênio com a Fundação Rockfeller, algumas enfermeiras norte-americanas, para aqui 

organizarem o serviço de enfermagem e fundarem, junto ao órgão, a primeira Escola de 

Enfermagem, dentro dos princípios do Sistema Nightingaliano. 

O país, necessitando de procedimentos sanitários inovadores, que viessem debelar os 

problemas decorrentes de uma estrutura de saúde arcaica e ineficiente e dada à urgência em 

minimizar a crise econômica que o assolava, importaria os modelos de saúde pública e de 

enfermagem norte-americanos, cujos profissionais atuariam junto ao Departamento Nacional 

de Saúde Pública, ao mesmo tempo em que organizariam o ensino e o trabalho da 

enfermagem, dentro dos princípios da Enfermagem Moderna (TIMOTEO, 1997). 

Com a criação da Escola de Enfermagem Ana Néri, em 1923, instala-se outro modelo 

de enfermagem no Brasil, de elevada categoria e padrão norte-americano. Uma escola com 

organização administrativa e docente, sob responsabilidade de enfermeiros. Segundo Timoteo 

(1997), a enfermagem moderna, a partir de então, organiza-se dentro desses preceitos e 

adapta-se ao espaço hospitalar já organizado e institucionalizado, onde a divisão parcelar do 

trabalho se encontrava estabelecida e o processo de burocratização ganhava forma. 
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Nesse período, crescia a necessidade de qualificação dos trabalhadores de 

Enfermagem, associada ao momento histórico de expansão industrial, o qual fomentava as 

profissionalizações técnicas em todo país.  

O enfermeiro, inserido neste processo, vem historicamente, construindo um saber e 

transformando a sua prática na direção de uma atenção em saúde que lhe assegure mais 

autonomia e cientificidade. No entanto, ainda permanecem traços do modelo tradicional, 

submetido à organização do trabalho hospitalar e do médico (BIALAKOWSKY, 2006).  

Carece a esse profissional adotar uma postura reflexiva sobre sua prática e seu 

posicionamento diante da representatividade na qual está contemplado na sociedade, que lhe 

permita reconhecer-se enquanto parte integrante do processo de trabalho em saúde. 
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Figura 05 – Hospital Infantil Varela Santiago (1936) 
Fonte: http://www.hospitalvarelasantiago.org.br/home/historico.php. 
 
 
 
 
 

O Dr Varela Santiago Sobrinho, modelo de cidadão e de médico não 
cuidou apenas da criança pobre do seu Estado, o que seria 
suficiente para situá-lo na galeria dos mais ilustres filhos do Rio 
Grande do Norte. O seu nome está ainda ligado a outras instituições 
de saúde e educação da nossa terra [...]. Homem modesto, simples, 
de temperamento brando, mas obstinado e decidido, desempenhou 
papel de relevo na prática da sua profissão. 
 
 

Sarinho, 1988 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA 

 

http://www.hospitalvarelasantiago.org.br/home/historico.php
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3 O CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA 

 

Partindo dos relatos e da análise documental construímos o arcabouço do estudo. 

Inicialmente, retratamos o cenário da origem do hospital sob a óptica dos depoentes, 

descrevendo o processo de constituição da unidade hospitalar na UFRN retratando a 

assistência à criança prestada na época. Posteriormente, abordamos a consolidação do ensino 

de medicina e estruturação do hospital destacando a participação da Enfermagem.  

 

3.1 O CENÁRIO DA ATENÇÃO A CRIANÇA NORTE-RIO-GRANDENSE NO INÍCIO 

DO SÉCULO XX- FRAGMENTOS RETIRADOS DA ESCRITA 

 

As idéias disseminadas pelo Dr Fernandes Figueira em conseqüência da criação do 

serviço de Higiene Infantil e Assistência à Infância no Departamento Nacional de Saúde, no 

Rio de Janeiro, repercutiram no Estado do Rio Grande do Norte se destacando como um dos 

pioneiros na assistência direcionada à criança através da fundação, em 12 de outubro de 1917, 

do Instituto de Proteção e Assistência à Infância, entidade responsável pela atenção à saúde da 

criança potiguar. 

Manuel Varela Santiago Sobrinho, quando voltou de uma viagem à Europa, onde se 

especializou em pediatria, abriu uma das salas de sua casa, na Rua Conceição, no centro da 

cidade de Natal/RN para atendimento de crianças carentes, sem delas nada cobrar, nascendo 

daí, o IPAI - Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande do Norte 

(HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO, 2007) 

Câmara Cascudo em seu livro intitulado A História da Cidade de Natal relata que, 

anteriormente, a rua da Conceição era chamada de caminho-de-beber, pois servia de passagem 

para o rio localizado no baldo, bairro vizinho à Cidade Alta. Posteriormente, segundo o autor, 

o Palácio do Governo, construído para alojar a Assembléia Provincial e outras repartições 

localizava-se na rua da Conceição. Era a rua dos jornais políticos e local de moradia de 

homens proeminentes como o Dr Luiz Souto e o médico Celso Santiago Caldas.  

O Instituto tinha a sua missão de prestar assistência médico social à infância 

desamparada sem distinção de credo político, religioso, raça ou cor, dedicando toda sua 

carreira a essa causa nobre. Na época da sua fundação, foi criada uma “Associação” que 

reuniu pessoas da sociedade, amigas de Dr. Varela Santiago, se desenvolvendo a partir daí a 

condição de filantropia, onde sua natureza jurídica passou a ser denominada “sociedade civil 

de caráter assistencial filantrópica” (HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO, 2007). 
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Cascudo (1999, p.382) descreve que, 
 
 

O Instituto de Proteção e Assistência à Infância, fundado por Varela Santiago em 
12/10/1917, é um índice de capacidade realizadora. Os serviços de assistência 
médica e de profilaxia constam de um ambulatório com as clínicas médica, 
cirúrgica, dentárias e de olhos, nariz, garganta e ouvidos, um laboratório de análise 
química e microscópicas, um gabinete de fisioterapia, uma farmácia uma seção 
Calmette, uma seção de radiologia, uma seção hospitalar com duas enfermarias, uma 
sala de esterilização e uma de alta cirurgia, quartos para pensionistas, etc. 

 
 

A criação do Instituto repercutiu favoravelmente no cenário potiguar visto que, 

conforme relata Sarinho (1988, p. 66), “na ausência de uma entidade médico-hospitalar para 

tal fim, as crianças pobres até então eram atendidas em hospitais de adultos ocupando 

enfermarias comuns quando se fazia necessário o seu internamento”.  

Nesse período a saúde da criança ainda não era prioridade no país, o enfoque era dado 

à mão-de-obra produtiva, visto que as primeiras Políticas Públicas de atenção à saúde no 

Brasil surgem para atender a demanda da economia capitalista brasileira, dominada por um 

modelo agroexportador, sendo o “quadro nosográfico caracterizado pelo domínio das doenças 

pestilenciais (cólera, peste bubônica, febre amarela, varíola) e doenças de massa (tuberculose, 

lepra, febre tifóide)” (SILVA, 1986, p.73).  

Embora diante de um cenário de atenção à saúde voltado para a população ativa, 

surgem iniciativas para garantir uma melhor assistência a criança potiguar. Sarinho (1988, 

p.66) destaca que, 

 
 

A meta que o Dr Varela desejava alcançar e conseguiu era a construção de um hospital 
onde, ao lado do ambulatório e serviços anexos como farmácia, laboratório de análises 
clínicas e radiologia, funcionasse o setor de hospitalização com enfermarias de clínica 
médica e cirurgia para receber crianças indigentes que precisassem ser internadas.o 
Instituto tinha como finalidade: prestar assistência médico-social gratuita à infância 
desamparada sem distinção de credo político ou religioso ou qualquer preconceito de 
raça ou de cor. Diz ainda o artigo 5º. dos estatutos: o instituto de Proteção e 
Assistência à Infância do Rio Grande do Norte é uma instituição de caráter 
filantrópico, não podendo, portanto, auferir lucros para distribuição de dividendos aos 
seus associados, e todos os serviços assistenciais serão prestados gratuitamente. 
 
 

Localizamos no “Regulamento do serviço sanitário do Estado do Rio Grande do 

Norte”, datado de 1921, a referência acerca da assistência às crianças, em particular, aos 

recém-nascidos, exercida pelas parteiras, segundo o artigo 59 do referido regulamento.  
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O mesmo trata também da assistência às moléstias transmissíveis que acometiam as 

crianças, tais como: tifo, febre paratífica, cólera, difteria, meningite cérebro-espinhal 

epidêmica, coqueluche, parotidite, paralisia infantil, e outras, o que na época constituíam um 

relevante problema de saúde pública em decorrência das epidemias que acometiam 

populações urbanas e rurais. 

Segundo o referido regulamento, caberia ao serviço de vigilância médica domiciliar a 

notificação de casos de doenças e zonas suspeitas, remoção do doente, isolamento, 

desinfecção do local, instrução e medidas para evitar a propagação de moléstias. Em alguns 

casos, poderia ser requerida a ação da polícia sanitária, de acordo com o artigo 158, do 

Capítulo VI, o qual previa que:  
  
 

A autoridade sanitária terá em caso de necessidade livre ingresso em todas 
habitações particulares e collectivas, prédios ou estabelecimentos de qualquer 
espécie, terrenos cultivados ou não, logradouros públicos, e neles fará cumprir as 
instruções do presente regulamento (artigo 158, capítulo VI). 

   
 
  O livre acesso da polícia sanitária está registrado também no trabalho de Timoteo 

(1997, p.92), que acrescenta: 
 
 

O setor de saúde passava por transformações, que vieram modificar a prática 
sanitária da cidade, instituindo mais rigor à vigilância das condições de higienização 
das casas, realizadas através da polícia sanitária; estabelecendo a assistência à 
infância e à maternidade, através de visitas domiciliares executadas pelas” 
enfermeiras visitadoras “; e pelos empreendimentos de reformas aos hospitais 
existentes, construção de novos e instalação de postos de saúde na capital e nos 
municípios do interior do Estado. 

 
 

Em 11 de março de 1923 inicia a construção da sede própria do Instituto de Proteção 

e Assistência à Infância em um terreno na avenida Deodoro, doado pelo então governador do 

Estado Dr Antônio José de Melo e Sousa (SARINHO, 1988). 

As medidas de vigilância médica domiciliar da época refletem à atenção das 

autoridades responsáveis no que se refere à garantia do direito à saúde da criança, muito 

embora, segundo Martins (1996) “Os Direitos da Criança” foram promulgados inicialmente 

pela Conferência da Liga das Nações, na Convenção de Genebra, em 26 de setembro de 1924.  

O Estado, em contradição às idéias liberais, ampliava seus limites de intervenção na 

sociedade, passando a controlar a vida do homem nos aspectos público e privado, 

estabelecendo condutas pessoais, hábitos e normas de comportamento, sempre em nome da 

defesa da saúde da população. 
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A atenção à saúde da população potiguar, em especial a carente de recursos, é 

beneficiada com a criação, em 27 de maio de 1927, da Sociedade de Assistência Hospitalar - 

S.A.H. Sarinho (1988); Araújo (2000a) relatam que a medida foi uma resposta do então 

Governador José Augusto Bezerra de Medeiros a uma sugestão do Dr Januário Cicco. A 

sociedade tinha o objetivo de administrar o Hospital que, embora pertencendo ao Estado, 

passaria a ser dirigido pela entidade, mediante contrato. O autor ressalta ainda que foi 

constituída uma diretoria e que o Dr Januário Cicco assumiu a presidência. 

Timoteo (1997, p.88), relata ainda que: 
 
 
A Sociedade de Assistência Hospitalar era uma entidade corporativa, proposta pelo 
corpo médico do Hospital da Caridade Juvino Barreto, com o objetivo de prestar 
assistência aos doentes pobres, ao mesmo tempo em que pudesse dirigir o Hospital e 
desenvolver estudos científicos das doenças que acometiam seus pacientes. O 
Hospital, até então gerido pelo Estado, passou a ser administrado a partir deste ano, 
pela S.A.H, entidade privada de caráter filantrópico, constituída exclusivamente por 
médicos, que desde o seu princípio foi dirigida pelo Dr. Januário Cicco. Esta 
entidade posteriormente se responsabilizaria pela reconstrução e ampliação do 
Hospital, pela construção da Maternidade de Natal, pela implantação do Banco de 
Sangue, do Serviço de Pronto Socorro, da Criação da Faculdade de Medicina e da 
Escola de Enfermagem.  
 
 

Sarinho (1988) enfatiza ainda que em 1928 foi inaugurada a primeira seção do novo 

prédio do Instituto de Proteção e Assistência à Infância ainda em construção. Nesse mesmo 

ano, segundo Araújo (2000a) é fundada a maternidade de Natal por iniciativa do Dr Januário 

Cicco, que em parceria com a sociedade natalense e sob a liderança de sua esposa, organizou 

festas, quermesses, desfiles e rifas para arrecadar dinheiro para a construção. 

Araújo (2000a, p. 18) relata ainda que “apesar de existir leitos para a maternidade no 

Hospital da Caridade, tendo como parteiras D. Leonor Monteiro da Silva e D. Generosa 

Gomes, somente em 1929 foi instalada, por Dr Januário Cicco, a seção de Obstetrícia, 

confiada a Dr. Ernesto Fonseca”.  

Em outubro de 1930, segundo Sarinho (1988), o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância deixa de funcionar em conseqüência do movimento revolucionário (Revolução de 

1930). Nesse período, o Hospital Juvino Barreto assume o papel de acolher as crianças 

enfermas do Estado, embora este Hospital não fosse preparado para o atendimento infantil.  

O Hospital da Caridade Juvino Barreto, hoje denominado de Hospital Universitário 

Onofre Lopes, fundado em 1909, segundo Sarinho (1988), iniciou suas atividades em uma 

antiga casa de veraneio do então governador Alberto Maranhão cedida pelo Estado para este 

fim. Começou a funcionar com dezoito leitos sob a direção do médico Januário Cicco, 
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também presidente da Sociedade de Assistência Hospitalar. O Dr. Januário Cicco, registrava 

no Relatório do referido hospital, datado dos anos 1930 e 1931, o aumento nas despesas da 

instituição, gerada pela transferência das crianças do Instituto. Consta no relatório: 
 
 

A população infantil de Natal está, desde Outubro de 1930, sem os auxílios do 
Instituto de Proteção à Infância. Por esse motivo tem sido o nosso hospital escolhido 
pelas mães pobres, para os recursos médico-cirúrgicos a seus filhos doentes. É 
natural que essa sobrecarga de despesas vultuosas, seja, de algum modo, 
compensada por um auxílio desse governo; e neste sentido a nossa Sociedade dirigiu 
a essa Interventoria, no dia 25 de Maio deste ano, um requerimento, com 
justificação de motivos, solicitando o crédito do “Imposto de Caridade” de 1930, 
que não foi utilizado por aquele Instituto (Sociedade de Assistência Hospitalar, 
1930-1931, p. 19-20). 

 
 

No tocante a garantia de uma melhor assistência à criança durante o seu nascimento, 

o Prefeito de Natal Omar O’Grady de Paiva, atendendo ao pedido de Dr Januário Cicco, fez a 

doação do terreno para a construção da maternidade, cujas obras tiveram início em 14 de 

janeiro de 1932 (ARAÚJO, 2000a, p. 26).   

Em 15 de julho de 1932, o Instituto de proteção à infância volta a funcionar, 

continuando a construção de outros pavilhões. Em novembro de 1934, foi inaugurado o 

serviço de radiologia, já contando com farmácia e laboratório de análises (SARINHO, 1988). 

O Hospital Jovino Barreto, com a ampliação do seu corpo clínico e as sucessivas 

reformas de sua estrutura física, diversifica os serviços oferecidos. Em 1935, segundo Sarinho 

(1988), passa a ser chamado Hospital Miguel Couto, e de acordo com o regulamento do 

capítulo II do serviço clínico, mostra a existência do atendimento à população infantil. 

O autor enfatiza que consta no artigo 5º do regulamento citado que as enfermarias 

serão especiais às clínicas médica, cirúrgica, ophthalmo-oto-rhino-laryngologica, urológica, 

dermatológica, pediátrica, ginecológica, independentes e autônomas.  

Cascudo (1999); Sarinho (1988) corroboram a informação ao afirmar que o Hospital 

possuía várias enfermarias para o atendimento à população carente, contemplando homens, 

mulheres e crianças, incluindo estrangeiros, nas mais diversas clínicas, além de uma 

enfermaria reservada para gestante.  

O país, nesse período, voltava-se para a busca de progresso e modernização a partir 

da noção de industrialização e de consolidação do capitalismo, fazendo parte não somente do 

cotidiano dos agentes sociais, mas principalmente caracterizando o discurso intelectual da 

época e as ações intervencionistas desenvolvidas na sociedade. 
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Sarinho (1988, p. 66) descreve que, 
 

 
Após sucessivas reformas e ampliações, em 12 de outubro de 1936 é inaugurado o 
Hospital Infantil, depois de dezenove anos da fundação do Instituto de Proteção e 
Assistência à Infância, e em dezembro do mesmo ano foi instalado o serviço de B C 
G, sob a responsabilidade do Dr. Onofre Lopes da Silva.  Na clínica pediátrica 
médica, além do Dr. Silvino Lamartine, também prestaram serviços no ambulatório 
e na seção de internados, os Dr. Abelardo Calafange, Luiz Bandeira de Melo e o Dr 
João da Costa Machado na neuro-cirurgia. O Dr. Varela Santiago costumava chegar 
ainda cedo, e ocupava um dos consultórios para fazer também o atendimento, se 
faltava algum médico, ou se o número de crianças a atender era muito grande.  

 
 

Durante o ano de 1936, são lançados os primeiros dados estatísticos da mortalidade 

infantil no país. Alcântara (1996) descreve que esta mortalidade é demonstrada pela relação 

do número de mortes de crianças com menos de 12 meses e o número de nascidos vivos no 

mesmo período. O autor enfoca que há diversas restrições que podem tornar os percentuais 

irreais, como: incluir os “nati-mortos” como nascidos no período; número de nascidos vivos 

não registrados por mudanças no domicílio; ausência de registro civil e de óbito, 

principalmente na área rural. 

 Embora existindo alteração em relação aos dados obtidos, por demonstrar falha no 

percentual de mortalidade infantil, a capital do Rio Grande do Norte se destaca como uma das 

cidades do Brasil com o maior índice de mortalidade. Madeira (1947) relata que, em 1936, os 

fantásticos coeficientes de mortalidade infantil, atribuído a Natal, Maceió e Teresina, revelam 

que devido às faltas ou insuficiências do registro civil não se pode dar crédito à maioria das 

estatísticas oficiais. A fim de corrigir essa deficiência, foi lançada a “campanha da criança” 

para facilitar o registro civil. 

Diante desse quadro, o Estado do Rio Grande do Norte adota medidas no intuito de 

enfatizar a atenção à saúde na área da prevenção através do Decreto número 377 de 22 de 

dezembro de 1937 do Regulamento Geral do Departamento de Saúde Pública. 

O referido regulamento revela a existência de um serviço de atenção à criança na área 

da saúde pública. O Capítulo I do Item 2 do artigo 1º - discrimina os serviços de saúde, 

concentrando os serviços de higiene infantil, higiene escolar e enfermagem de saúde pública 

no centro de saúde de Natal. Tanto o enfermeiro chefe como os enfermeiros visitadores já 

eram orientados sobre as competências discriminadas nos artigos 49, 50, 51, 52, 53, 56 e 66 

do regulamento citado. 

Nos registros pesquisados sobre as práticas de pediatria, temos as primeiras citações 

da atuação da enfermagem descrevendo suas competências na área da saúde pública. Nesse 
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período, o país se volta para essa área de atenção tendo em vista o elevado índice de 

mortalidade infantil. 

Meneses (2005, p.57), em seu estudo sobre a “Formação da Enfermagem no Estado 

potiguar”, relata que: 
 
 

A enfermagem de saúde pública era exercida por profissionais diretamente ligados 
ao Centro de Saúde de Natal e aos Serviços de Saúde existentes no interior do 
Estado. Suas ações eram voltadas à população, tanto em relação aos serviços 
externos de epidemiologia, quanto ao atendimento prestado no próprio Centro de 
Saúde. 

 
 

Alcântara (1996) relata que, em 1941, embora a maioria das mortes fosse ocasionada 

pela disenteria bacilar, a real causa seria, na verdade, as condições precárias de vida dessas 

crianças, denominando de causas ocasionais e predisponentes. O autor ressalta ainda que a 

mortalidade infantil constitui um problema social, no qual os aspectos sanitários e médicos 

figuram apenas como componentes de ordem hierárquica secundária. 

Tal pensamento era corroborado por Dr Januário Cicco que menciona a sua 
preocupação em reunião da SAH 

 
 

[...] não é só pela falta de leite humano que o obituário infantil é tão apavorante; 
mas também porque a sífilis, o alcoolismo, o paludismo, a verminose e demais 
fatores da nossa ... inferioridade continua sem o seu verdadeiro remédio, que é a 
puericultura (Sociedade de Assistência Hospitalar, 1944-1945, p. 12-19). 

 
 

O termo inferioridade descrito no texto nos remete ao personagem do “Jeca Tatu” 

descrito por Monteiro Lobato, onde denuncia as várias questões sociais brasileiras, dentre elas 

o problema de saúde pública no país. Com Jeca Tatu, Lobato fala sobre uma doença tropical, 

até então totalmente negligenciada: o amarelão.  

Diante deste cenário surge o primeiro modelo de atenção que se tornou hegemônico no 

Brasil nas primeiras décadas do século XX, conhecido por Sanitarismo Campanhista e 

baseava-se na Epidemiologia “enquanto saber que permite a apreensão do objeto de trabalho, 

da qual decorrem instrumentos de trabalho destinados à intervenção sobre os mesmos: as 

campanhas e a polícia sanitária” (GONÇALVES, 1994, p.110). 

As mudanças estruturais ocorridas nas décadas de vinte e trinta, com a substituição do 

modelo econômico agrário exportador para o industrial e a reorganização do Estado e das 

instâncias a ele ligadas, também ocasionariam mudanças na política de saúde, a partir daí 
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dirigido pelo recém-criado Ministério da Educação e Saúde e pela adoção do modelo médico 

previdenciário destinado aos trabalhadores (TIMOTEO, 1997). 

Algumas medidas são adotadas na época para minimizar os problemas sociais 

vivenciados pelas crianças. Segundo Cascudo (1999), Varela Santiago construiu e inaugurou 

em 01/05/1942, na avenida Hermes da Fonseca, o Educandário Osvaldo Cruz, assistido pelas 

Filhas do Amor Divino, destinado a acolher, manter e guiar os filhos de leprosos.  

No que se refere à melhoria da atenção ao nascimento que seria a estruturação da 

Maternidade, Araújo (2000a) relata que no princípio da década de 40, quando o prédio da 

Maternidade encontrava-se pronto, foi cedido às forças armadas por ocasião da II guerra 

sendo retomado apenas em 1947. 

A partir de 1945, tendo em vista o fim da guerra, e as transformações ocorridos no 

Brasil, Natal foi aos poucos esquecida, perdendo de posição de mais importante do Nordeste, 

substituído por Recife (MARIZ, 2001). 

Após a II guerra, muito da riqueza da cidade de Natal proveio das exportações, 

através do porto; os principais produtos do Estado foram xelita, minério de tungstênio, 

algodão, a cera de carnaúba e o sal, tornando-se o maior produtor de sal do Brasil.  

Em 12 de fevereiro de 1950, a Maternidade de Natal foi inaugurada com uma missa 

na capela do hall, dedicada a Nossa Senhora do Bom Parto, concretizando o sonho do Dr 

Januário Cicco. Em março do mesmo ano, a Instituição teve seu nome mudado para 

Maternidade Januário Cicco por aclamação dos natalenses (ARAÚJO, 2000a). 

Apesar de existir algumas medidas isoladas para assistir as crianças desamparadas do 

nosso Estado, o quadro ainda necessitava de intervenção por parte da sociedade.  Nos relatos 

da Sociedade de Assistência Hospitalar, início dos anos 1950, registrava-se esta preocupação 

na ata da 11ª Sessão plenária extraordinária da Sociedade de Assistência Hospitalar, para a 

leitura da aprovação da prestação de contas do exercício de 1953, onde o seu então presidente 

Onofre Lopes cita que: 
 
 

O problema da criança no RN é calamitoso. Estava por isso mesmo bastante 
interessado na construção do Pavilhão de assistência Social à Infância. Para isso 
havia recebido um auxílio do Ministério da Justiça de Cr$ 250.000,00 para o mesmo 
fim havia recebido do Departamento Nacional da Criança, por intermédio da 
delegacia Regional da criança, em Recife, a importância de Cr$ 200.000,00 
(Sociedade de Assistência Hospitalar, 1953, p. 94-95). 

 
   

No campo do trabalho e da economia, a sociedade brasileira podia experimentar os 

frutos da modernização econômica que, somados ao projeto de modernidade política de um 
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regime democrático, possibilitariam a sua transformação. O fortalecimento do processo de 

industrialização e o incremento no ritmo de urbanização impulsionaram medidas estratégicas 

adotadas também no campo social e da saúde, como forma política de proteção da mão-de-

obra e de aumento da produtividade. 

Esses fatos também repercutiam no cenário local interferindo na dinâmica social e 

política da cidade, bem como nos espaços mais específicos como os da saúde. Em 12 de 

outubro de 1954, o Dr Varela Santiago deixa a presidência e direção do Hospital Infantil, após 

37 anos à frente deste, para dar lugar ao então deputado federal Aluízio Alves no cargo da 

presidente e, a direção ao Dr. Silvino Lamartine de Farias, os quais trariam ares de 

modernidade para esta instituição (SARINHO, 1988). 

O autor relata ainda que, com as reformas e ampliações feitas, o instituto recebia o 

nome de Hospital Infantil Varela Santiago em homenagem ao seu fundador. Embora com uma 

instituição destinada à atenção a criança enferma, o Estado carecia de um espaço para abrigar 

as crianças abandonadas. Diante desse quadro, a Sociedade de Assistência Hospitalar (SAH) 

trata de definir um local de amparo à criança potiguar situado nas proximidades da casa de 

detenção: 
 
 

Atualmente a Sociedade está construindo o Pavilhão de Assistência à Infância, 
destinado ao amparo da criança abandonada (Sociedade de Assistência Hospitalar, 
1955). 
 
 

O Pavilhão tinha como objetivo maior abrigar as crianças abandonadas, porém 

exercia também atividades de assistência hospitalar. 
 
 

O Pavilhão de Assistência à Infância tem característica de creche com dependência 
hospitalar para atender à criança abandonada, bem como para colaborar na luta 
contra a mortalidade infantil (Sociedade de Assistência Hospitalar, 1959). 
 
 

Evidenciamos, através desses registros, a preocupação da sociedade quanto à 

necessidade de medidas de atenção e proteção à criança, partindo da análise dos elevados 

índices de mortalidade infantil presente em todo o país, quadro que passa a ser agravado na 

região nordeste. 

Embora o contexto brasileiro, vivenciado nesse período, fosse favorável a atenção 

médico-hospitalar individualizada e previdenciária, ainda prevalecia a natureza filantrópica do 

hospital Infantil Varela Santiago, citado pelos entrevistados como um dos serviços pioneiro na 

atenção à saúde da criança, em especial as desfavorecidas do cenário potiguar. 
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Lembro que na época existia o hospital Infantil Varela Santiago, e como eu exercia 
a atividade de dentista, tinha livre acesso para encaminhar as crianças para a 
pediatria (Dr. Dutra). 
 
 

Os profissionais da época relatam a existência de alguns serviços onde havia a prática 

da pediatria. A articulação política torna-se um veículo importante de inserção do profissional 

nos serviços de saúde, conforme se percebe no relato a seguir: 
 

Cheguei a trabalhar no Hospital da Policia, trabalhei no Centro de Saúde do 
Alecrim, no serviço de reidratação instalado por nós, hoje é o Centro Clínico do 
Alecrim, na época Dinarte Mariz era o governador. Recebi o convite do secretário 
de saúde dessa época que era o Dr. Dari Dantas (Dr. José Marques). 
 
 

O Hospital da Polícia, que vinha desenvolvendo atividades de saúde desde a criação 

do cargo de médico do Batalhão de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte, em 1909, 

também contribuía com o atendimento voltado às crianças.  

 

3.2 O CENÁRIO DA ATENÇÃO A CRIANÇA NORTE-RIO-GRANDENSE A PARTIR 

DOS ANOS 50 DO SÉCULO XX - A CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA PELA 

ORALIDADE. 
 
 

Em dezembro de 1949 me formei em medicina na faculdade da Bahia, em seguida 
vim para Natal a fim de exercer as atividades profissionais (Dr. Heriberto). 
 

 Os anos de 1950 testemunhavam no Estado do Rio Grande do Norte algumas 

iniciativas voltadas para a proteção e assistência à infância, e com elas, ações de saúde que 

amparassem a criança enferma, bem como, a prevenissem das doenças que mais a acometiam. 

No cenário de saúde infantil do Estado prevaleciam a difteria, a coqueluche, a varicela, a 

desidratação e a desnutrição como causas de agravos e mortes das crianças, elevando os 

índices de mortalidade para patamares que envergonhavam àqueles que se dedicavam ao 

combate das mesmas. 

Bezerra (1996, p. 307) em depoimento feito no livro “História da Pediatria brasileira” 

relata que nos anos de 1949 e 1950 “a patologia da época, a difteria era altamente temida e a 

apreensão do mundo leigo já tomava feições de neurose. A pouca utilização das vacinas fazia 

com que a morbidade pela difteria atingisse níveis muito elevados”. 

Para ele, o “crupe” constituía absoluto terror, até mesmo para o médico. Todavia, 

ainda era bastante restrito o número de profissionais que atuavam nessa área. Continua 

Bezerra (1996, p. 307), “os colegas que se dedicavam à medicina infantil não eram mais de 
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meia dúzia: Abelardo Calafange, Silvino Lamartine, Alice Roselli, Einar Lima de Lima e 

Mirabeau Pereira, além de outros não pediatras que exerciam a clínica geral, incluindo as 

crianças na sua área de conhecimento”. 

Convém salientar que o embrião da prática da pediatria no âmbito da Universidade 

teve início com um reduzido número de pediatras, dentre eles, o Professor Heriberto Bezerra 

que, ao concluir sua formação na Faculdade de Medicina da Bahia, em dezembro de 1949, 

retorna a Natal.  
 
 
Dr. Januário me convidou para dirigir o berçário da maternidade que seria 
inaugurada em fevereiro, dia 12 e os atendimentos começaram no dia 15 fevereiro 
de 1950 (Dr. Heriberto). 

 
 

O Dr. Januário Cicco, então presidente da Sociedade de Assistência Hospitalar, 

registrava no Relatório da Maternidade “Januário Cicco” no exercício de 1951, que: 
 
O berçário “Ivette Cicco”, sob a orientação do Puericultor e Pediatra Dr Heriberto 
Bezerra, e desvelado por 10 enfermeiras especializadas, vem sustentando o seu valor 
prático, a sua eficiência, onde se não verificam doenças as mais comuns, nem são 
descurados os mais elementares princípios de higiene. 

 
 

Ainda referindo-se ao berçário Ivete Cicco, o presidente da SAH falando sobre o 

movimento financeiro de 1951 ressalta: 
 
 

 [...] a importância desse serviço, destacando o esforço e a dedicação do seu 
orientador, Dr Heriberto Bezerra, ajudado pela cooperação valiosa das enfermeiras 
daquele serviço (Sociedade de Assistência Hospitalar, 1951).  
 
 

Aos poucos a Maternidade tornava-se insuficiente para a demanda, sendo necessária 

a redução da permanência das puérperas de seis para quatro e depois para três dias.  

Em 1952, assume a direção da S.A.H o Dr. Onofre Lopes, por ocasião do falecimento 

do Dr Januário Cicco. Este passa a apresentar as dificuldades financeiras enfrentadas pela 

Sociedade, o que vinha a exigir uma maior e melhor captação de recursos que dessem suporte 

às atividades desenvolvidas pelos hospitais vinculados a SAH.  
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 Segundo Timoteo (1997, p.114), o Dr. Onofre Lopes relata que, além do  
 
 
 Vertiginoso aumento do custo de vida há, também, as obrigações com Institutos e 

cumprimento de certas leis trabalhistas que, apesar dos seus aspectos humanos e 
justos, muito têm contribuído para o estímulo à preguiça e a proteção de vagabundos 
e deshonestos que se arregimentam sob o comando de políticos inescrupulosos ou de 
exotismo ideológicos para a desagregação dos princípios morais da sociedade e 
maior descrédito e incompreensão do Brasil. 

 
 

Para a referida autora, esse posicionamento estaria relacionado às políticas sociais e 

trabalhistas conquistadas no governo de Getúlio Vargas, as quais instituíam o Salário Mínimo, 

o Fundo de Garantia, a Licença Gestante, o salário família, direito à greve, entre outras. 

No campo da saúde, as alternativas de assistência à criança no nível de urgência da 

época era deficiente no espaço institucional, chegando o profissional médico a criar 

estratégias para atender as necessidades da população local.   
 
 

[...] não tinha pronto socorro, quer dizer, não tinha pronto socorro infantil e a 
gente trabalhava em casa. Cansei de trabalhar a noite, atender dois, três chamados 
noturnos. Atender crianças até distantes, no bairro do alecrim, porque não tinha 
[atendimento] em outros cantos (Dr. José Marques). 

 
 

[...] se eu não me engano, na época de 1960, o único pronto socorro existente na 
cidade era no hospital das Clínicas, era um pronto socorro geral, não existia pronto 
socorro pediátrico (Dr. Nei). 

 
 

Antes da pediatria as crianças eram internadas no Hospital Infantil, não tinha 
outro, de lá às vezes vinham crianças para a pediatria (Parteira Maria da Guia). 
 
 

A escassez de serviços de pronto atendimento levava os médicos a exercerem seu 

ofício em locais pouco apropriados para esse fim, e muitas vezes, sem os equipamentos 

necessários para a realização dos procedimentos de recuperação da saúde da criança.  

Os problemas regionais brasileiros afloram intensamente à discussão a cerca de 

1958/1959 que desnuda o quadro de pobreza e miséria no nordeste e o plano de metas do 

Governo Juscelino (1956 – 61) onde o país faz investimentos pesados no centro-sul 

(CLEMENTINO, 1995). 

Diante deste cenário, a medida encontrada para minimizar os problemas de saúde da 

infância foi à implantação da prática da pediatria nas instalações da maternidade Januário 

Cicco. A mesma era realizada com muitas limitações desde o espaço físico reduzido ao 

número insuficiente de pessoal e equipamentos.  
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No começo havia muitas dificuldades de se fazer à assistência, deficiência de 
funcionários, de enfermagem e aos poucos, com a intervenção da direção do 
departamento, fomos conseguindo elementos que proporcionaram a cada ano a 
melhora na assistência a criança (Dr. Dutra). 
 
 

A década de 1950 e início dos anos de 1960 configuravam-se, portanto, como palco 

de grandes transformações na saúde e no ensino no Rio Grande do Norte. 

No campo da saúde, a Previdência Social tornava-se o maior grupo de seguridade 

social da época, monopolizando o mercado de assistência médica com a criação do INPS - 

Instituto Nacional de Previdência Social - no ano de 1967, processo em que foram excluídos 

do fórum de decisões os usuários e trabalhadores contribuintes dessa Instituição. 

O Rio Grande do Norte, nesse período, se destacava pela pobreza que atingia seus 

habitantes, sendo que 60% possuía idade máxima de 20 anos, com renda per capita 

lamentavelmente baixa, refletindo na elevação da mortalidade infantil. Naquela época Natal 

contava com 154.276 habitantes, segundo o censo de 1960 e dentre estes, mais de 30.000 

adultos e crianças eram analfabetos sem escolas. 

Germano (1989, p. 99) ressalta que, 
 
 

 A situação educacional do município era dramática, o número de escolas públicas 
regredira ao longo dos anos, ao invés de aumentar. Basta ver que os onze grupos 
escolares que há vinte anos atrás funcionavam na cidade estavam reduzidos, em 
1961 a dez unidades de ensino. Da mesma maneira o número de ‘escolinhas’ 
mantidas pela prefeitura decrescera de 120 em 1958 para 86 em novembro de 1960. 

 
 

Ao mesmo tempo, a população experimentava a influência do discurso favorável ao 

progresso representado pelo estabelecimento de condições que fortaleceriam o processo de 

industrialização, ou seja, a eletrificação gerada pela hidroelétrica de Paulo Afonso, 

urbanização da cidade e construção de estradas. O mundo da política norte-rio-grandense 

efervescia com a disputa entre os seguidores de Dinarte Mariz e Aluísio Alves, tendo esse 

último, vencido a eleição para Governador, utilizando slogans como “fome ou libertação?”, 

“mendicância ou trabalho?”, “miséria ou industrialização?”. As “idéias modernizantes” 

assegurariam um futuro progressista para a geração infantil da época.  

O sonho da erradicação do analfabetismo ganhava força no cenário político e no 

pensamento das lideranças comprometidas com as classes populares, vislumbrando um futuro 

melhor. Ainda na década de 1960, o Rio Grande do Norte conseguiria um financiamento com 

o governo norte-americano, num projeto conhecido como “Aliança para o Progresso”. O 

programa foi criado para dar ajuda inclusive em alimentos, aos latino-americanos, sendo que 

no Brasil, os nordestinos foram prioridade. 
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Figura 6 – Foto da fachada do Departamento de Pediatria e Puericultura (1984) 
Fonte: acervo pessoal de Nei Fonseca. 

 

 
Na época o departamento de pediatria existia 
apenas sob forma de sonho, com o correr do 
tempo, dez anos depois da construção do 
hospital, não lembro bem, a pediatria foi 
experimentar as delícias do regime 
departamental, era o departamento de pediatria, 
que estive a frente durante muitos anos. 

Heriberto Bezerra, 2007 
 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO SONHO À REALIDADE  
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4.1 A CLÍNICA PEDIÁTRICA E A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDICO   

 

No início dos anos de 1950 a formação dos profissionais médicos ainda era realizada 

em outros Estados pela inexistência do curso de medicina em nossa cidade. A criação da 

faculdade era um ideal do Dr Januário Cicco, conforme relata Araújo (2000, p. 38): 
 
 

A faculdade de medicina de Natal era um velho anseio do Dr. Januário Cicco [...] 
concebera ele a idéia de criar uma faculdade de medicina e morreu sem poder 
concretizar o seu ideal, deixando, porém, um apelo comovente aos colegas para que 
não abandonassem a idéia. 

 
 

Os depoimentos dos entrevistados confirmam o fato: 
 
 

Formei-me na faculdade de ciências médicas de Pernambuco em 1957, no ano 
seguinte fui para o interior, em 1959 passei no Rio de Janeiro, em 1960 em Belém e 
em 1961 eu cheguei em Natal [...] Quando eu cheguei o quadro era composto por 
Heriberto, José Marques e Dinarte, eu entrei e depois chegou Terezinha. Nei, 
Monir, Maria Miranda, Zélia e Lívia vieram posteriormente (Dra. Eleide). 
 
 
Apesar de norteriograndense resolvi estudar em Recife, fiz o concurso vestibular em 
1958, Terminando o curso em 1963 na Faculdade de Ciências Médicas de 
Pernambuco, então resolvi fazer uma residência médica, o meu desejo era abraçar 
a carreira de cirurgia, cirurgia geral (Dr. Genival). 
 
 

De acordo com as falas, os profissionais foram chegando a Natal e conforme as suas 

especialidades passavam a compor os serviços sanitários existentes na cidade. Associando-se 

ao Dr Heriberto, esses profissionais fariam parte do quadro de pediatras que, no futuro, 

formariam o corpo docente do curso de medicina. 

A sociedade norte-rio-grandense vivenciava a euforia brasileira pelas promessas da 

modernização econômica associada a um regime político democrático. O processo de 

industrialização e o ritmo da urbanização mostravam-se um rentável meio de produção, onde 

na saúde, a introdução de máquinas, equipamentos e recursos farmacêuticos adquiriria um 

lugar de destaque para o dinamismo técnico e científico da área (NOGUEIRA, 1985). 

A S.A.H., inserida neste contexto de crescimento e desenvolvimento técnico-

científico, realizaria, em 1955, a “Semana de Estudos Médico-Cirurgicos de Natal”, evento 

que contou com a participação dos professores da Faculdade de Medicina do Recife na qual 

foram discutidos assuntos de interesse da classe médica, sob a forma de conferências, 

demonstrações experimentais, projeções e exposições técnicas. O entusiasmo causado levou 
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os presentes a vislumbrarem a criação da Faculdade de Medicina de Natal (Relatório da 

Sociedade de Assistência Hospitalar, 1955). 

A Faculdade de Medicina passava desde então, a ser vista como meta a ser alcançada 

pelos intelectuais locais, conforme depoimento abaixo: 
 
 

Em 1954 ou 1955 estiveram conosco para um conclave médico os colegas de Recife 
e nessa altura o Dr. Ovídio Montenegro era o nosso representante em Recife (Dr. 
Heriberto). 

 
 

Araújo (2000a) relata que foi nomeada uma comissão composta pelos médicos Luís 

Antônio, Clovis Sarinho, Milton Ribeiro Dantas, João Machado e Heriberto Bezerra para 

organizar a estrutura da Faculdade de Medicina de Natal, a qual foi criada em 29 de janeiro de 

1955, no encerramento da Semana de Estudos Médico-Sociais que contou com a efetiva 

participação de médicos pernambucanos e potiguares. 

O processo de pedido de licença para funcionamento da Faculdade foi rapidamente 

encaminhado ao Ministério da Educação, sendo o seu acompanhamento realizado em quatro 

viagens ao Rio de Janeiro, a fim de agilizar o seu andamento e adquirir recursos para a 

instalação do curso. 

Desse modo, foi conseguido por intermédio dos Ministérios da Educação e Cultura e 

de Saúde Pública, a importância de dois milhões e setecentos mil cruzeiros e a quantia de 

setenta e quatro mil cruzeiros, doados pela Campanha Nacional Contra a Tuberculose, 

destinados às instalações iniciais da Faculdade, tais como, laboratórios, pavilhão de anatomia 

e histologia, construção de tanques para conservação de cadáveres, salas de aula e biblioteca. 

Todavia, para Germano (1989, p. 100), “enquanto as populações pobres viam 

diminuir as possibilidades de freqüentar a escola, as elites eram premiadas com a criação da 

Universidade do Rio Grande do Norte. E os doutores foram surgindo, enquanto o ensino 

primário ficava relegado para um segundo plano”. 

Silva (2006) em seu estudo das narrativas e diálogos sobre formação médica, relata 

que em 20 de setembro de 1955 a Faculdade de Medicina de Natal é autorizada a funcionar 

pelo Decreto Federal nº. 37.931, assinado pelo Presidente Café Filho e sendo reconhecida em 

30 de dezembro de 1957.  

A autora descreve que a Faculdade foi criada num momento histórico, no qual o 

mundo vivia o conflito ideológico entre o socialismo, cuja ênfase se encontra no poder do 

Estado, e o capitalismo, que impunha aos cidadãos um modelo de vida alienado e alheio às 

condições sociais de vida. 
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Nos registros da história da Sociedade Brasileira de Pediatria, há informação de que o 

Professor Heriberto Bezerra integrou a equipe médica da Maternidade de Natal em 1950, 

ministrando, posteriormente, em virtude da criação da Faculdade de Medicina em 1955, o 

curso de pediatria, que precedeu o funcionamento da cadeira de Clínica Pediátrica. 

Posteriormente, assumiu a responsabilidade de realizar e ministrar o curso de puericultura, 

após Silvino Lamartine, por motivos superiores, ter que abandonar a condição de docente.  

Segundo Sousa (1981), o Dr. Dinarte Mariz Júnior, Dr. José Marques e Dra Eleide 

Edna Trigueiro Fontes foram convidados por Dr. Heriberto Bezerra para ocuparem a função 

de docentes da Faculdade de Medicina na disciplina de pediatria e puericultura.  
 
 

Para o início das atividades da clínica pediátrica, o quadro docente contava como 
professor titular a minha pessoa, ainda Dinarte Mariz Júnior, José Marques de 
Oliveira, Eleide Elida Trigueiro Fontes, e mais um ou dois posteriormente (Dr. 
Heriberto). 
 
 

Em 1956, dá-se início a primeira turma da Faculdade de Medicina de Natal, composta 
por vinte e dois alunos, todos rapazes que receberam os ensinamentos de pediatria e de 
puericultura ainda na maternidade-escola Januário Cicco, os quais eram ministrados através de 
aulas práticas e atendimento aos recém-nascidos no berçário da própria instituição.  

Em 25 de junho de 1958, era criada a Universidade do Rio Grande do Norte, através 

da Lei 2.307, assinada pelo então governador Dinarte de Medeiros Mariz. A mesma passa 

pelo processo de Federalização, em 18 de dezembro de 1960, conforme a Lei nº 3.849, tendo 

como seu primeiro reitor o Dr. Onofre Lopes da Silva.  

O berçário se constituiu razão ponderável da fixação da pediatria na área da 

maternidade, sendo o mesmo utilizado como estrutura física para a implementação do ensino. 

Os recém-nascidos foram os primeiros a contribuir na formação dos futuros médicos, 

conforme depoimentos a seguir: 
 
 

No berçário da maternidade os recém-nascidos, foram utilizados fartamente para o 
ensino da pediatria. Acontece que a maternidade e o hospital funcionavam com ares 
de início de trabalho [...] A primeira célula, eu diria, que tenha sido o berçário da 
maternidade. Não tínhamos uma clínica pediátrica organizada, não existia, pelo 
menos na nossa área. Depois que a faculdade tomou corpo, aí o ensino de pediatria 
foi criando condições ótimas para o desenvolvimento das atividades na área [...] as 
coisas foram tomando corpo, e o fato é que o ensino de pediatria foi crescendo, se 
projetando, indo ao encontro de uma boa conduta técnica profissional (Dr. 
Heriberto).  
 
 

Os fundamentos do Hospital de pediatria nasceram no berçário da Maternidade de 

Natal, hoje Maternidade Januário Cicco, chamada pelo seu idealizador, Dr. Januário Cicco, de 
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“Palácio da mãe pobre”. Entretanto, o Professor Heriberto Bezerra, que permaneceu nela por 

40 anos, definiu-a como “a sala de visita cultural da medicina no RN” (ARAÚJO, 2000a). 

Observamos a divergência entre ambos no que se refere ao papel da Maternidade, o 

antagonismo entre a visão assistencial, priorizando a população carente, e a visão acadêmica, 

focada no ensino elitizado.  

Com a estruturação do ensino médico e a organização curricular, surge a necessidade 

de implantação da disciplina de pediatria ambulatorial, observado nas falas adiante: 
  
 
Começamos do nada e aos poucos fomos ocupando áreas da própria maternidade, 
por exemplo, os ambulatórios de pediatria e depois os internamentos, de maneira 
muito incipiente. Tudo isso funcionou num pedaço da maternidade, numa pequena 
área. A pediatria como disciplina da Faculdade de medicina começou a funcionar 
em 1961 ainda sem ambulatório com os doentes vindos de fora, depois a pediatria 
recebeu, pela boa vontade do diretor, o ambulatório que começou a funcionar num 
pedaço da maternidade desde 1962 (Dr. Heriberto).  

 
 

A origem mesmo foi na maternidade, teve início no berçário e depois passou para o 
ambulatório. Quando não tinha ambulatório fazíamos as aulas de ambulatório no 
anfiteatro, levávamos os pacientes, eu, Dinarte, Heriberto, depois Eleide também, e 
por último entrou a Dra. Terezinha [...] Levava os pacientes do hospital da polícia; 
Dinarte parece que da Legião; e Heriberto levava da prefeitura e começou a 
faculdade de medicina, num ambulatório improvisado (Dr. José Marques). 

 

 

Para a organização curricular do curso, várias cadeiras foram criadas, e dentre estas a 

de Clínica Pediátrica, sendo o berçário da Maternidade o local escolhido para o seu 

funcionamento. 
 
 
A pediatria, graças ao idealismo e ao empenho do corpo docente, isso foi 
providencial, nós tínhamos lá Dinarte Junior, José Marques de Oliveira, Eleide 
Edna Trigueiros Fontes, mais adiante, depois sugiram Terezinha Mendes Cunha, 
Lívia Galvão, Maurício, na neurologia, o fato é que esse corpo docente deu uma 
substância muito forte ao ensino da Pediatria (Dr. Heriberto). 
 
 
Evidentemente que o nosso chefe maior [referindo-se ao professor Heriberto 
Bezerra] foi o idealizador e sempre que conduziu o processo de criação, 
implantação e desenvolvimento do Hosped. Dr Dinarte de Medeiros Mariz Junior, o 
vice-diretor, era a segunda pessoa depois do Dr. Heriberto em seguida os pediatras 
mais antigos Dra. Eleide Edna Trigueiro Fontes, Dra. Terezinha Mendes Cunha, 
Dr. José Marques de Oliveira e Dr. José de Freitas Dutra, meu compadre. O 
pessoal mais antigo, esse era o núcleo (Dr. Nei). 
 
 
O pioneiro foi o professor Heriberto Bezerra é tanto que no hospital tinha a sala 
dele, o gabinete do professor Heriberto que era o chefe do departamento, o 
coordenador, a pessoa de referência, isso por volta de 1980 (Enfermeira Alvanira). 
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Embora com uma demanda de estudantes de medicina, a escassez de crianças para a 

prática de ensino foi um grande obstáculo a ser superado pelos seus idealizadores, conforme 

relatos a seguir: 
 
 
Acontece que a pediatria começou a funcionar, sem doente, sem nada, os pacientes 
eram trazidos por assistentes, trazidos do ambulatório da prefeitura e do hospital 
da polícia militar [...] No início nós dispúnhamos de duas disciplinas: puericultura 
e pediatria. Com o andamento dos anos a puericultura, que era ministrada no 5º 
ano e no 6º ano a pediatria, fundiram-se puericultura e pediatria no 5º ano e no 6º 
ano, depois, muito tempo depois o 6º ano passou a fazer o estágio dos doutorandos 
de pediatria (Dr. Heriberto). 

 
 

Nós apanhávamos crianças de outros hospitais porque a pediatria não era 
conhecida, era recém-criada, de modo que a gente tinha dificuldades (Dr. Dutra). 

 
 

Eu dava as aulas, trabalhava no ambulatório da pediatria depois me dediquei mais 
o ambulatório de puericultura e aulas práticas e teóricas (Dr. José Marques). 

 
 

O ensino, colocado como ponto chave da instituição da pediatria na UFRN, 

contribuiu substancialmente para o crescimento e consolidação da prática da pediatria em 

nosso Estado. O Professor Heriberto Bezerra, em depoimento feito no livro “História da 

Pediatria brasileira” relata que os primeiros passos foram vivenciados com grandes 

dificuldades materiais, pois dispunham apenas de um “modestíssimo ambulatório e de apenas 

dois assistentes” – Dinarte Mariz Júnior e José Marques de Oliveira. 

 

4.2 DA CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA À ESTRUTURAÇÃO DO 

HOSPITAL 

 

A elevação do padrão do ensino trouxe como conseqüência o aumento da demanda e 

os desafios decorrentes das especialidades médicas, ou seja, infra-estrutura adequada, mais 

equipamentos e recursos. Gerou, também, a necessidade de estruturar um espaço próprio para 

a execução das atividades inerentes à pediatria.  

Na época, à conjuntura política nacional essa transformação, fazendo que o processo 

de integração do Rio Grande do Norte, a partir de 1960, a trilhar os rumos do modelo 

desenvolvimentista e modernizadora (MENESES, 2005).  

O Professor Heriberto Bezerra, responsável pela clínica pediátrica, com base em sua 

influência junto ao reitor Onofre Lopes da Silva, conseguiu iniciar a construção de um prédio 

destinado ao atendimento à criança.  Enquanto campo na área do ensino de pediatria a 
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unidade, embora contemplasse estrutura de hospital, inicialmente alcançou sua oficialização 

como departamento de pediatria, segundo relatos a seguir: 
 
 

A pediatria foi criada em 1961 em algumas dependências da maternidade Januário 
Cicco, cedidas pelo professor Leide Morais. Foi de muito boa ajuda na organização 
da nossa pediatria [...] A pediatria foi tomando corpo e Dr Heriberto muito amigo 
do então reitor Onofre Lopes conseguiu erguer as bases do atual departamento 
onde se encontra o setor de enfermaria, internamento, setor de ambulatório e setor 
burocrático (Dr. Dutra). 
 
 
Funcionava dentro da maternidade, eram três enfermarias no início com mais ou 
menos umas 70 a 60 crianças, ficavam na unidade D do térreo da maternidade 
(Técnica  de enfermagem Lopes). 

 
 

Foi o Prof Heriberto que conseguiu uma ala na maternidade, instalou o 
ambulatório... arranjou depois um terreno e construiu. Daí foi se ampliando ... (Dr. 
José Marques). 
 
 
O departamento de pediatria tinha dois apartamentos, uma enfermariazinha, uma 
salinha, com poucos livros na estante, e tinha um ambulatório que funcionava 
externamente (Dr. Nei). 
 
 
Na época a pediatria funcionava com duas enfermarias lá de baixo e a enfermaria 
de centro cirúrgico que tinha cinco pacientes e tinha os dois apartamentos, eu não 
sei dizer se era 25 ou 30 pacientes, eu acho que era por aí, e dois apartamentos 
(Enfermeira Tânia). 
 
 
Tinham crianças que saíam bem, esses casos de cirurgia, tinha crianças que 
nasciam com dois sexos, teve uma que morou lá muito tempo, mas saiu boa, Dr 
Genival foi quem operou (Parteira Maria da Guia). 
 
 
O hospital [de Pediatria], era um apêndice da maternidade, porque tudo começou 
pela questão do ensino médico, do departamento de pediatria (Enfermeira 
Alvanira). 

 
 

A década de 1960 foi marcada por profundas mudanças políticas no cenário nacional, 

sendo seu início caracterizado pela mobilização das classes subalternas e por movimentos 

nacionalistas. 

A proposta de expansão econômica surgida no Brasil refletia-se no Rio Grande do 

Norte através das políticas e programas de governo com o objetivo de ampliar a estrutura 

econômica, política e cultural do Estado, o que possibilitariam o surgimento de novas 

instituições e fortalecimento da vida das cidades.  
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Timoteo (1997), relata que na década de 1960, cresciam as atividades industriais no 

Rio Grande do Norte, por transferências dos investimentos de antigos proprietários de terra ou 

através da inserção do capital estrangeiro, pela implantação de empresas multinacionais. 

Segundo Torres (1999), a população de Natal, na época, era de cento e sessenta mil, 

duzentos e cinqüenta e três habitantes, quadro que com o processo de urbanização decorrente 

de sua posição de destaque na vida econômica regional, chega nos anos 1970 ao total de 

duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove habitantes. 

Para o autor, a crescente urbanização da cidade foi motivada pela sua posição 

estratégica, que garantiu a expansão dos feitos militares no pós-1964. A expansão econômica 

e cultural aliada à consolidação da Faculdade de Medicina e a inserção do modelo de atenção 

especializado-hospitalocêntrico, requeria a reestruturação do atendimento à criança. 

A partir desse período, outros serviços se reestruturavam em atendimento à saúde 

infantil do Estado, a exemplo do Hospital da Polícia que em 11 de agosto de 1963, no 

Governo do Dr. Aluízio Alves, era inaugurado (HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO 

GERMANO, 2007). 

O modelo de previdência social organizava a atenção médico-hospitalar 

individualizada e de qualidade. A população previdenciária recebia a assistência médica da 

rede pública de saúde, mas, principalmente também, da rede privada de hospitais. Na época, a 

ênfase era dada à assistência pautada essencialmente na cura e não mais na prevenção, o que 

levou o governo a reduzir seus gastos com os programas de assistência coletiva. 
 
 

Eu trabalhava lá, no INAMPS, antigamente era INAMPS hoje é SUS... Eu 
trabalhava em pediatria e puericultura, praticava o incentivo ao aleitamento 
materno, fazia aquelas campanhas, trabalhei no PEP [Programa Especial de 
Pediatria]... o INAMPS é que dava assistência ao aleitamento materno, as mães 
recebiam aulas, esse plano logo, logo acabaram com ele, porque achavam que era 
“elitizado”. Deviam estender para todo mundo e não tirar porque uns tem e outros 
não tem (Dr. José Marques). 
 

 
O atendimento ambulatorial, naquela ocasião, acho que só existia no hospital de 
pediatria e no hospital infantil Varela Santiago. Eram os dois grandes centros de 
atendimento pediátrico em nível ambulatorial (Dr. Nei). 
 
 

Segundo Mororó (2006), o período é marcado pela valorização e intensificação das 

atividades curativas em detrimento das ações de prevenção, em resposta às queixas e 

problemas de saúde. A emergência da atenção médica individualizada relega a saúde pública a 

uma posição secundária. 
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Neste cenário, o Hospital de Pediatria inicia, lenta e gradativamente, a sua 

estruturação a partir da construção do prédio em terreno cedido pela maternidade. 
 

Acontece que nem ambulatório tínhamos até que conseguimos um pedacinho da 
maternidade e de lá passamos a trabalhar utilizando as emoções recém-nascidas e 
depois conseguimos ampliar além do ambulatório, uma pequena enfermaria 
também na maternidade [...] Durante algum tempo, pouco tempo felizmente, nós 
trabalhávamos para termos uma conquista muito grande que foi o início da 
construção do hospital infantil, as coisas melhoraram, os prognósticos ficaram mais 
confortáveis  (Dr. Heriberto). 
 
 
O fato é que aquele hospital ia ter apenas o térreo, eu fiz uma jogada e o Dr. 
Onofre Lopes que dirigia a faculdade, permitiu que nós fizéssemos o primeiro andar 
[...] A construção do hospital de pediatria em áreas do terreno da maternidade 
iniciou em 1964, a inauguração parece que foi em 1965 (Dr. Heriberto). 
 
 

No meu período acho que passei uns quatro a cinco anos dentro da maternidade 
depois fizeram o prédio e a gente foi para lá, o nosso diretor dentro da pediatria era 
Dr Heriberto, Dra. Terezinha, Dra. Eleide e os outros eu não lembro em detalhes 
(Técnica  de enfermagem Lopes). 
 
 
Heriberto era quem tomava conta da pediatria que funcionava como um anexo da 
MEJC, éramos dependentes da maternidade, tudo vinha através dela, do Prof Leide. 
Nós nos sentíamos pouco à vontade devido a essa falta de autonomia [...] Tempos 
depois Heriberto começou a construir num terreno atrás, onde hoje funciona a 
pediatria. Posteriormente, ele fez primeiro andar, porém por questão financeira essa 
parte passou mais ou menos um ano sem funcionar (Dra. Eleide). 
 

 
O primeiro andar ainda não estava funcionando, passou algum tempo para que isso 
acontecesse, embora já tivesse equipamentos hospitalares e televisores para os 
possíveis apartamentos funcionarem (Enfermeira Alvanira). 

 
 

Na gestão do professor Genário Alves da Fonseca, como reitor, e do professor 
Heriberto Bezerra, como chefe do Departamento e diretor do Hospital, foi 
viabilizada a construção e inauguração do centro cirúrgico, do qual tive a honra e 
a satisfação de ser o primeiro cirurgião pediatra (Dr. Genival). 

 
 

 O professor Heriberto foi o fundador da Pediatria. Ele além de ter fundado ele 
acompanhou o desenvolvimento da pediatria no RN, e não foi só professor, foi 
médico e colega. Foi assim um pilar (Dra. Terezinha). 

 
 

A criação da Faculdade de Medicina aliada à persistência e determinação dos 

precursores da pediatria, através de articulações com os detentores do poder da época, foram 

fatores determinantes na consolidação e estruturação do hospital no âmbito da universidade, 

que, segundo os relatos acima data do ano de 1965, trinta anos antes de sua oficialização. Vale 

ressaltar também a relevante contribuição da maternidade nessa realização. 
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Pinheiro (2003, p. 62), refletindo sobre o estudo de Médice (2001), afirma que “de 

modo geral, os hospitais universitários passaram a ter vínculo orgânico e dependência 

institucional obrigatórios junto às faculdades de medicina”. Por outro lado, continua a autora, 

esses hospitais tinham uma progressiva integração com a previdência social como forma de 

assegurar recursos a partir de convênios entre a universidade e a previdência. A forma 

convenial adotada era a compra de serviços médicos, o que logo se mostraria 

insuportavelmente onerosa aos cofres públicos. 
 
 
Atendíamos pelo INPS [Instituto Nacional de Previdência Social] que pagava por 
paciente, mas esse dinheiro não vinha diretamente para a pediatria, vinha através 
da maternidade. Quando assumi, o dinheiro faturado por nós vinha através do 
Centro [Centro de Ciências da Saúde] que nos repassava. Na minha época, o valor 
era bom, dava para se manter, era uma parte que dava para sobreviver bem. A 
universidade era responsável pela folha dos funcionários, dos professores, mas os 
gastos do hospital eram de nossa responsabilidade, pagávamos com o que 
faturávamos, com o dinheiro do INPS (Dra. Eleide).  

 
 

No começo era uma assistência dos médicos com muito amor, muita dedicação. Se 
passava a manhã toda nas enfermarias e no ambulatório, e era uma família, todo 
mundo ajudando todo mundo e eu que estava chegando fiquei impressionada com a 
união de todos os pediatras naquele hospital (Dra. Terezinha). 
 
 
[...] o serviço universitário foi sendo desprestigiado ano após ano. [...] com o 
salário de professor universitário e com o salário do antigo INAMPS, eu vivia 
muitissimamente bem [...] à medida que os anos foram passando o achatamento 
salarial foi levando a um esvaziamento, eu me lembro que ia para o departamento 
de pediatria à 6:30 da manhã eu ia antes do horário, começava às 7 horas, mas a 
gente tinha prazer de ir [...] e ficava lá até 11, 11 e meia [...] assim como eu, os 
outros colegas também porque nós recebíamos um salário digno e tinha prazer [...] 
naquela época eu nem fazia consultório, mas com o achatamento salarial, todo o 
mundo começou a fugir e partir para outras atividades, principalmente o 
consultório, e isso levou a um esvaziamento [...] graças a Deus a gente, nos últimos 
anos, uma modificação nas políticas do ministério, e hoje, com a pós-graduação – 
mestrado, doutorado – está se tentando resgatar um pouco essa recuperação 
salarial e eu espero que daqui para frente esse grande erro seja corrigido para que 
a pessoa que trabalha no hospital universitário possa ser bem remunerada e 
exercer integramente sua atividade lá dentro (Dr. Nei).    

 
 

A política de financiamento do sistema previdenciário, posteriormente iria mostrar-se 

insatisfatória para os hospitais universitários, devido à falta de flexibilidade dos convênios 

quanto ao cumprimento dos objetivos didáticos e o julgamento que o INPS tinha acerca dos 

hospitais universitários, responsabilizando-os pelos elevados custos de atendimento e pela alta 

média de permanência dos doentes. Tudo isso se revertia em dificuldades enfrentadas na 

estruturação do hospital, que, além do espaço físico, sofria com a escassez de pessoal e 

restrição do acesso a materiais e equipamentos.  
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Naquele tempo não tinha scalp [...] depois foi que nós conseguimos. Hoje para se 
falar nisso a gente fica até envergonhado [...] quem conseguia, no congresso, trazia 
scalp importado e esse depois de usado, botava no formol para usar mais de uma 
vez [...] porque era para salvar vida mesmo (Dr. José Marques). 
 
 
Existia uma escassez, não tinha assistente social, a nutrição era uma única 
nutricionista que fazia a parte de produção e não fazia a parte de nutrição clínica. 
Então terminava caindo para a enfermeira, tudo que era do serviço social, tudo que 
era de nutrição, tudo que era de farmácia, enfim, todas as questões burocráticas 
que favorecia o distanciamento da enfermeira da assistência (Enfermeira Alvanira). 
 
 
No começo a gente tinha muitas dificuldades. Lembro-me dos dez primeiros anos, 
eu atendia uma criança com problemas neurológicos, tomografia nem pensar. Um 
eletroencefalograma para os epiléticos é um exame básico, era disponível um 
aparelho antigo no Onofre Lopes. Cheguei a passar sete, oito, nove meses tratando 
de crianças epilépticas no olho, só com a história clínica (Dr. Maurício). 

 
 

De acordo com Timoteo (1997), a Reforma Universitária de 1968 traria a discussão 

acerca da reestruturação das universidades tomando como justificativa as evidentes 

dificuldades na manutenção desses estabelecimentos, dada a limitação dos recursos 

financeiros provenientes, do então Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

A estrutura econômica do RN evoluiu muito lentamente no período 50/70 pondo em 

destaque a redução da participação da produção agrícola em benefício do setor de serviço 

(MARIZ, 2001). 

Os hospitais universitários seriam alvo da crise instalada, tanto no setor saúde quanto 

na educação, sendo que muitos se viram obrigados a cessar ou diminuir, temporariamente, 

suas atividades. Tal realidade era vivenciada em todo o país, sendo por vezes agravada ou 

atenuada, dependendo da disponibilidade dos recursos financeiros. 

 

4.3 PARTINDO DAQUELE CANTINHO – DA ESTRUTURAÇÃO À CONSOLIDAÇÃO 

DO HOSPITAL DE PEDIATRIA. 
 

A sucessora do Professor Heriberto, Dra Eleide, desempenhou um trabalho muito 

importante na consolidação e crescimento do hospital de Pediatria através da construção e 

ampliação dos espaços físicos e implantação de novos serviços a fim de garantir a 

oficialização do hospital. 
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Crescemos bastante! Partindo daquele cantinho na maternidade até se tornar um 
hospital, foi um avanço. Profissionais se capacitaram, muitos deles foram fazer 
curso fora, o nível melhorou, novas especialidades surgiram [...] No início eu 
procurei desenvolver as especialidades pediátricas no ambulatório, apesar de 
Heriberto ter feito coisa demais, foi o fundador, eu procurei dar continuidade na 
minha gestão. Devido a minha afinidade pela nefrologia implantamos esse setor, 
partindo de Luíza que foi para São Paulo fazer um curso e voltou nefrologista (Dra. 
Eleide). 

 
 

Dra. Eleide reformou a cozinha todinha, comprou fogão industrial, comprou freezer 
e arranjou gente para a copa, nutricionista. Então, isso foi um passo muito bom. 
Depois ela também fez o laboratório trazendo Geraldo, o bioquímico (Enfermeira 
Tânia). 
 
 
Quando esse hospital começou a crescer a primeira pessoa que eu me reporto 
depois de professor Heriberto é a professora Eleide. Foi ela quem realmente 
plantou a semente dessa emancipação, é tanto que a gente dizia: ‘o hospital é um 
hospital de fato e não é de direito’. Ele era de fato porque tinha toda a estrutura 
física de um hospital, uma equipe, um funcionamento, mas ele dependia da 
marternidade, é tanto que, todo mundo dizia: “sim é a pediatria da maternidade” 
Com a Dra. Eleide esse hospital começou a crescer. Ela começou a lutar por essa 
independência. Foi a partir daí que o mesmo foi deixando de ser aquele apêndice 
da maternidade e foi se configurando como um setor com característica e 
complexidade de um hospital. Tinha um centro cirúrgico próprio, tinha enfermarias 
próprias e uma equipe própria trabalhando. O número de residentes foi 
aumentando, o número de professores, certamente também (Enfermeira Alvanira). 
 
 
Na verdade quando o hospital foi inaugurado, em 1972, pela primeira vez a gente 
passou a dispor de um centro cirúrgico onde eram feitas as cirurgias infantis. Isso 
foi um grande marco, um grande avanço, porque até então se utilizava o centro 
cirúrgico da MEJC um centro cirúrgico geral e a gente passou de um centro 
cirúrgico lá unicamente voltado à criança, esse também foi um grande marco (Dr. 
Nei).  

 
 

No período que estive lá, a pediatria [1976 e 1977] já tinham uma estrutura de 
Hospital, tinha copa das crianças, tinha um lactário, laboratório, tinha o centro 
cirúrgico que funcionava muito bem, tinha os cirurgiões que era Dr. Genival Melo, 
Dra. Zita, e a equipe do centro cirúrgico que funcionava muito bem (Enfermeira 
Graça). 

 
 

Um fato marcante para a elevação do nível da assistência à criança foi o convênio 

realizado entre a UFRN e a Universidade do Arizona proporcionando a vinda de um navio 

escola, (O Hope), que através da capacitação dos profissionais nos diversos níveis, e a 

implantação de tecnologia e equipamentos dos mais modernos, promoveu a elevação da 

qualidade da prática pediátrica. 

O navio Hope, tido como um grande marco na história da pediatria da UFRN, 

possibilitou o desenvolvimento de práticas inovadoras nos diversos níveis de assistência. 
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Em 1972, quando começou o hospital, chegou o navio Hope aqui em Natal. Foi um 
projeto de intercâmbio muito interessante em que um navio Hospital muito grande 
com várias especialidades e o que havia de melhor da medicina da época ficou 
ancorado no porto de Natal durante um ano. E esse hospital-escola trouxe 
especialistas de várias áreas e o departamento de pediatria se beneficiou 
tremendamente com a presença desse grupo de americanos (Dr. Nei). 
 
 
A gente participava de aula lá no Navio Hope, ajudou muito, tinha médicos 
pediatras, veio até um médico que passou muito tempo na pediatria, Dr. Duncan, 
que ajudou muito a pediatria incentivou muito as práticas atualizadas (Dr. José 
Marques). 
 
 
O navio Hope orientou muito e deu curso para os funcionários, cooperou muito com 
o ensino e com a prática da assistência à criança no nosso Estado. Um pediatra 
ficou no nosso departamento, nessa época houve greve e passamos quase dois 
meses sem funcionar, mas mantivemos ainda a enfermaria. Só no último recurso, 
encaminhamos os pacientes para o hospital infantil (Dra. Eleide). 
 
 
Participamos do convênio com o projeto Hope e durante esse período muito se 
lucrou, os americanos também nos ofereceram bons ensinamentos. Foi uma 
simbiose de conhecimentos. Anos depois ressurgiu o projeto Hope terra e a figura 
de destaque foi o Dr. Duncan da Universidade de Arizona. Aqui ele ficou por quatro 
anos e certamente, prestou a nós uma boa ajuda (Dr. Dutra). 
 
 
O navio escola esteve aqui em 1972, nesse período, o cirurgião pediátrico era o Dr. 
Tague Chisholm, um cirurgião de renome internacional, responsável pelo artigo 
sobre extrofia de bexiga no livro do Dr. Benson. Eu o acompanhava nas cirurgias 
do Hospital Hope e ele me acompanhava tanto nas cirurgias da pediatria, já com o 
centro cirúrgico funcionando, como também até mesmo em atividades nos hospitais 
particulares (Dr. Genival) 
 
 

A contribuição do Hope para a história da pediatria e em especial ao Hospital se dá 

na melhoria da assistência à criança a partir de procedimentos e equipamentos mais 

sofisticados, na qualificação de pessoal e na possibilidade do aperfeiçoamento dos egressos do 

curso de medicina no seu ingresso na residência médica em pediatria. 

O intercâmbio de conhecimentos gerado com a vinda dos integrantes do Navio Hope, 

ressaltado com base no desempenho de suas enfermeiras, levou os profissionais do hospital a 

reconhecer o relevante papel desse profissional na atenção à saúde da criança. Embora 

existisse grande discrepância entre as realidades de ambos os países, no que se refere a 

recursos materiais e humanos, o papel assumido pelas enfermeiras do Hope contribuiu para o 

reconhecimento dessa categoria profissional no hospital de pediatria. 
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Lembro-me das primeiras enfermeiras graduadas que chegaram no departamento e 
começaram a atuar com as auxiliares transmitindo muitas informações, muitas 
técnicas novas, foi um impulso, um avanço muito grande principalmente no sentido 
de transmitir para a equipe médica a importância e o valor do trabalho da 
enfermagem num nível tão graduado, tão qualificado como a que elas exerciam [...] 
Isso é um fato digno de ser relevado na sua história da inserção da enfermagem no 
Hosped, foi o que representou a presença do navio Hope com sua equipe de 
enfermeiras bem treinadas e aí me surge um nome da memória, Iolanda, uma 
enfermeira canadense, uma pessoa extremamente simpática e bem qualificada que 
orientou todo esse processo de treinamento das nossas auxiliares de enfermagem 
(Dr. Nei). 
 
 
A vinda do navio Hope foi ótimo, veio uns médicos americanos para operar. 
Escolheu uma equipe da maternidade, pediatria, centro cirúrgico e a gente foi para 
lá. Eu fiquei na pediatria do Hope. Passei dois meses ou foi três, não me lembro em 
detalhes, mas o aprendizado era ótimo só que ninguém podia aplicar nada,  porque 
o poder aquisitivo da universidade na época era pouco. O custo era muito alto, os 
materiais eram muito sofisticados, muita coisa boa. Lembro-me de uma enfermeira 
do Hope chamada Linda Elis, foi minha contra-parte americana, sendo que ela era 
enfermeira e eu, nessa época, ainda era auxiliar de enfermagem. Passar para um 
hospital como o Hope era muita diferença a gente aprendia muito...(Téc. 
Enfermagem.Lopes). 

 
 

A visão privilegiada concedida ao ensino de pediatria proporcionou aumento da 

procura por essa especialidade e, deste modo, favoreceu a estruturação e crescimento do 

Hospital de Pediatria no âmbito da UFRN. 
 
 

O pediatra, num país como o nosso, é uma figura que merece o maior respeito, o 
ensino da pediatria é como uma religião, o idealismo deve pontificar, a 
honestidade, a força do exemplo, esta tem que existir, quem figura como professor 
na área médica também tem que valorizar o máximo [...] com o correr dos anos a 
pediatria, juntamente com obstetrícia, eram as áreas da medicina preferidas pelos 
futuros médicos [...] Depois de formados, tínhamos de volta alguns poucos que 
gostavam da pediatria e se candidataram e conseguiram o título de residente (Dr. 
Heriberto). 
 
 

Em 1973, foi implantada a residência médica a partir da orientação do Professor 

Eduardo Marcondes, de São Paulo, que em visita a Natal observou que a pediatria da 

universidade tinha condições necessárias para esse fim. 

A residência médica contribuiu com a elevação do padrão da assistência visto que a 

especialização em pediatria possibilitava uma melhor qualificação para os profissionais 

médicos recém-formados. As falas a seguir apontam para a melhoria da atuação da pediatria e 

o papel fundamental da residência na efetivação dessa prática. 
 
 

Os residentes daquela época que hoje já são profissionais e continua dentro da 
pediatria, como Edmilson, Lílian, firmamos, além do convívio profissional, uma 
amizade (Enfermeira Mariluce). 
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No meu tempo de neonatologia a coisa que eu me lembro com muito carinho e com 
muita felicidade foi a introdução do residente de pediatria na sala de parto, porque 
de início, isso não existia aqui em Natal. Como não existia em quase todo o 
Nordeste (Dra. Terezinha). 
 
 
A proposta veio do sul e o residente de plantão foi inserido na sala de parto. As 
Dras Marileide e Nilma foram as primeiras residentes na sala de parto. A gente fez 
a escala de plantão e o obstetra não queria aceitar (Dra. Terezinha). 
 
 
Eu chefiava o departamento e fundamos a residência médica que foi um grande 
passo para melhorar a qualidade do ensino de pediatria, então os residentes, 
inicialmente pouco numerosos, depois já em maior número. Eles passavam pelo 
berçário, setor de neonatologia..., não tinha nada de residência em tal 
especialidade. Era residência na área da medicina infantil (Dr. Heriberto). 

 
 

A implantação da residência médica contribuiu significativamente na consolidação 

do hospital de pediatria da UFRN visto que possibilitou a formação do pediatra elevando o 

número desse profissional no Estado, com um nível de qualificação que atendia às exigências 

da época, melhorando sensivelmente o panorama do ensino com a elevação da qualidade.  

A pediatria, enquanto ramo da medicina, que assegurou o seu espaço no início da 

FMN e que alcançou relevante privilégio entre professores e alunos do curso médico durante 

algum tempo, viu ao longo dos anos, perder seu prestígio e lugar na história, o que é revelado 

nas falas a seguir:  
 
 

 Antigamente era um trabalho árduo, o pediatra tinha muito valor. Hoje, tem 
também, é lógico, tem que ter. Agora, acho que a coisa está diferente. Fiquei 
decepcionado quando um colega disse que está diminuindo a procura pela 
residência em pediatria. Antigamente essa residência era disputadíssima, era três a 
quatro candidatos por vaga, não me lembro. Hoje, eu soube que de sete vagas só 
três se candidatam [...] Ninguém quer mais fazer pediatria, porque se trabalha 
muito e hoje a coisa está ... eu não sei nem dizer, está tudo diferente, muito diferente 
da pediatria de antigamente. Hoje, existe a busca pela especialização. Diz que é a 
especialização e que se tenha uma máquina, porque hoje tudo é computação, é o 
aparelho que cobre o exame [...] Fazer pediatria para pegar dois, três empregos, 
trabalhar dia e noite para receber um salário insignificante, e o imposto de renda 
levando um bocado de coisa, quer dizer ... acho que está meio confuso (Dr. José 
Marques). 
 
 
A gente tinha poucas especialidades no início e depois isto foi paulatinamente se 
ampliando, aumentando o leque de especialidades que estavam sendo atendidas lá 
pelo hospital, de forma tal, que realmente passou a ser referência na parte infantil 
aqui no Estado (Enfermeira Mildred). 
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A pediatria, com o passar dos anos, foi se desdobrando em sub-especialidades. A 
puericultura foi criada poucos anos antes da criação da nossa pediatria por 
Bartalon Bestera, na Bahia [...] A multificidade na área da pediatria e a criação do 
nosso comitê de residência proporcionaram o incremento e o surgimento das sub-
especialidades, tais como a gastroenterologia pediátrica, a cirurgia pediátrica,e 
outra (Dr. Dutra).  
 
 
A introdução das especialidades, o ano eu não me lembro não a coisa veio 
automaticamente quando tinha especialidade de gastroenterologia pediátrica foi 
surgindo Dra. Lívia, formou depois pneumologista tinha Monir depois entrou Nei, 
Monir se dedicou depois a pneumologia depois vem Dra. Terezinha se dedicar a 
neonatologia e eu me dediquei à puericultura, prevenção, aí a coisa foi surgindo 
automaticamente (Dr. José Marques). 
 

 
Como não tínhamos dermatologista, encaminhávamos os pacientes, marcávamos um 
dia para atendimento no setor de dermatologia do hospital das clínicas, um residente 
era quem levava os pacientes. A Neurologia passou por esse mesmo processo, depois 
chegou Maurício e o setor de neurologia infantil foi criado. Então iniciamos novas 
especialidades, veio depois à hematologia com a Dra. Zélia (Dra. Eleide). 
 
 

O processo de medicalização da sociedade decorrente do crescimento da indústria 

médico-farmacêutica contribuiu para o cientificismo do ato médico e multiplicação das 

especializações do setor. Estas especializações, se por um lado, favorecem o desenvolvimento 

tecnológico e a elucidação de complexos quadros mórbidos, por outro distancia cada vez mais 

os profissionais do doente.  

Timoteo (1997, p.72) afirma que a fragmentação das especialidades, em supra-

especializações “transforma o indivíduo em pedaços orgânicos que, estudados e tratados 

parceladamente, reduzem o homem a um amontoado de objetos de trabalho médico passíveis 

como qualquer objeto, ao estabelecimento de um valor de uso e de um valor social”.  

Germano (1993), em seu livro A ética e o ensino da ética na enfermagem do Brasil, 

reafirma que a especialidade vista desse modo, compromete a conduta ética do profissional, 

uma vez que o mesmo perde o sentido integral do paciente, pelo desconhecimento de suas 

condições de vida que determinam o seu estado de saúde. 

Na primeira metade da década de 1980, o Brasil vivencia um processo de falência 

econômica ocasionando o aumento do desemprego e comprometendo a qualidade de saúde e 

vida das pessoas. No entanto, geraria também a organização política da população na luta pela 

redemocratização do país, o que na saúde foi traduzido no movimento da Reforma Sanitária. 

Pela primeira vez, organizavam-se conferências setoriais, preparatórias para as 

Conferências Nacionais tendo como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), na 

qual foram discutidas as bases do novo sistema de saúde, formulado na proposta do Sistema 
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Único de Saúde (SUS), que estabelece como princípios a universalidade das ações de saúde; 

eqüidade no atendimento; integralidade nas ações; descentralização e participação popular.  

Apesar das dificuldades, a pediatria paulatinamente apresentava um crescimento não 

só no ensino, mas também na prática profissional, o que possibilitou o seu reconhecimento e 

posterior oficialização, por parte dos Ministérios da Saúde e Educação, como um Hospital 

Universitário. 
 
 

Durante a minha gestão tentei por diversos meios transformar a Pediatria num 
hospital, cheguei a falar até com uma autoridade do INSS, com os advogados da 
universidade, mas não consegui. Porém deixei uma boa estrutura para que alguns 
anos depois o reconhecimento fosse feito (Dra. Eleide). 

 
 

Para serem reconhecidos como hospitais de ensino este precisaria atender aos 

requisitos de pertencerem a Universidades pública ou privada ou estarem vinculados ou ser 

propriedade de escolas médicas isoladas. Neles devem ser desenvolvidos cursos de graduação 

ou pós-graduação da área da saúde, programa de treinamento em serviço, além de estudos e 

pesquisas de interesse do SUS. 

Pinheiro (2003, p. 75) afirma que “os hospitais universitários do RN seguiram o SUS, 

motivados, principalmente, pela expectativa de transferência de recursos com a adesão ao 

sistema”. Segundo a autora, referindo Vasconcelos (2001) esta não se trata de uma adesão 

ideológica, tendo em vista as resistências que partiam dos dirigentes e lideranças hospitalares. 

O que havia, ressalta, era uma “contingência imperativa da sobrevivência institucional”.  

Após muitos anos de luta para receber o reconhecimento de hospital de ensino, a 

pediatria consegue finalmente a sua oficialização. A partir do parecer favorável emitido pelo 

CONSAD, através da Resolução nº 038/94, de 24 de novembro de 1994, posteriormente 

homologado pelo CONSUNI e publicado no Diário Oficial da União, o Hospital de Pediatria 

(HOSPED) foi reconhecido como Unidade Orçamentária da UFRN. A inauguração aconteceu 

em 23/05/1995, tendo como primeira Diretora a Profª Jozana do Rosário de Moura Caetano. 

 
 

Isso a gente conquistou entre 1994 e 1995. Exatamente nessa passagem foi 
formalizada a criação do Hospital de Pediatria da UFRN, e foi o marco muito 
importante para o hospital. A gente começou a definir a necessidade de serviços, 
nomear as coisas, visualizar a necessidade de pessoal, definir melhor a parte 
acadêmica, começou a ficar mais claro o papel das pessoas e o papel do hospital da 
universidade dentro da coletividade (Dra. Jozana). 
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Desde a estruturação até a sua oficialização um longo caminho foi percorrido pelos 

seus idealizadores e construtores.  
 

 
De fato o hospital não foi criado naquele momento, o hospital já existia e surge 
concomitante com o departamento, mas só havia reconhecimento formal do 
departamento de pediatria (Dra. Jozana). 
 
 
Então eu acho que a idade do hospital ele tem mais de vinte anos, ele deve ter uns 
vinte e um anos, ele está maior de idade já ele é adolescente de direito, mas, de fato, 
ele já está na maioridade. Porque eu tenho vinte e nove anos de universidade quer 
dizer eu passei cinco anos na faculdade e nesse ínterim todinho esse processo de 
crescimento do hospital foi acontecendo, é de vinte e um a vinte e dois anos 
(Enfermeira Alvanira). 

 
 

Em 2000, o hospital passa a integrar o Complexo de Atenção à Saúde-CAS, novo 

arranjo de organização e gestão da área de saúde das unidades da UFRN. Em 2002, a 

denominação deste passa a ser Complexo Hospitalar de Saúde – CHS. 

Segundo Carlos (2005, p. 47), “O Complexo fora criado pelo CONSUNI, através da 

Resolução nº 04/2000, na gestão do Reitor Ótom Anselmo de Oliveira (1999 – 2003) e 

representou a reestruturação dos serviços da saúde da UFRN, no que diz respeito à assistência, 

ao ensino e à pesquisa nos vários cursos de graduação e pós-graduação”. 

Os desafios a serem superados apontam para o reconhecimento do hospital em 

termos de unidade prestadora de serviço ao SUS, pois até hoje os seus serviços se mantêm 

incorporados a MEJC, segundo relatos a seguir, 
 
 

 Outro desafio a enfrentar é o do reconhecimento, da nossa autonomia como 
hospital universitário, porque continuamos na imprecisão, quer dizer, existe o 
hospital universitário reconhecido pelo MEC, mas não existe para o Ministério da 
Saúde (MS). Para o MS o hospital continua sendo uma instituição prestadora de 
serviços, mas o vínculo é da maternidade, como parte da maternidade [...] Hoje o 
hospital de pediatria tem serviços que somente ele oferece ao Estado e ao 
Município. Procedimentos, atendimentos ambulatoriais, cirurgias. Hoje mesmo, 
vamos estar numa reunião da bipartite para aprovar o plano Estadual de atenção 
ao paciente portador de fissura lábio-palatal, onde o hospital de pediatria está 
como centro de referência na atenção a esses pacientes (Dra. Jozana). 
 
 

Desse modo, a oficialização do Hospital de Pediatria da UFRN na rede de prestação 

de serviços de saúde no Rio Grande do Norte representa uma nova etapa rumo a sua 

consolidação enquanto instituição de assistência, mas também de ensino e pesquisa. 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7 – Alunas do curso de auxiliar de enfermagem 
Fonte: acervo da Escola de enfermagem de Natal 
 

 

 

 

A enfermagem, dentro da história do hospital de 
pediatria, tem evoluído muito, embora não esteja 
cem por cento. É isso que a gente persegue! Mas, 
a enfermagem tem um papel fundamental nessa 
história porque ela ajudou essa instituição a 
crescer. A enfermagem está tão arraigada nessa 
história que se não continuar fazendo parte dela, 
a história não fica completa. 
 

 Mariluce Araújo, 2007 
 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO V 
                                                  ENFERMAGEM NA HISTÓRIA
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5.1 A ENFERMAGEM COMO PARTÍCIPE NA ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL –  
FRAGMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA ORAL 
 

Os primeiros trabalhadores de enfermagem que integraram a assistência à criança, 

ainda dentro das instalações da maternidade foram, na sua maioria, atendentes e parteiras que 

desenvolviam suas atividades baseadas na vivência prática. Como pertenciam ao quadro de 

funcionários da maternidade, eram supervisionados por religiosas e por uma enfermeira 

responsável pela instituição - Leda de Melo Morais - caracterizando a dependência e 

subordinação a esse serviço.  
 
 

Entrei na maternidade para fazer o curso de parteira ainda na época do Dr. 
Januário Cicco, eu só tinha o primeiro grau. Encontrei Maria de Jesus, que foi a 
primeira parteira, ela não fez curso, era parteira prática [...] Quando já estava 
trabalhando na maternidade, fui dispensada da carga horária do trabalho, para 
fazer o curso de auxiliar de enfermagem na escola de enfermagem [de Natal]. 
Depois fiz o segundo grau. [...] Lembro-me da época onde tinha a enfermaria de 
criança dentro da maternidade, perto da capela, onde era o nosso internato. Dr. 
Leide transferiu o local de alojamento das internas para fora da maternidade e fez a 
pediatria lá dentro (Parteira Maria da Guia). 
  
 
Fiz um treinamento de ‘enfermagem do lar’ no SESI, aprendi as técnicas básicas e 
com esse curso entrei como estagiária na MEJC, em 1961. Comecei na maternidade 
na sala de parto [...] Fui para a pediatria e encontrei Lourdes Cavalcanti. A 
direção era da Irmã Eunice Sales, sendo que D. Leda [Moraes] era quem 
supervisionava ... (Técnica  de enfermagem Lopes). 
 
 
As auxiliares de enfermagem e as atendentes eram na sua grande maioria aquelas 
freiras daquela congregação, acho que o “amor divino”, aquelas que ficavam 
trabalhando nos hospitais, as auxiliares de enfermagem eram bem antigas, fazia 
muito tempo que estavam na maternidade (Enfermeira Mariluce). 
 
 
Na enfermaria não existia enfermeira diplomada nessa época, era prática, era 
auxiliar de enfermagem, então tinha duas “enfermeiras” era Lourdes e Lopes, que 
resolviam todos os problemas [...] qualquer coisa chamava Lopes ou chamava 
Lourdes (Dr. José Marques). 
 
 
D. Lêda era a enfermeira chefe de todo o complexo da MEJC, era a única 
enfermeira graduada, e por conta disso, ela dava uma assessoria e supervisionava a 
área da pediatria, que na verdade era entregue às auxiliares de enfermagem. Uma 
se sobressaía, chamada Lourdes, que era a mais experiente. Era quem pegava veia 
melhor, quem coordenava o grupo, era uma espécie de enfermeira graduada que 
coordenava e orientava as outras colegas [...] Naquela época o médico era muito 
endeusado, e olhava para a enfermagem com um “desnível” muito científico, mas 
eu sempre tive em mente a importância do trabalho da enfermeira, seja ela auxiliar, 
seja ela o que for, como uma pessoa fundamental no trabalho do pediatra (Dr. Nei).  
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Sabemos que era desejo do Dr Januário Cicco implantar uma Maternidade-Escola 

que funcionasse como um centro formador para jovens e senhoras, onde fossem realizados 

cursos de parteiras, de puericultoras e serviço de educação pré-nupcial e pré-natal, o que 

exigia, com a máxima  brevidade, de pessoal qualificado e especializado. 

Já em 1942 esse assunto era tratado no Relatório da S.A.H:  
 
 

os nossos enfermeiros são criaturas inteligentes, cuidadosas, esforçadas, que 
aprendem sem especialização, isto é, sem curso, e porque lhes ensinamos alguma 
coisa, no decorrer dos trabalhos hospitalares. Falta-lhes a preparação cultural da 
profissão, conhecimentos que fazem do enfermeiro um poderoso auxiliar do médico, 
do cirurgião, do radiologista, do analista, de todos os que se dedicam às 
especializações. Disto também se ressente o nosso Hospital, de alguma forma 
atenuadamente, porque os nossos auxiliares têm longo treino no serviço. E não foi 
por vontade nossa que a nossa Escola de enfermeiros ainda não está funcionando 
(SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 1942, p. 06). 
 

 
O termo utilizado pelo relator do texto acima nos remete a afirmação mencionada 

por Florence Nightingale, em seu livro Notas sobre enfermagem, que “atualmente, uma 

enfermeira significa qualquer pessoa encarregada da saúde pessoal de outra” ... ”a palavra 

enfermeira é usada indiscriminadamente para enfermeiras amadoras e para as 

profissionais”.  

Neste período o curso de graduação em enfermagem ainda não era instituído na 

cidade de Natal, fato que contribuiu para que os profissionais de nível médio fossem 

denominados enfermeiros. Para tanto, buscou-se na época o apoio e financiamento do Serviço 

Especial de Saúde Pública (SESP) e do Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), 

sendo firmado um acordo para a realização de um curso de seis meses destinado à formação 

de auxiliares de parteiras e de puericultoras, a fim de atender à população materno-infantil, 

com o intuito de reduzir a morbidade e a mortalidade deste grupo de risco. Dezenove moças 

se formaram sendo que duas permaneceram na maternidade prestando serviços (TIMOTEO, 

1997). 
 

Eu me lembro e sou muito grato e admirador incondicional, sempre fui, do setor de 
enfermagem, mas confesso, não tínhamos a escola de enfermagem funcionando 
plenamente [...] admirava o idealismo das auxiliares de enfermagem, os esforços 
que faziam dentro de uma área ainda mal trabalhada e que hoje está brilhando 
felizmente alimentando as nossas vaidades (Dr. Heriberto). 

 
 

Na época as escolas só preparavam atendentes de enfermagem e realmente era bem 
difícil, quando aparecia um auxiliar de enfermagem era assim um achado, 
raramente aparecia, a gente tinha muitos voluntários que eram treinados na 
enfermaria (Enfermeira Ana). 
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A Profª Oscarina Saraiva Coelho, em entrevista, ressalta que muitos alunos 

receberam benefícios do SESP e do FISI sob a forma de bolsa de estudo ou materiais. 

Segundo ela “a intenção era preparar o pessoal para trabalhar com a comunidade, com as 

crianças” (GOMES, 2006, p. 56).  

Segundo Meneses (2005); Carlos (2005), no Rio Grande do Norte o ensino de 

enfermagem, com base técnico-científica, foi institucionalizado em 1955, como nível médio, 

após a autorização para funcionamento da Escola de Auxiliares de Enfermagem de Natal.  

Alencar e Timoteo (2006, p. 14-15) afirmam que: 

 

Somente em 1955 foi viabilizada a vinda a Natal da enfermeira Izaura Barbosa de 
Lima, do Rio de Janeiro, para realizar visita de observação das condições e 
funcionamento, a fim de emitir parecer sobre a escola a ser criada. Em seu relatório, 
concluiu que, por motivos relacionados a recursos materiais e técnicos, não deveria 
funcionar como escola de nível superior, sugerido a SAH que fosse solicitada, ao 
Ministério de Educação e Cultura autorização para o funcionamento de uma Escola 
de auxiliares de enfermagem. 

 

 
Os profissionais que integravam o serviço de pediatria percebiam a necessidade da 

implantação de um órgão formador para a equipe de enfermagem diante da necessidade de 
profissionais capacitados para desenvolver essa modalidade de assistência. 

 
 

Houve um natural progresso nos serviços de enfermagem, cujo padrão, de certo, 
muito se elevara com o funcionamento da Escola de Enfermagem, preparando pessoal 
adestrado [...] De forma que a maturação foi acontecendo com a escola de 
enfermagem e com o ambiente cultural da época. Até hoje o que nós temos na 
universidade é isso, uma força de cultura de todas as áreas de engenharia, medicina, 
enfermagem, etc (Dr. Heriberto). 

 
 

Destacamos na fala o reconhecimento atribuído à Escola de Enfermagem de Natal na 

elevação do padrão do pessoal de enfermagem e, conseqüentemente, na assistência prestada. 

Para o seu funcionamento, o curso contava com a colaboração de alguns médicos que 

integravam a SAH, dentre eles, o Prof Heriberto Bezerra que lecionava as cadeiras de 

pediatria e puericultura. A escola tinha na sua diretoria as enfermeiras Maria de Lourdes 

Lopes (diretora), Nice Meneses de Oliveira, Genir Carvalho de Oliveira e a Irmã Amasiles 

Rocha (ALENCAR; TIMOTEO, 2006).    

No entanto, o número de auxiliares de enfermagem egressos da escola era 

insuficiente para atender o crescimento do setor hospitalar público e privado no Rio Grande 

do Norte.  Assim, o grande contingente de trabalhadores da enfermagem permanecia, na 
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época, sem a devida formação profissional, o que ocasionava a utilização apenas dos 

conhecimentos empíricos bem como dificuldades na prestação da assistência à criança.  
 

 

Trabalhei como parteira na maternidade durante 20 anos [...] Fiz muitos partos, 
partos de mulheres tuberculosas que quando terminavam de parir vomitavam 
sangue, dessas mulheres os médicos não queria fazer o parto, botavam a gente. Eu 
fazia e ainda hoje estou viva, nem fiquei tuberculosa, nem cancerosa, nem nada. Eu 
vi muita coisa ali, mulher com doenças venéreas como um cupim. Nossa senhora 
que coisa horrível! [...](Parteira Maria da Guia). 
 
 
 
Depois fui transferida para a pediatria, “emprestada”. Dra. Eleide falou com o Dr. 
Leide Moraes e ele me “emprestou”, embora esperando que eu retornasse para a 
maternidade. Cheguei na pediatria para ficar no lugar da enfermeira Maria das 
Graças até D. Mildred se formar e assumir a chefia [...] Trabalhei com o Dr. 
Mesquita, o Dr. Araquém, graças a Deus nunca morreu um menino no meu horário, 
uma criança que eu tomasse conta da barriga da mulher. A gente auscultava, os 
médicos ficavam dormindo e eu tomava conta, mas nunca morreu nenhum menino, 
graças a Deus, nem de rico e nem de pobre, do jeito que eu tratava as pessoas ricas 
eu tratava as pobres (Parteira Maria da Guia). 

 
 

Existia uma auxiliar de enfermagem chamada Maria da Guia, que tomava conta, 
era a pessoa responsável pela organização do serviço, desde a questão de material 
até a questão da própria organização interna de pessoal (Enfermeira Mildred). 

 
 

Permaneci dois anos na maternidade embora cumprindo alguns horários na 
pediatria que fazia parte da maternidade. Em 1969 fui para a pediatria como 
técnico de enfermagem por solicitação de Maria da Guia a chefe de enfermagem da 
maternidade. Maria da Guia tinha sido encaminhada da maternidade para 
substituir uma enfermeira chamada Graças Saraiva [...] Em relação à enfermagem 
realmente a gente tinha uma equipe onde o pessoal não era qualificado e quando 
assumi existiam pouquíssimos auxiliares de enfermagem. Na realidade, existiam 
muitos atendentes, até parteiras a gente tinha aqui no hospital. Inclusive, tinha uma 
parteira que assumiu um cargo de coordenação por falta de enfermeiros [...] 
começou a aparecer os voluntários e a gente aceitava quem tinha pelo menos um 
curso de auxiliar, mas era difícil nessa época ter auxiliar de enfermagem, porque a 
gente não tinha as escolas [...] A gente tinha também muito grupo de voluntários 
aqui dentro do hospital, treinava esse pessoal para futuramente ganhar uma bolsa, 
que até hoje, até pouco tempo ainda existia (Enfermeira Alvanira). 

 
 

A escassez de trabalhadores de enfermagem para compor o quadro da pediatria foi 

um grande entrave na sua estruturação, visto que além da falta de escolas profissionalizantes 

em saúde, existia, por parte dos profissionais, uma certa resistência em assumir a assistência à 

criança. Além disso, as condições de trabalho era mais um fator agravante no desempenho das 

atividades dos trabalhadores mencionados. A deficiência de material e equipamentos 

comprometia o atendimento das crianças, sendo necessário criar estratégias para garantir uma 

assistência adequada com os recursos existentes. 
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Tínhamos dificuldades na assistência às crianças em termos de materiais, mas a 
gente dava um jeito. Para colocar a criança no soro usávamos agulha, eu conheci 
escalp depois do Hope [...] Em relação à roupa, chegamos até a rasgar lençol, 
numa época que tinha pouca roupa, não tinha fraldas descartáveis, tinha aquelas 
“amarradinhas” [fraldas de tecido dado um nó]. Depois melhorou muito ...  
(Técnica  de enfermagem Lopes). 
 
 
Naquela época puncionar uma veia de criança era uma verdadeira aventura, não 
existiam os scalps. Era feita com agulhas comuns e aí era onde aparecia toda a 
arte, toda a habilidade das nossas auxiliares de enfermagem. Na ocasião, Lourdes 
era uma artista nisso (Dr. Nei). 

 
 

Usávamos seringas de vidro com aquelas agulhas de metal terríveis, era um 
transtorno, traumatizavam muito os pacientes [...] O scalp veio aparecer muito 
depois, para gente foi uma coisa impressionante, fora do comum. Como não havia 
suficiente a gente os reaproveitava, lavava e colocava dentro do germekil como 
também no formol [...] Em relação aos equipamentos, praticamente não existiam. 
Os mais complexos eram o aspirador de secreção e as incubadoras muito antigas. 
Não tínhamos oxímetro, que era uma coisa muito simples (Enfermeira Ana 
Angélica). 

 
 

Esse quadro gerava grande tensão nos trabalhadores de enfermagem por terem 

consciência dos riscos que esses fatores traziam para a integridade de vida das crianças, além 

das dificuldades ocasionadas pelo uso de materiais inadequados ou pela ausência de recursos 

apropriados. 

Pinto (2004, p. 98), em seu estudo sobre o processo de enfermagem, observou que o 

trabalho das enfermeiras “estava sendo desenvolvido de maneira rotinizada e padronizada”. 

Para a autora, “por trás dessa prática, tumultuada e apressada, das enfermeiras, via-se que elas 

se distanciavam da criança e da sua família e como conseqüência deixavam de desenvolver 

ações educativas e de envolvê-los nos cuidados necessários”. 

A sobrecarga de atividades exercidas também constituía mais um desafio para o 

desenvolvimento do trabalho da equipe, visto que, além de responder pela assistência e 

organização do serviço, também realizava procedimentos que não eram de sua 

responsabilidade, conforme observamos nos relatos a seguir: 

 

 
A única coisa que existia era aparelho de pressão e termômetro. Quando chegava 
uma criança com diabetes, por incrível que pareça, fazia-se a reação de Benedict, a 
glicosúria pelo ‘olhômetro’, era assim mesmo [...] Hoje, você conta com o 
advantache para fazer HGT, se a criança está com problema de glicose, ou chega a 
internar um paciente diabético, você verifica logo [...] quanto à questão do 
laboratório, eu que chegava cedo, puncionava a veia e colhia sangue de todas as 
crianças da enfermaria, colhia, fazia lâmina e depois de tudo, ainda ia separar, 
protocolar todos os exames para onde ia (Enfermeira Tânia). 
 

 



86 
 

Naquela época o laboratório ainda não tinha a prática de fazer coleta de sangue, 
era a enfermagem que também assumia essa função. Então, toda coleta de material 
era feita pela enfermagem (exame de fezes, de urina, de sangue), tudo era a 
enfermagem quem colhia [...] a assistência ficava prejudicada, porque a criança, 
como todos sabem, é muito dependente e, quando ficava apenas uma pessoa ou 
mesmo duas, para fazer tudo dentro do hospital, então isso trazia sérios prejuízos... 
[entretanto] o prejuízo era mesmo a falta de condições materiais, financeiras e 
estruturais para uma assistência de melhor qualidade. Mas, dentro do possível, 
embora com muitas limitações estruturais, era oferecida uma assistência de um 
nível que poderia ser considerado boa, tanto do ponto de vista médico como de 
enfermagem (Enfermeira Mildred). 
 
 
 A auxiliar de enfermagem fazia de tudo, dava banho, fazia soro, sangue, aspirava, 
passava sonda nasogástrica, sonda anal, TPR, medicação [...] Chegamos a fazer 
até as mamadeiras á noite, esterilizava, fazia tudo. Depois foi que começou a vir às 
nutricionistas, foi melhorando ... (Técnica. de enfermagem Lopes). 

 
 

Eu trabalhava na burocracia, preparava fichas para entregar aos médicos e 
receber novamente para fazer as anotações. Tinha as pessoas que faziam a ordem 
médica, os pedidos de medicamentos da farmácia, outra só para medicar, distribuir 
a medicação com as crianças [...] eu fazia quando tinha oportunidade (Parteira 
Maria da Guia). 

 
 

Tinha Maria da Guia, que era responsável pelo setor, ela foi uma peça fundamental 
porque era muito antiga na maternidade, tinha um conhecimento muito grande das 
instalações físicas, da provisão do serviço, era ela quem coordenava a pediatria 
[...] não havia enfermeira responsável pela pediatria, tinha um enfermeiro de 
supervisão que rodava a maternidade e um vigilante. Então nós fazíamos a 
admissão da criança, fazíamos o preparo de mamadeiras, oferecíamos as dietas, 
fazíamos o aquecimento das mamadeiras, andávamos com todas as chaves possíveis 
e imagináveis de farmácia, almoxarifado, lactário, tudo era responsabilidade da 
enfermagem (Enfermeira Alvanira). 

 
 

De acordo com Mororó (2006, p. 89), “as condições inadequadas de trabalho tanto 

humanas quanto materiais, podem ser desencadeadoras de desumanização e relações 

desrespeitosas, impessoais e agressivas entre os profissionais e usuários”. Para a autora, a 

enfermagem tem sido atingida pelas conseqüências desse processo produtivo implicando em 

possíveis deficiências para a assistência e para a equipe de saúde. 

Silva (1986) alertava em seu livro “enfermagem profissional: análise e crítica” que os 

atendentes constituíam o contingente mais numeroso da enfermagem na rede hospitalar, 

possivelmente, ocasionado pelo baixo custo de sua força de trabalho. Afirmava, também, que 

a assistência é a razão de ser da enfermagem, mas, a sua realização necessita de outras 

atividades que não lhes são específicas, embora para elas estejam voltadas. Desse modo, 

circulam as diversas funções ligadas ao cuidado e à administração, sendo que, as primeiras 

comumente ficam atribuídas à “mão-de-obra menos qualificada para desempenhar inclusive 

 



87 
 

atividades consideradas mais complexas, como a passagem de sondas, a instalação de soro em 

recém-nascidos, etc” (SILVA, 1986, p. 120).  

A explicação aparente dada a tal fenômeno decorria da escassez de enfermeiras, 

quando na realidade, este fato era conseqüência da lógica capitalista da produção de mais 

valia. Para ela, as mudanças tecnológicas e na própria organização dos serviços ainda não 

eram suficientes para alterar a situação vigente. 

O trabalho da enfermagem, nas décadas de 1970 e 1980, constituía tema de tamanha 

relevância, que se tornou objeto de debates e estudos. A produção científica, na época, 

estimulava a reflexão sobre o assunto, o que resultou na necessidade de se estabelecer novos 

perfis profissionais para os componentes da equipe de enfermagem. 

Assim, tornou-se urgente a qualificação desses trabalhadores, de modo a elevar o 

status da enfermagem e, conseqüentemente, da assistência por ela prestada.  

 

5.2 A INSERÇÃO DO ENFERMEIRO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO: UM SALTO DE 

QUALIDADE PARA A ENFERMAGEM. 
 

 
Na parte da enfermagem realmente deu um salto de qualidade a enfermagem 
evoluiu bastante. E apesar de muitos anos eu percebo que esses profissionais que 
estão chegando trazem muita coisa, muito conhecimento somando com o que nós 
construímos (Enfermeira Ana Angélica). 
 

 
Com a criação do curso de graduação da enfermagem na UFRN, em 13 de agosto de 

1973, de acordo com a resolução nº 58/73-CONSUNI, a equipe de enfermagem do hospital de 

pediatria vislumbrou um melhor direcionamento e aprimoramento de sua prática. Muitos 

profissionais que pertenciam ao quadro de nível médio tiveram a oportunidade de cursar a 

universidade, ascendendo para a função de enfermeiro posteriormente. Outros integraram a 

equipe após o término da graduação. 
 
 

Em dezembro de 1975 fui formada pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 
no Rio de Janeiro. Chegando à Natal, em janeiro do ano seguinte, procurei a 
direção da Escola de enfermagem, na possibilidade de conseguir vaga para 
lecionar, porém fui informada que o lugar onde estava precisando de enfermeiro 
era a Maternidade Januário Cicco, sendo indicada para a pediatria, que tinha 
como diretor o Dr Heriberto Bezerra (Enfermeira Graça). 

 
 

Eu me formei em 1977, fomos à primeira turma de enfermagem da Universidade, 
nós éramos em número de 20 alunos, a grande maioria dos formandos foi absorvida 
pela Universidade (Enfermeira Mariluce).  
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Quando eu ainda era aluna do curso de graduação em enfermagem, em 1978, fazia 
estágio voluntário no Hospital de Pediatria e, logo depois que me formei, em julho 
de 1979, fui convidada para organizar o serviço de enfermagem de lá, porque não 
tinha enfermeira [...] A pediatria, enquanto ainda não existia o hospital, era 
chamada de Departamento de Pediatria. Tinha uma parte para internação, mas não 
existia enfermeira trabalhando lá (Enfermeira Mildred).  

 
 

Formei-me, em 1979, eu fiquei na maternidade, final de 1979 ao início de 80 
trabalhando na maternidade e a pediatria já funcionava aqui e era como se fosse 
um setor, uma enfermaria a parte da maternidade (Enfermeira Tânia). 
 
 
Fiz o curso técnico de enfermagem na primeira turma do Atheneu do curso 
unificado que tinha duração de três anos no nível de 2º grau. Conclui em 1966. Em 
1967 entrei na MEJC como bolsista, um ano depois fui contratada como 
funcionária, fazendo parte do quadro efetivo da UFRN. Nesse período dava plantão 
nas enfermarias da pediatria. No prédio já existiam enfermarias, centro cirúrgico, o 
Dr.Genival era o cirurgião e o Dr. Duarte o anestesista [...] No período que estava 
na maternidade passei no vestibular ingressando no curso de enfermagem, me 
formei em 1982 e assumi como enfermeira da pediatria juntamente com Tânia Alves 
que tinha sido encaminhada da maternidade para substituir Mariluce (Enfermeira 
Ana angélica). 
 
 
Eu tive o prazer de ingressar na Universidade em 1978. Na época eu era estudante 
do técnico de enfermagem e foi feita uma solicitação para a escola de enfermagem 
de alunos que se caracterizavam como melhores para vir fazer um estágio, e eu fui 
selecionada para fazer esse estágio aqui e fiquei. Era um estágio inicialmente 
voluntário, entrei em agosto de 1978 e conclui o curso técnico no final do ano e 
automaticamente já fui aproveitada e fiquei como bolsista remunerada, e por sorte, 
graças a Deus em abril de 1979 surgiu vaga de contratação e eu fui contratada e 
efetivada no quadro da Universidade [...] A chefe geral de enfermagem era dona 
Leda Moraes, quando a gente vinha dar o plantão tinha que se apresentar à chefia 
de enfermagem que fazia a cobertura, ela redistribuía o enfermeiro por setor e o 
setor da pediatria não era diferente dos outros, então a gente era destinada a ir 
para lá [...] O tempo foi passando Ana Angélica se formou, assumiu a chefia, foi à 
primeira enfermeira chefe geral da enfermaria de pediatra. Depois eu me formei, 
um ano ou dois anos depois, e assumi a enfermaria junto com ela. (Enfermeira 
Alvanira). 
 

 
O ingresso das enfermeiras no hospital de pediatria traria novas perspectivas de 

organização do processo de trabalho, como também, possibilitaria a realização do desejo de 

ascensão profissional em alguns membros da equipe.  

Pinheiro (2003), em seu estudo sobre a reforma na área de saúde da UFRN cita que, 

com a expansão do ensino superior, a partir da Reforma Universitária (anos 1970), 

possibilitaria mudanças significativas nos Hospitais Universitários. Nessa fase, inicia-se um 

processo que impõe às estruturas acadêmicas a busca de maior integração com as estruturas de 

serviço e, nesse sentido, o financiamento constitui o fator que interfere sobre os seus rumos. 

A formação estava influenciada pelo enfoque das especialidades e centrada no 

domínio de técnicas e uso de tecnologias cada vez mais avançada, em atendimento a uma 
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medicina também especializada, requintada e curativa (GERMANO, 1983), conforme se nota 

nos relatos: 
 

 
A gente fazia sempre visitas aos pacientes, tinha preocupação e batalhava mesmo 
para que o enfermeiro fizesse o papel assistencial, não apenas o papel 
administrativo. Acompanhávamos as visitas médicas e a evolução dos pacientes; os 
mais graves assumíamos os cuidados, os procedimentos de alto risco era o 
enfermeiro quem assumia [...](Enfermeira Mildred). 
 
 
[...] Na época era muito utilizada a coleta de sangue em jugular e a enfermeira era 
quem realizava o procedimento; a auxiliar fazia a coleta nas veias periféricas, mas 
quando era coleta de jugular externa ou interna a enfermeira era quem fazia [...]  e 
foi sendo desenvolvida essa cultura, não só na minha época, mas posteriormente, 
isto continuou existindo (Enfermeira Mildred). 
 
 
A ação da enfermagem na pediatria ela não era diferente da ação da enfermagem 
em todos hospitais naquela época. O enfermeiro lá era muito mais um burocrata, a 
parte assistencial ficava única e exclusivamente sob a responsabilidade do auxiliar 
de enfermagem, técnicos eram muito poucos naquela época [...] Responsabilizava-
se o enfermeiro desde a falta do funcionário para fazer a limpeza até a falta do 
médico que não veio dar o plantão. Então nós tínhamos que dar conta de tudo, 
pedido de material, pedido de medicamentos, escalas de serviço não só da 
enfermagem, mas também do pessoal da limpeza. Então era uma sobrecarga de 
trabalho burocrático, eu não entendia porque também a lavanderia era da nossa 
responsabilidade, se tivesse um problema na lavanderia, de pessoal, de maquinário, 
de equipamento tudo era de responsabilidade da enfermeira [...] No início de 1983 
surgiu um dos primeiros concursos públicos federais para o enfermeiro de nível 
superior, foi aí que eu vi a possibilidade de contra-argumentar com o professor 
Leide quando ele dizia que eu não podia sair porque não tinha quem me substituísse 
(Enfermeira Mariluce). 

 
 

A equipe não era qualificada, mas tinha muitos profissionais, embora a enfermeira 
trabalhasse sozinha, não exercia a assistência direta ao paciente porque ficava 
responsável por toda a parte burocrática, de supervisão, de treinamento de pessoal 
(Enfermeira Ana Angélica). 

 
 

No meu tempo eu fazia tudo, tudo era concentrado em cima de mim. As escalas 
eram feitas por mim, até as escalas dos serventes era eu que fazia, problemas de 
serviço social quando apareciam óbitos essas coisas a gente levava para 
maternidade, os pacientes graves era com a gente [...] Fui ficando aqui só, nesse 
período, acho que até 1986 (Enfermeira Tânia).  
 
 
Foi quando Alvanira chegou, e Ana Angélica estava terminando o curso de 
enfermagem. Elas eram auxiliares ligadas à maternidade, não eram daqui [...] 
Então isso com o tempo foi mudando depois que foram chegando as enfermeiras. 
Realmente melhorou muito. Foi se dividindo o trabalho, havia enfermeira pela 
manhã e outra à tarde (Enfermeira Tânia).  
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Durante o tempo que eu passei foi tudo de bom. Entrou mais enfermeiras que nos 
orientou melhor. Entrou nutricionista e melhorou muito. Até a gente mesmo fazia 
reciclagem, a maioria do pessoal que era atendente de enfermagem fez o auxiliar, 
outros fizeram o técnico e outras se tornaram enfermeiras ... Uma melhora muito 
grande foi o pessoal de laboratório ser responsável por fazer os exames, a gente já 
não colhia, quando o pessoal entrou melhorou (Técnica de enfermagem Lopes). 

 
 

Com o passar do tempo o hospital foi crescendo e foi surgindo a necessidade de 
fazer as mudanças para o crescimento dessa enfermagem. Então nesse período eu 
fiz uma pós-graduação em saúde pública, assumi o ambulatório, porém aquela 
frustração de não poder exercer a qualificação adquirida, como enfermeira 
sanitarista, me levou a voltar à enfermaria (Enfermeira Alvanira). 
 
 

Segundo Melo (1986), com a institucionalização da enfermagem, a partir do século 

XX, desenvolveu-se no hospital, o parcelamento do trabalho nessa profissão. Com o avanço 

tecnológico e as políticas de saúde, amplia-se a divisão social do trabalho da enfermagem e 

criam-se novas categorias encarregadas do cuidado direto ao doente. O enfermeiro assume o 

papel de supervisão e controle das demais categorias da enfermagem, consolidando a 

condição de intelectual desse processo.   

Todavia, Melo (2003) alerta à necessidade de se ter clareza que a condição alcançada 

pelo enfermeiro não se deve a uma opção pessoal, mas a uma determinação histórica e social 

proveniente da crescente complexidade e racionalidade do trabalho em saúde. Para a autora, 

os pressupostos da administração burocrática no ambiente hospitalar, apesar de considerados 

obsoletos, ainda permanecem até hoje, relevantes no alcance de maior eficiência e 

competência do serviço de enfermagem.  

Vale ressaltar que a proposta burocrática visa à eficiência da organização, prevendo 

em detalhes o funcionamento e o controle das atividades, mantendo um caráter racional e uma 

sistemática divisão de trabalho. Baseada na visão estruturalista centra o foco na adequação dos 

meios utilizados, segundo os resultados almejados (FORMIGA, 1993).  

No entanto, Pinheiro (2003) descreve que a administração interna dos HUs torna-se 

difícil tanto pelos problemas advindos da tecnoburocracia hospitalar quanto pelas práticas de 

gestão tradicionais, mecanismo de autoridade e controle, gerando um complexo circuito no 

interior da organização, sendo necessário observar a dinâmica que incorpora a diversidade dos 

sujeitos que compõem esse universo.   

Neste sentido, afirma Mororó (2006, p. 86) que quando o trabalho do enfermeiro se 

dá numa instituição de ensino associam-se novas responsabilidades as quais exigem “um 

perfil profissional diferenciado voltado não somente para a assistência e sua gerência, mas que 

integre o ensino e a pesquisa”. A instituição deve oferecer condições material e cultural para o 
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desenvolvimento dessas potencialidades, o que concederia ao enfermeiro um maior estímulo e 

direcionamento de suas atividades.  Faz-se necessária, portanto, uma perspectiva global e 

transformadora por parte desses profissionais, permitindo a integralidade entre as ações de 

ensino, pesquisa e assistência.  

No Hospital de Pediatria, o exercício da gestão tecnoburocrática ainda se fazia 

presente em decorrência da grande dependência do mesmo em relação a MEJC, expressa na 

administração de pessoal e recursos materiais, embora já existisse enfermeira no serviço.  
 
 

Era a maternidade que dava suporte, supervisionava e dava apoio. Depois foi que 
surgiu o sobreaviso do enfermeiro nos finais de semana, eu fiquei na gerência de 
enfermagem e fiquei coordenando a equipe. Mas, com muitas dificuldades porque 
nos finais de semana ficavam só os auxiliares de enfermagem, sem uma supervisão 
direta do enfermeiro, aconteciam muitos problemas (Enfermeira Ana Angélica). 
 
 
Tínhamos problemas de déficit de pessoal e ficávamos dependendo da escala da 
maternidade. Às vezes a gente estava com uma equipe mais ou menos organizada, 
mas na maternidade faltava pessoal. Então vinham de lá e tiravam gente da pediatria 
para cobrir a escala da maternidade [...] Diante dessa problemática e contando com 
essa equipe meio mista, (às vezes vinha gente da maternidade para cobrir, ou então 
se tirava gente da pediatria para cobrir setores da maternidade), a gente começou a 
criar uma equipe própria. Houve uma preocupação nossa, na época, com a questão 
da preparação dessas pessoas; então a gente trabalhava muito esta problemática em 
reuniões, quando se debatia sobre problemas e sugestões para solucioná-los. 
Portanto, nas reuniões não se falava só sobre problemas administrativos, faltas, 
problemas de escala (Enfermeira Mildred). 
 
 
A pediatria era ligada à maternidade, como fosse uma enfermaria, era tratada como 
tal, as escalas eram feitas lá, a enfermeira de lá era designada para cá, quem vinha 
substituir férias, tudo era feito da maternidade para a pediatria [...] O médico que 
cobria aqui era só o residente, assim mesmo, ficava na maternidade. Quando a gente 
precisava de qualquer coisa ligava para lá e ele vinha aqui resolver, quer dizer, era 
um setor muito solto, muito abandonado, não tinha aquela característica de hospital, 
mas funcionava, não sei como, mas funcionava (Enfermeira Tânia).  
 
 
A enfermagem era naquele momento uma área voltada para auxílio da atenção do 
paciente e ao médico. Tinha certamente um papel na parte de administração em 
função da organização das escalas, da distribuição das tarefas para o corpo da 
enfermagem, do serviço auxiliar, do serviço complementar ao atendimento médico 
[...] Isso é uma coisa que a gente tem cuidado e que é muito forte porque, por 
exemplo, você é atora desse processo, você Selma enfermeira é atora, não 
coadjuvante, mas uma das atoras principais desse processo de mudança do perfil, da 
trajetória histórica (Dra. Jozana). 

 
 

O autoritarismo exercido pela gerência da MEJC caracteriza o momento histórico 

vivenciado na época onde o regime militar encontrava-se no apogeu de seu exercício. A pouca 

autonomia experimentada pela enfermeira do setor somada à interferência externa no seu 
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processo de trabalho ocasionava insatisfação, e por vezes, situações de conflitos entre as 

gerências de enfermagem dos dois serviços, o que pode ser observado nas falas a seguir: 

 

Por razões de incoerência com a chefia de enfermagem da maternidade, a 
enfermeira da pediatria não permaneceu, porque mesmo assumindo o serviço de 
pediatria havia a interferência da chefia referida. Começaram os conflitos, visto 
que as inovações propostas [pela enfermeira da pediatria] eram contestadas 
(Enfermeira Alvanira). 

 

A gente tinha uma visão tão voltada à humanização e tão integrada era a equipe de 
pediatria, que na maternidade éramos rotuladas de “as revoltosas da pediatria”, 
porque tudo a gente reivindicava, queria que fosse o melhor, a gente focava aqueles 
pequenos seres que estavam internados precisando da gente [...] afinal de contas, 
era um direito deles e um dever nosso, oferecer o serviço  (Enfermeira Alvanira). 
 
 
Por ser uma indicação médica concederam minha saída [...] não para uma 
enfermaria dentro da maternidade, mas para a pediatria [...] então aquilo me soou 
como um castigo só que eu já tinha começado a ter alguns laços de amizade com a 
enfermeira que tinha assumido a pediatria (Enfermeira Mariluce).  
 
 
Mildred, da segunda turma de enfermagem, assumiu a chefia já com aquele olhar 
bem mais amplo de equipe, e para mim não foi castigo nenhum [...] foi um prazer 
muito grande porque [ela] foi uma pessoa que me acolheu de uma forma muito 
carinhosa, de amiga mesmo [...] Assim chegou à enfermeira Tânia que iria me 
substituir na pediatria, também vinha da maternidade, sentindo esse deslocamento 
para a pediatria também como um castigo (Enfermeira Mariluce).  
 
 
Quando eu cheguei encontrei a enfermeira Mariluce que nessa época estava 
gestante e lutando para ir para o departamento de enfermagem. Acredito que ela 
também tinha vindo para a pediatria como castigo, por ela ter pedido a 
transferência da maternidade para o departamento (Enfermeira Tânia). 
 
 
O pessoal detestava isso aqui, muita gente dizia que não gostava de trabalhar com 
crianças, quando tinha rodízio e designavam uma enfermeira para a pediatria era 
um “Deus nos acuda”, ninguém queria vir [...] Botaram-me para cá como forma de 
castigo, eu era bolsista e ninguém queria vir para cá e eu não podia dizer não, tinha 
mais é que obedecer. Eu, realmente senti muito, chorei até no meio do caminho, me 
senti perdida quando eu vim pela primeira vez para a pediatria (Enfermeira Tânia). 

 
 

Tânia já tinha terminado o curso e essas pessoas, de fato, incorporaram e 
assumiram a Pediatria, porque as outras vinham como se fosse de visita, mas essas 
foram as que de fato assumiram [...] As outras enfermeiras ficavam apenas 
cobrindo o setor, quando estava sem ninguém, porque parece que o pessoal não 
gostava de pediatria. Quem estava na maternidade e ia para a pediatria era como 
se fosse à força. Depois é que realmente a equipe foi sendo formada e começou sua 
atuação (Enfermeira Mildred). 

 
 

A imposição de atividades e responsabilidades ao profissional, para além da sua 

vontade ou de sua capacidade pode ser causadora de intenso sofrimento. Na enfermagem isto 
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pode se dar em razão do afastamento dos cuidados direto ao cliente, do acúmulo de atividades 

burocráticas e da ausência de identidade com a área de trabalho, dificultando o despertar do 

sentimento de pertença (MORORÓ, 2006). 

A concepção do enfermeiro, ao ingressar no hospital de pediatria, no início de sua 

estruturação era caracterizado pelo sentimento de castigo, pela imposição da chefia da 

maternidade, instituição de origem desses profissionais. 

Vislumbramos alguns fatores que mobilizaram esse sentimento. Inicialmente, o 

despreparo por parte do profissional para assumir a assistência pediátrica, o aumento do 

cuidado tendo em vista a ausência da mãe e a imposição da chefia de enfermagem, sem levar 

em consideração as particularidades de cada profissional. 

A mudança de papel estabelecido no ambiente hospitalar foi apontada na análise das 

falas, em destaque o enfermeiro que passa de coadjuvante para ator do processo de construção 

do hospital. Essa postura pode ser observada em alguns enfermeiros que se destacaram na 

própria história, todavia, não é um sentimento partilhado por todos, pois, alguns ainda se 

ressentem da condição secundária no processo de trabalho em saúde, deixando de partilhar do 

construído como se não fizesse parte dele.  

O sentimento de pertença está relacionado à aproximação e à ligação com o local de 

origem. É uma idéia de enraizamento, em que o indivíduo constrói e é construído, planeja e se 

sente parte de um projeto, modifica e é por ele modificado (KOURY, 2004). 

A nova postura apresentada pelos enfermeiros nos revela o sentido da própria 

identidade que sofre uma metamorfose com o passar dos anos e incorporação de valores 

disseminados pelo contexto por eles vivenciados. 

 Segundo Lane (1994), é do contexto histórico e social em que o homem vive que 

decorrem suas determinações e, conseqüentemente, emergem as possibilidades ou 

impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade. 

Vivenciamos essa realidade na postura dos profissionais, que embora pertencessem 

ao mesmo contexto, assumiram posturas diferentes no que se refere à ocupação do lugar nessa 

história. Enquanto uma parcela dos enfermeiros incorporou seu lugar de ator, em alguns casos 

ator principal, uma outra permanece ainda na posição de coadjuvante.  

A identidade é construída por cada um e sofre mudanças no decorrer do tempo. Mas 

também é decorrente de um contexto favorável ou não. Por isso a análise não pode ser linear - 

ela é complexa e multidimensional. 

Como se não bastasse o acúmulo de problemas internos ao serviço, agravava-se, no 

contexto nacional e local, a situação dos hospitais universitários e serviços de saúde, 
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profundamente atingidos pela crise econômica e medidas estatais pautadas em princípios 

neoliberais. Fragilizavam-se as condições de trabalho em decorrência do modelo 

desregulamentador/flexibilizador que privilegia a terceirização e a precarização do vínculo, a 

redução dos direitos sociais trabalhistas e a minimização das responsabilidades estatais junto 

ao mundo do trabalho. 
 
 

O número de auxiliar até que dava. Depois que começou a crise da recessão de 
1986 para cá, 1987, 1988, começou a crise de funcionários. Saía funcionário, se 
aposentava, e não era mais substituído. Chegou o momento de se trabalhar só com 
duas funcionárias, uma na medicação e outra no cuidado, aconteceu isso ... já 
estava na crise mesmo [...] Nessa época na pediatria não existia a mãe 
acompanhante, nós éramos responsáveis por tudo, para não dizer que não existia 
uma outra pessoa, além da enfermagem, tinha o médico residente [...] Os auxiliares 
de enfermagem eram os responsáveis pela higienização, alimentação, quer dizer os 
cuidados básicos, além de administração de medicação e outros procedimentos, 
isso dificultava muito o serviço de enfermagem (Enfermeira Tânia).  
 

 
 

A crise no serviço público começa a afetar diretamente o hospital, este fato é 

evidenciado através das falas de seus integrantes. Pinheiro (2003) destaca que nos anos de 

1980 e 1990, a sociedade brasileira, na conjuntura política neoliberal dos governos Fernando 

Collor de Melo e Fernando Henrique Cardoso, ocorre o paradoxo de avanços e retrocessos nas 

políticas de saúde, com a redução das iniqüidades sociais, o progresso econômico e social 

com a expansão da cidadania.    

No entanto, os fatores ligados ao financiamento, ao clientelismo e corporativismo, à 

mudança do padrão epidemiológico e demográfico da população, o custo do processo de 

atenção, entre muitos têm se constituído em obstáculos para avanços maiores e mais 

consistentes (FORMIGA, 1993). 

 

5.3 A ENFERMAGEM E A MÃE ACOMPANHANTE – PARCERIA NA ATENÇÃO À 

CRIANÇA. 
 
 

Eu me dava ao trabalho de pegar a criança e dar passeios com elas 
pela praia, eu via a tristeza delas, porque naquele tempo não havia 
o acompanhamento da família [...] Sábado era o dia que eu escolhia 
para fazer passeios [...] isso me alegrava, divertir essas criança 
para compensar a saudade da família (Dr. Dutra). 

 
 

Um outro aspecto gerador de sofrimento para a enfermagem era a condição da 

criança hospitalizada sem a companhia da mãe, pois além de gerar desconforto em observar o 
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sofrimento das crianças pela doença, ressentia-se também pela ausência dos familiares 

acompanhantes, o que é corroborado nas falas a seguir: 
 
 
Nessa época não tinha mãe acompanhante, embora algumas mães já ficassem 
acompanhando quando a criança estava grave. Elas se alimentavam na pediatria, 
mas devido à falta de estrutura, elas lavavam roupas e penduravam por debaixo das 
camas, nas janelas, desta maneira, não dava certo. Por esse motivo era concedido o 
acompanhamento apenas nos casos especiais (Parteira Maria da Guia). 

 
 

O hospital não tinha estrutura para receber as mães, não tinha lugar de descanso ... 
mas, pelo menos, ficava perto do filho, dava assistência ao filho doente. Elas 
ajudavam, de certa forma, avisava que o soro acabou; com a nebulização ela 
segurava a criança; sentava no colo, aquela coisa toda, já ajudava bastante [...] 
Existiram outros problemas com a chegada das mães, a ‘estória do favelismo’ 
dentro da enfermaria, penduravam roupas nos berços, penduravam roupas nas 
janelas, deveriam ter pensado em uma estrutura melhor, mas, isso não é o problema 
(Enfermeira Tânia). 

 
 

Contribuí com meus serviços durante um ano e oito meses, orientando a equipe de 
enfermagem na assistência e cuidados com as crianças internadas, as quais 
necessitavam de carinho, pois eram carentes e não tinham a presença das mães, a 
não ser aquelas acometidas por graves enfermidades, por necessitar de um 
acompanhante durante 24 horas (Enfermeira Graça). 
 
 
Lembro-me que há 25 anos eu já muito envolvida com a humanização, preparei 
uma festinha para as crianças e foram me entregar para a diretoria geral. Fui 
chamada a atenção, me perguntaram “se eu achava que aqui era uma praça ou um 
parque de diversão” [...] quer dizer há 25 anos eu já pensava em humanização, 
estava com a visão a frente de quem estava gestando o serviço (Enfermeira 
Alvanira). 
 
 

 O enfermeiro, envolvido na atenção à saúde, nas técnicas, no desenvolvimento do 

seu ofício, embora sensibilizado com a situação das crianças sem as mães acompanhantes, não 

tomava nenhuma iniciativa nesse sentido, se subjugando ao modelo burocratizado de gerência, 

o qual favorecia o afastamento e estabelecimento de relações desumanizadas.  

A passividade das enfermeiras é citada por Pinto (2004), quando descreve a postura 

profissional das mesmas, diante da submissão ao modelo biomédico de assistência à saúde, o 

que vem se perpetuando nos hospitais de ensino, tendo em vista a confluência de alunos dos 

diversos cursos da área da saúde a esse serviço. Porém, as enfermeiras continuam 

reproduzindo esse pensar/fazer ao longo do tempo.  

Para esses profissionais, a presença do acompanhante gerariam diversos problemas 

que afetariam o bom andamento dos trabalhos da enfermagem, sem falar nas agressões à 

estética do ambiente provocadas pela falta de estrutura hospitalar para esse fim.  
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Houve muita resistência por parte da equipe. Dentre os vários argumentos em 
contrário, era que as enfermarias ficariam desorganizadas [...] A leitura que faço 
com relação à resistência por parte da equipe, refere-se ao fato de que muitos 
profissionais não estavam acostumados aos questionamentos dos pais. Sentiam-se 
ameaçados e vigiados pelos mesmos, gerando, em alguns profissionais, até uma 
paranóia, com fantasias persecutórias. Para minimizar isso, muitos procedimentos 
passaram a ser explicados aos acompanhantes (Dra. Francisca).  

 
 

No início foi uma resistência grande da enfermagem, porque pensávamos que a 
família ia atrapalhar, criar problemas, dificultar, realmente a enfermagem foi muito 
resistente em relação a isso (Enfermeira Ana Angélica). 
 
 
Isso era absolutamente vetado, era proibido, era um transtorno. Eu me lembro, na 
época, que os argumentos eram contrários a esse fato - ah, mas as acompanhantes 
fazem uma bagunça na enfermaria, umas lavam as calcinhas e penduram na janela, 
outras ficam interferindo na conduta da enfermagem (Dr. Nei). 

 
 

Os conflitos existentes entre a enfermagem e as mães acompanhantes foi mais um 

obstáculo a ser superado. A relação conflituosa entre ambas estava relacionada à interferência 

da mãe no cuidado à criança, no qual a enfermagem tinha total autoridade antes da presença 

da mesma.  

Discorrendo sobre o tema, Collet e Rocha (2004) ressaltam que é fundamental a 

compreensão da dinâmica das relações entre os agentes que prestam o cuidado e o 

acompanhante, pois com a inserção deste no Hospital, e seu envolvimento no processo 

terapêutico, surgem novas necessidades que vão sendo criadas nesse espaço. Não se trata de 

simples alterações infra-estruturais e organizacionais da unidade pediátrica, nem tampouco, de 

facilidades ou concessões dadas à família, mas, de mudanças nas atitudes dos profissionais 

envolvidos no cuidado à criança hospitalizada, pois estas envolvem a dinâmica do trabalho de 

uma forma geral.  

Partindo de um projeto elaborado pela psicóloga do hospital, a mãe podia 

acompanhar seu filho. Posteriormente, esse projeto seria corroborado pelo direito da criança 

ter seu acompanhante, durante a sua hospitalização, assegurado pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) no ano de 1990.  

O olhar do profissional psicólogo sobre as condições de hospitalização das crianças, 

sem o aconchego da mãe, sensibilizou a equipe para a necessidade de mudança dessa 

realidade. 
 
 

 



97 
 

Fazer recreação foi uma das formas encontradas numa tentativa de atenuar o 
sofrimento das crianças causado pela separação da família, do que lhe era familiar, 
pelo adoecer; bem como pelo tratamento imposto pela doença, dentre outras perdas 
[...] Na época, a maioria das crianças permanecia em seus próprios leitos, a maior 
parte do dia, isso me deixava perplexa e indignada!! Será que ninguém se 
sensibilizaria pela causa dessas crianças? Será que em nome da ordem, seria o 
preço deste sofrer? Essa proposta seria abolida? [...] Orgulho-me de ter sido a 
pioneira no RN (Dra. Francisca).  
 
 
Em meados de 1985, elaborei o Projeto “Mãe Acompanhante”, que surgiu como 
conseqüência de inúmeras discussões com a equipe e a direção. O objetivo 
primordial era que fosse permitida a presença dos pais em tempo integral, nas 
enfermarias favorecendo inicialmente, as oriundas do interior, as mães das 
crianças graves e as que amamentavam (Dra. Francisca).  
 
 
Foi uma grande conquista. As crianças enfermas do RN estavam sendo 
privilegiadas [...] No Projeto “Mãe Acompanhante” eu devo ter infernizado a vida 
de muita gente. Tenho a certeza disso. Naquela época, técnicos não podiam 
coordenar Projetos de Extensão – e além do mais eu ainda não era contratada – 
mesmo assim, fui, juntamente com a Dra. Fátima Assunção questionar isso junto ao 
PROEX e acabamos por conquistar este direito (Dra. Francisca).  
 
 
Não fiquei mais chateada, porque o Coordenador foi o Dr. Ney. Ele foi uma pessoa 
que muito me ajudou na luta pela causa da mãe, da inserção das mães nas 
Enfermarias [...] Creio que o mérito seja de todos nós. Eu apenas tive a felicidade 
de encabeçar esta revolução, mas pouco teria feito sem a ajuda de quem estava 
compartilhando comigo naquele momento, que também agarrou esta causa e 
buscou uma melhoria para o hospital (Dra. Francisca).  
 
 
 Não creio que os profissionais sejam insensíveis, não é assim. É uma defesa que se 
cria, para que se possa suportar determinados sofrimentos. É preciso dar uma 
“congeladinha” nos corações para poder suportar, enfrentar a dor do paciente e se 
preservar também. Então eu acredito que hoje os profissionais que trabalham na 
área da doença são mais sensíveis ao sofrimento das crianças e familiares, aos 
deles mesmos também (Dra. Francisca).  

 
 
Durante muitos anos eu lutei, nós lutamos, o número de colegas foi se ampliando, 
isso hoje é uma conquista prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu me 
sinto parte dessa história porque realmente me doía ver aquelas crianças 
abandonadas, sozinhas na enfermaria, passando a noite sem o aconchego dos pais, 
e foi um grande avanço na história da assistência pediátrica (Dr. Nei). 

 
 

Para que o projeto fosse implementado houve uma grande luta por parte dos 

defensores, pois apesar de concordarem com a necessidade da acompanhante os profissionais 

do serviço temiam as conseqüências dessa medida. 

Nas falas a seguir fica evidente o reconhecimento, por parte dos profissionais, 

inclusive de enfermagem, os que mais resistiram, o grande benefício com a vinda da 

acompanhante. 
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A vinda das mães foi uma coisa muito boa para as crianças. Vemos, realmente, as 
condições das crianças melhorarem cem por centro com a presença das mães, 
embora ainda existam alguns problemas (Enfermeira Tânia). 

 
 

Hoje a gente nota a diferença porque esse projeto de mãe acompanhante foi a 
melhor coisa que aconteceu aqui dentro do hospital. Francisca, que é a psicóloga, 
foi a autora desse projeto [...] O projeto começou a existir e então, depois, a gente 
mudou totalmente o pensamento. A gente sabe que tem mãe que dá problema, mas a 
gente sabe que a mãe ou pai, tia ou avó, um acompanhante, é necessário para uma 
maior recuperação e bem estar da criança [...] É um direito da criança, a gente 
reconheceu isso depois porque a gente viu realmente aquela necessidade da mãe 
ali, e a enfermagem ficou mais voltada para a parte específica da enfermagem. Os 
cuidados básicos de higienização, alimentação, ficaram voltados para a mãe, 
quando vem para cá ela fica responsável por isso, de cuidar de seu filho e ajudar a 
gente também nos procedimentos quando ela é solicitada (Enfermeira Ana 
Angélica). 

 
 

Citado como um grande marco da história da pediatria, a permissão que a mãe 

acompanhasse seu filho antes mesmo de a criança ter esse direito garantido 

constitucionalmente através do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, essa ação 

repercutiu favoravelmente para o reconhecimento do Hospital como uma unidade 

humanizada. 

 

5.4 A ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEDIATRIA – AVANÇOS CONQUISTADOS 
E DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS 
 
 

A enfermagem era, naquele momento, uma área voltada para o auxílio da atenção 
ao paciente e ao médico. Tinha certamente um papel na administração, em função 
da organização das escalas, da distribuição das tarefas da enfermagem, do serviço 
auxiliar e complementar ao atendimento médico.  
Hoje é totalmente diferente, ela sai do lugar de auxiliar, de ator coadjuvante para 
assumir um papel fundamental na assistência, na administração, no controle e 
acompanhamento da atenção ao paciente (Dra. Jozana). 

 
 

Destacamos os avanços conquistados pela equipe de enfermagem, reforçados pela 

melhoria da estrutura física, de equipamento, capacitação dos profissionais e, acima de tudo, 

da integração da equipe multidisciplinar, registrados nos relatos de seus integrantes: 
 
 

Melhorou muita coisa, tem aquela estrutura de hospital, tem enfermeiros suficientes 
e o serviço social. Os médicos naquele tempo não davam plantão ... A enfermagem 
melhorou muito porque ficou bastante definido o papel da enfermeira [...] a 
assistência melhorou, a enfermeira presta mais assistência àquele paciente grave, 
os problemas administrativos ficam na responsabilidade dos profissionais 
designados para esse fim. A enfermeira agora está mais assistencial (Enfermeira 
Tânia). 
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Hoje temos uma enfermagem totalmente diferenciada, não só diferenciada daquela 
época remota, mas diferenciada até das outras instituições de ensino, dos outros 
hospitais, porque hoje temos uma enfermagem totalmente assistencial, que trabalha 
com plano de trabalho, temos duas mestras e uma a caminho, todas estão com pós-
graduação [...] Ver a inserção da enfermeira em todos os segmentos de ponta do 
hospital, na auditoria, na CCIH [comissão de controle de infecção hospitalar], no 
serviço de epidemiologia, na educação continuada, tivemos até uma enfermeira que 
quase chegou a ser a diretora geral do hospital, foi vice-diretora, e na eleição, 
quase por empate técnico,  ela não ganhou (Enfermeira Alvanira). 
 
 

Hoje, por necessidade, criamos um serviço de auditoria interna que percebesse a 
importância de uma filosofia voltada para a questão dos lucros, porque apesar de 
não sermos um hospital privado, nem um hospital que vise apenas lucratividade, 
sobrevive do que produz (Enfermeira Alvanira). 

 

Há quem diga que a enfermagem não é valorizada, não é reconhecida, mas eu acho 
que essa valorização e esse reconhecimento parte de cada um de nós, em cada 
canto dessa história tem um pedaço meu, um pedaço que foi construído por todos os 
lugares que eu passei, não só meu, mas de todas, porque sozinho ninguém faz nada 
[...] Eu me sinto muito feliz, muito realizada, muito satisfeita porque assim o 
hospital cresceu e eu cresci junto com ele. Acho que contribui muito para o 
crescimento desse hospital (Enfermeira Alvanira). 

 
 

Temos agora uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. A enfermeira agora 
está mais próxima do seu papel, nisso, realmente, evoluímos bastante [...] 
Avançamos também nas atitudes e no trabalho do enfermeiro porque até então nós 
não tínhamos uma sistematização das ações da enfermagem [...] Quando se deu 
esse processo já teve uma evolução e um crescimento muito grande em relação à 
enfermagem, e hoje vemos que a enfermagem evoluiu muito, principalmente, com 
esses profissionais que foram chegando trazendo novidades (Enfermeira Ana 
Angélica). 

 
 

A enfermagem, ao longo da história do hospital, conquistou espaços de bastante 

relevância, onde a enfermeira assume a Coordenação dos Recursos Humanos, Vice-

coordenação de curso de Pós-graduação, Chefias de enfermaria e ambulatório, Presidência de 

comissões, chegando a atingir função de diretoria administrativa e assistencial e vice-diretoria. 

Além dessas funções pré-estabelecidas, foram criadas outras de grande relevância para o 

hospital como auditoria interna e articuladora interinstitucional, parceria entre a unidade e a 

Secretaria Municipal de Saúde para o intercâmbio na prestação de serviço. 

Estando a formação diretamente vinculada ao crescimento e reconhecimento da 

enfermagem foram estabelecidos intercâmbios de conhecimento entre seus integrantes, 

inseridos no hospital, e a academia através de abertura de campo de estágios, cursos de 

especialização em parceria entre o Hospital de Pediatria, Departamento de Enfermagem e o 

Departamento de Pediatria possibilitando a elevação do padrão de assistência à criança dos 

profissionais que compõe o referido hospital como também dos demais profissionais da rede. 
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A residência é uma meta a ser alcançada pela equipe de enfermagem, sendo a 

especialização um dos primeiros passos, visto que se faz necessário para a formação de 

preceptores. Acreditando que assim como aconteceu com no curso médico, a residência de 

enfermagem no Hospital de Pediatria será de grande relevância na qualificação dos 

profissionais enfermeiros.  

Compreendemos que a enfermagem ao longo dos anos vivenciou momentos de 

desvalorização e falta de reconhecimento, entendemos que parte de cada um a conquista desse 

direito, esse fato se faz presente nas falas anteriores. O nível de capacitação aliado ao 

envolvimento do profissional enfermeiro nas mais diversas funções que constituem o Hospital 

de Pediatria contribui significativamente com a mudança de seu papel de coadjuvante para 

ator do processo de construção, conforme se observa por meio das narrativas:  
 
 

O hospital cresceu fisicamente, cresceu quantitativamente e cresceu 
qualitativamente e a enfermagem acompanhou esse crescimento, não só do ponto de 
vista quantitativo, mas do ponto de vista qualitativo, então é um orgulho muito 
grande fazer parte do grupo de enfermeiro do Hosped” (Enfermeira Alvanira). 
 
 
O hospital está ganhando um novo contorno [...] isso está acontecendo na prática, 
o hospital hoje começa a se configurar e se caracterizar como um hospital de 
referência realmente, ou seja, ele está ocupando o seu lugar de fato na prática [...] 
pelo contrato que ele estabelece com os gestores de saúde, tanto estadual quanto 
municipal, embora isso não esteja ainda totalmente efetivado, além de muitos 
serviços que são desenvolvidos aqui, e não têm o reconhecimento [...] o lugar real, 
quando se trata de financiamento (Dra. Jozana). 
 
 
Quando falamos da trajetória histórica, podemos valorizar fatos, acontecimentos, 
datas e coisas que você projeta. O serviço cresce com a personalização, e a 
mudança de mentalidade passa por aí, com a concepção, por exemplo, de que o 
serviço não pertence a uma pessoa, mas pertence a diversos saberes. Diversos 
conhecimentos têm implicado na evolução desse serviço, por exemplo, da 
neurologia, da endocrinologia, da nefrologia, da pneumologia, da 
gastroenterologia, em que há um crescimento muito grande (Dra. Jozana). 
 
 
O novo lugar se coloca também pela mudança de mentalidade, não é somente o 
avanço tecnológico nem pessoal, a figura de um profissional em particular que faz 
com que esse serviço apareça, que ele deslanche. Mas, são os diversos profissionais 
que estão implicados nesse serviço, como parte integrante dessa mudança, dessa 
trajetória histórica do hospital de pediatria (Dra. Jozana). 
 
 
Com os alunos que vêm, a tecnologia aumenta, o conhecimento se modifica ao 
longo do tempo, novas demandas para o hospital universitário, então a gente tinha 
vários ajustamentos para fazer: pelo lugar da política de saúde, pela demanda da 
formação e em função das mudanças das técnicas, tecnologias, do conhecimento, da 
informação em saúde [...] Isso vem exigir do gestor a condição de mudar, do 
contrário este se coloca como inexistente, não acompanha essas mudanças ou não 
atende às necessidades dessas demandas e inexiste, morre. Esse foi e é o maior 
desafio (Dra. Jozana). 
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Essa mudança de mentalidade é que constitui o grande desafio, não só para a 

enfermagem, mas para todos que compõem o Hospital de Pediatria, os que escreveram e 

continuam escrevendo com suas vidas e seus trabalhos essa história. 
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Foto 7 – Equipe de enfermagem do Hospital de Pediatria da UFRN – 1995 
Fonte: acervo do HOSPED 
 
 

Eu vejo o futuro repetir o passado,  
Eu vejo um museu de grandes novidades, 

O tempo não pára, 
Não para não, não pára ... 

Cazuza 
 

 

 

 

 

 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Resgatar a história de uma instituição hospitalar que já fazia parte da nossa vida 

desde o seu início parecia-nos ser uma tarefa fácil, pois nascemos, crescemos e 

permanecemos juntos durante todo esse percurso. Todavia, este se apresentou como um 

importante desafio a ser enfrentado, desde as questões de ordem emocional até as de cunho 

teórico-metodológico.  

Como em todo processo histórico, nossa proposta de trabalho sofreu alteração no 

espaço e no tempo. A alteração ocorrida no espaço deveu-se a ampliação do nosso olhar 

acerca desse espaço, visto que para compreendermos o objeto se fez necessário transpor as 

fronteiras da instituição e nos lançarmos nos contextos e cenários nos quais esta estava 

inserida.  

Tivemos que nos desprender do confortável e restrito ambiente da academia e da 

condição de mero partícipe desse universo, em busca das fontes que fundamentassem a 

elaboração dessa história. Nesse sentido, mais uma vez, o desafio se apresentava: superar o 

desconhecido, enfrentar o novo, vencer a timidez e, acima de tudo, sair do lugar que 

ocupávamos. 

Em relação ao tempo, a alteração se deu ao observarmos que não bastaria apenas 

conhecer a história do hospital, a partir da data oficial de sua criação. Era preciso resgatar os 

múltiplos aspectos e fatores que impulsionaram a sua criação. Desse modo, a historicidade se 

apresentava para além da instituição objeto de estudo e transcendia à assistência a saúde 

infantil no Brasil e no Rio Grande do Norte, desde os seus primórdios. Houve, então, a 

necessidade de alargar o recorte histórico, não para atender a vaidade de dar conta de todo 

esse percurso, mas na perspectiva de buscar elementos que subsidiassem a compreensão e a 

análise do processo histórico.  

Nesse sentido, descobrimos que a atenção à criança norte-rio-grandense nos remete 

ao início do século XX quando então era criado o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância do Rio Grande do Norte, no ano de 1917. Vislumbramos o empenho do Dr Varela 

Santiago como o idealizador dessa proposta sensibilizado com as condições da criança e a 

ausência de uma entidade médico-hospitalar voltada ao atendimento dessa população. 

Encontramos outros esforços de ordem governamental e não governamental para a 

proteção à infância, no qual destacamos a figura do Dr Januário Cicco em sua luta incansável 

pela saúde da população e mais tarde direcionada a saúde materno-infantil.  
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Ambos tinham o propósito de reduzir as temíveis taxas de mortalidade infantil que 

assolava o Rio Grande do Norte até meados dos anos 1950.  

As suas obras – O Hospital Infantil Varela Santiago (1936) e a Maternidade Escola 

Januário Cicco (1950) – se constituíam em espaços de acolhimento na promoção e 

recuperação da saúde das crianças pobres. Estas instituições também se apresentavam como 

locais onde a educação para a saúde podia acontecer na preparação de uma geração que seria o 

futuro do Rio Grande do Norte. 

Nos surpreendemos com a mudança desse olhar educacional, a partir da criação do 

curso de medicina de Natal, que se voltava para a preparação dos profissionais que atuariam 

nos diversos serviços de saúde, inclusive na área de pediatria. 

A maternidade escola deixaria a sua condição de “palácio das mães pobres” e 

passaria a ser a “sala de visita cultural da medicina no RN”. Contudo, encontramos no entorno 

a explicação para essa mudança de visão, pois se encontrava em plena expansão, o projeto 

tecno-progressista no país. 

Acatamos as versões emanadas das falas dos entrevistados, observando que entre elas 

havia uma grande sintonia de propósitos, de linguagem e de idéias que confluíram para a 

realização do projeto de construção de um hospital pediátrico voltado para o ensino da 

medicina. 

Sentimos, a partir dos depoimentos, as dificuldades enfrentadas e os sonhos 

idealizados os quais serviram de alicerce para a estruturação e consolidação do hospital como 

referência na atenção à saúde da criança do Estado. 

Concordamos com as falas que ressaltaram a falta de autonomia institucional e da 

enfermagem, dificultando o trabalho em equipe, a oferta de uma assistência de qualidade e o 

mais rápido reconhecimento do hospital enquanto unidade prestadora de serviço de saúde. 

Emocionamo-nos ao reviver junto às colegas fatos que marcaram a nossa vida 

profissional e que nos aproximaram ou nos distanciaram enquanto pessoas. As precárias 

condições de trabalho, as jornadas noturnas e de finais de semana, o sofrimento da criança e a 

ausência materna, que tanto afetava o infante quanto sobrecarregava a enfermagem... 

Evidenciamos que a enfermagem, inicialmente, representada por trabalhadores que 

embora não possuíssem uma formação profissional adequada às necessidades do serviço, se 

desvelavam em esforços para que a atenção à criança acontecesse a contento. Naquele 

momento, a enfermagem exercia a posição de coadjuvante na assistência, tendo a frente como 

coordenador dos trabalhos hospitalares, o médico. 
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Lamentamos ter sido a enfermagem a força de resistência para a implantação do 

projeto da mãe acompanhante. O que somente foi reconhecido por ela após algum tempo. 

Testemunhamos a mudança no perfil da enfermagem no hospital de pediatria, pela 

inserção das enfermeiras e com elas as novas mentalidades geradas pelos processos 

inovadores da gerência, do cuidado e da postura profissional. A busca pelos novos 

conhecimentos e pela qualificação tem impulsionado a categoria a assumir o papel de sujeito 

construtor da história. 

A história do Hospital de Pediatria reinscrita no presente demonstra que somente a 

partir de um ideário, a união e o comprometimento de todos o sonho pode se tornar realidade. 

Os atores atuais percebem a árdua trajetória percorrida pela equipe pioneira, este fato traz 

como repercussão o desafio de garantir a manutenção de um espaço conquistado com tanto 

esforço e dedicação. 

Disto posto, constatamos que: 

• No início da prática de pediatria na UFRN foi notável a distinção entre o 

ingresso dos médicos e o ingresso da equipe de enfermagem. Enquanto o 

primeiro grupo se sentia orgulhoso em integrar o quadro docente da clínica 

pediátrica, percebida por ele como um convite e uma honraria, o segundo, na 

sua maioria, mostrava-se insatisfeito, alegando que seria um castigo sua vinda 

para a pediatria;  

• Este fato, provavelmente, estaria relacionado a duas condições: os 

profissionais eram inexperientes na prática de pediatria, pois advinham de um 

serviço centrado na obstetrícia; o trabalho na clínica pediátrica, pela ausência 

da mãe acompanhante, sobrecarregava o profissional de enfermagem, que 

ficava responsável pelo cuidado integral à criança; 

• Embora o ensino de graduação em medicina tenha exercido forte influência na 

organização do Hospital de Pediatria (tendo sido inclusive, departamento de 

pediatria por muitos anos) na enfermagem isso não aconteceu, ao contrário, o 

ensino de graduação em enfermagem exercia pouca interferência nesse 

serviço, embora os profissionais neles inseridos, em sua maioria, foram 

oriundos dessa escola. A presença de docentes e estudantes do curso de 

enfermagem no serviço não constituiu força geradora de mudança; 

• Hoje existe articulação ensino-serviço, na maioria das vezes, de mão única. A 

aproximação dos profissionais do Hospital de Pediatria (serviço) com o curso 
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de enfermagem (ensino), através de iniciativas partidas do primeiro para a 

qualificação dos profissionais que atuam na área de pediatria; 

• Ainda permanecem como referências na assistência em pediatria os hospitais 

Varela Santiago e Heriberto Ferreira Bezerra, embora tenham surgido outros 

serviços específicos de pediatria na cidade, como é o caso do Hospital Maria 

Alice Fernandes, O Pronto atendimento Infantil Sandra Celeste, pertencentes 

à rede pública, além de outras instituições de natureza privada.  Os hospitais 

gerais também ofertam leitos de pediatria mantendo uma prática observada no 

início do século XX.  

• A dinâmica do hospital é modificada a partir do olhar de um profissional que 

se sensibiliza com a realidade da criança hospitalizada e desenvolve um 

projeto de inserção da mãe acompanhante no serviço. Esta iniciativa, 

posteriormente, é consolidada pelo artigo 12 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e regulamentada pela Lei 8.069/90 (BRASIL, 1990a). 

• O trabalho médico está relacionado ao processo de idealização, de projeção e 

prescrição. O trabalho da enfermagem se localiza no campo da concretização, 

da realização de algo que ela não projetou, nem idealizou. Esta situação pode 

ser geradora de insatisfação e sofrimento.  

• Embora a enfermagem tenha participado ativamente do processo de construção 

do hospital, não existe registro desse fato na história oficial. Nas entrevistas 

isso também foi constatado, apenas os profissionais da enfermagem faziam 

referência aos seus pares. 

Enfim, iniciamos com o propósito de narrar um pouco da história do Hospital de 

Pediatria e nela a história da enfermagem, construída a partir de recortes, memórias e falas. 

Ao final da nossa jornada consideramos que esse estudo vem contribuir com o registro dos 

acontecimentos históricos que marcaram uma época e produziram fatos e atos que 

estruturaram e consolidaram o Hospital e a enfermagem nele inserida. 

Sabemos que a história não termina aqui, pois se trata de um processo inacabado. Por 

ser viva, representa uma força geradora de transformação, cujo direcionamento possibilita 

alcançar o sonho, renovar a esperança, e perceber o papel de cada um, não só da equipe de 

enfermagem, mas de todos que fazem o Hospital de Pediatria, mantendo aceso o ideal e o 

sonho de um mundo melhor para as nossas crianças ... 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA PESQUISA 

 

UIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Era uma vez: a trajetória histórica do Hospital de Pediatria da 
UFRN a e inserção da enfermagem 

 

 

MESTRANDA: Selma Suely Silva Oliveira 

ORIENTADORA: Prof. Dra Rosalba Pessoa de Souza Timoteo  

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

- Dados de identificação do Entrevistado 

- Formação acadêmica 

- Tempo de formação 

- Inserção no Hospital 

 

Questões norteadoras 

 

 

1. Como era a prática da pediatria anterior ao Hospital de pediatria da UFRN? 

3. como o hospital de pediatria se estruturou ao longo dos anos? 

2. Como se deu a inserção da enfermagem na história do hospital?. 
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APÊNDICE B –TERMO DE CONSENTIMENTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado (a) Sr. (a), 
 

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do 
projeto de pesquisa intitulado: “A trajetória histórica do hospital de pediatria da UFRN e 
a inserção da enfermagem”, que tem como objetivo descrever a trajetória histórica do 
hospital de pediatria da UFRN destacando os avanços conquistados pela enfermagem nesta 
unidade hospitalar.  

Este estudo possibilitará o resgate histórico do Hospital de Pediatria com definição de 
fatos marcantes para a construção de sua memória através da fala dos profissionais de saúde 
que participaram dessa história. Inexistentes estudos sobre esse tema. 

A pesquisadora do projeto será responsável por coletar as informações por meio de 
um formulário estruturado de entrevista, o que será necessário, com a sua prévia autorização, 
o uso de um gravador, sendo importante para captar todas as informações de forma precisa. A 
entrevista será transcrita e mostrada ao Sr. (Sra.), após a sua concordância quanto ao conteúdo 
é que utilizaremos no estudo. 

Todas as informações obtidas são confidenciais e serão apenas usadas com o 
propósito científico, havendo o compromisso por parte da equipe da pesquisa em manter o 
sigilo e o anonimato de sua participação será opcional.  

Ressaltamos ainda que o Sr. (Sra.) poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, 
sem que lhe seja imputada penalidades ou prejuízos. A equipe da pesquisa se responsabiliza 
por possíveis custos, bem como indenizações de danos decorrentes de sua participação na 
pesquisa, desde que fique comprovado legalmente sua necessidade. 

Esta pesquisa terá a coordenação da Profa. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timoteo, 
coordenadora da Base de Pesquisa III, intitulada “Educação em Enfermagem”, professora 
Adjunto do Departamento de Enfermagem da UFRN e será realizada pela aluna do Curso de 
Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)  Selma 
Suely Silva Oliveira enfermeira, COREN-RN: 37.531, Enfermeira do Hospital de Pediatria da 
UFRN. 

Quaisquer dúvidas sobre questões éticas que envolvem a pesquisa, procurar o CEP-
UFRN pelo telefone 3215-3135 ou pelo end: Praça do Campos Universitário, Lagoa Nova, 
Cep. 59072-970. 

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do 
estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  
 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Eu, _______________________________________________, após ter lido e 

compreendido as informações acima descritas, concordo em participar da pesquisa realizada 

pela enfermeira Selma Suely Silva Oliveira, mestranda do Curso de Mestrado em 

Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UFRN. 

Autorizo o uso dos dados obtidos através das observações, com o objetivo de 

desenvolver a pesquisa citada, como também a publicação do referido trabalho escrito. 

Concedo também o direito de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou 

revistas científicas, desde que mantenham o sigilo sobre minha identidade, podendo usar 

pseudônimos.  

Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através do 

preenchimento do instrumento previamente apresentado. 

Fui informado (a) dos objetivos do estudo, estando ciente que minha participação é 

voluntária e que posso a qualquer momento me desligar da pesquisa sem nenhum 

constrangimento ou penalização.    

Natal/RN, _____ de _____________de 2007. 
 
 

____________________________________ 
 

PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Impressão datiloscópia 
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APÊNDICE C – CARTA DE CESSÃO 

CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL 
 

 
Eu, _______________________________________________, residente e domiciliado 

em_____________________________________________________________ 
______________________ declaro para os devidos fins que cedo os direitos de minha 

entrevista, gravada em _______________ para a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte na pessoa da mestranda Selma Suely Silva Oliveira a ser usada com os limites 

relacionados abaixo. 

 

1) De partes (citar as partes que não podem ser ouvidas, indicando inclusive se 

devem ser apagadas da cópia original ou apenas das colocadas a público) 

2) De prazos ( citando se há limitação de tempo para sua liberação) 

3) De pessoas ou grupo que não devem ter acesso à fita. 

 

Caso não tenham sido especificados limites fica autorizado o uso integral, sem restrições de 

prazo e citações, desde a presente data. 

 

Fica, pois o (a) Departamento de Enfermagem da UFRN do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem a totalidade dos seus direitos patrimoniais de autor sobre o depoimento oral 

prestado plenamente autorizado (a) a utilizar o referido depoimento, no todo ou em parte, 

editado ou integral, inclusive cedendo seus direitos a terceiros, no Brasil e/ou no exterior. 

 
Natal/RN, _____ de _____________de 2007. 

 
 

____________________________________ 
PROFISSIONAL DE SAÚDE 
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APÊNDICE D – DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  
 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br

 
DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: “A trajetória histórica do hospital de pediatria da 

UFRN e a inserção da enfermagem’. 

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timoteo 

PESQUISADORA: Enfa. Selma Suely Silva Oliveira. 

Conhecendo o propósito desta pesquisa, seus objetivos e metodologia, declaramos que: 

_____ Autorizamos a coleta de dados na instituição. 

_____   Não autorizamos a coleta dados na instituição.  

Quanto à divulgação: 

_____   Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

_____  Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

Quanto ao relatório técnico-científico: 

_____  Requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

_____  Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

Comentário:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Natal/RN, _____/_____/______ 

_____________________________________ 

Diretor(a) do Hospital de Pediatria da UFRN 
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APÊNDICE E – EMENDA AO COMITÊ DE ÉTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN. 
Cep. 59072-970 / Fone 3215-3196 

 
Prontuário Nº 210/06 – CEP – UFRN 
Folha de rosto: 119888 – CAAE – 0193.0.051.000-06 
Título do Projeto: “a trajetória histórica do hospital de pediatria da UFRN a e inserção da 
enfermagem”.  

Área de conhecimento: Centro de Ciências da Saúde – Departamento de Enfermagem 

Instituição onde será realizado: UFRN – Hospital de Pediatria 

Revisão ética 13 de abril de 2007 – APROVADO 
 

EMENDA 

 

Solicitamos a alteração do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) no que se 

refere ao anonimato dos entrevistados.  

A alteração do TCLE foi proposta pelos membros da Banca Examinadora da Dissertação, 

por achar pertinente à citação do nome dos atores que constituíram o Hospital em estudo. 

Caso a proposta seja aceita por este comitê, os nomes serão revelados após a concordância de 

todos os entrevistados.  

Conforme orientação deste comitê estamos encaminhando as alterações solicitadas. 

Contarmos com o apoio deste comitê e agradecemos antecipadamente. 

 
Natal, 26 de março de 2008. 

 
 

_______________________________________ 
Enfª Selma Suely Silva Oliveira 

Pesquisadora responsável 
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APÊNDICE F – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN.  

 CEP: 59072-970.  Fone/fax: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br
 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 

 
Eu, _______________________________________________, após ter lido e 

compreendido as informações referentes a minha entrevista na pesquisa intitulada: A 
trajetória histórica do Hospital de Pediatria da UFRN e a inserção da enfermagem, 
autorizo a publicação do meu nome no referido trabalho de pesquisa. 

Fui informado (a) dos trechos retirados da minha entrevista que serão contemplados no 
estudo, estando ciente que minha autorização é voluntária e que posso me abster desta sem 
nenhum constrangimento ou penalização.    
 
 
 

Natal/RN, _____ de _____________de 2008. 
 
 
 
 

____________________________________ 
PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Impressão datiloscópia 
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A N E X O S 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

 
  

  
 
 
 
ANEXO B – PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ÉTICA DO HOSPED 
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ANEXO C – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA (APÓS A EMENDA) 
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ANEXO D – FOTOS DAS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

 
 Figura 9 – Criança hospitalizada – em 1975 (foto acima) e em 2000 (foto abaixo). 
Fonte: Arquivo do Hosped. 
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ANEXO E – FOTO DAS CRIANÇAS EM RECREAÇÃO (Projeto Viagem Fantástica) 
 

 
Figura 10 – Crianças em recreação – Programa de Humanização (Projeto Viagem fantástica) - 2000  
Fonte: Arquivo do Hosped. 
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ANEXO F – ENFERMEIRA E MÃE COMPARTILHANDO O CUIDAR 
 

 
Figura 11 – Enfermeira compartilhando o cuidar com a mãe – 2000 
Fonte: Arquivo do Hosped. 
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ANEXO G –  FOTO DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DE PEDIATRIA 

  
Figura 12 – Prédio do ambulatório do Hosped - 2000  
Fonte: Arquivo do Hosped. 
 
 
 
 

 


