
   

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem

ISSN: 1414-8145

annaneryrevista@gmail.com

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brasil

Barbosa de Oliveira, Alexandre

Valor psicológico no cuidado do paciente, em contraste com o cuidado funcional

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, vol. 15, núm. 4, octubre-diciembre, 2011, p. 667

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127721087002

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1277
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127721087002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=127721087002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1277&numero=21087
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127721087002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1277
http://www.redalyc.org


667667667667667

Esc Anna Nery (impr.) 2011 out-dez; 15 (4): 667-669

No ano de 1947, Maria de Lourdes Verderese (professora de Psicologia da Escola de Enfermagem de
São Paulo) apresentou um trabalho no âmbito do II Congresso Nacional de Enfermagem, que foi publicado dois
anos mais tarde na revista Anais de Enfermagem, com o título “Valor psicológico no cuidado do paciente, em
contraste com o cuidado funcional”.

Em seu texto, Verderese ressalta os avanços da medicina preventiva e da saúde pública e as
potencialidades da enfermagem neste processo. Assim, a necessidade de ajustamento rápido e inteligente às
situações de mudança, conjugada com a necessidade de revisão dos currículos e das atividades práticas nas
escolas de enfermagem, é prescrição sua para a condução da “educação” das enfermeiras. Ademais, ela oportuniza
suas impressões sobre o aproveitamento das ciências sociais ao lado das ciências biológicas, e, deste modo,
destaca a psicologia, a sociologia e a antropologia para a boa prática da enfermagem.

Proveitosamente, a professora faz considerações sobre alguns pormenores do uso dos métodos funcional
e de cuidado integral ao paciente na prática educacional/profissional. Suas ponderações pretéritas ganham
per tinência no momento presente, quando ainda discutimos questões acerca da divisão do trabalho em tarefas
e da visão holística do homem, bem como da dicotomia entre a concepção e a execução do cuidado. Isso
demonstra a constante inquietação dos profissionais de enfermagem em definir modelos de assistência que
sejam mais afinados com as necessidades do ser humano, e em “subver ter” o método funcional em seus
ambientes de trabalho.
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