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Como contar a histór ia da Enfermagem do Hospital Universitário nestes 26 anos de insti tuição? Como 
ref let ir  os  projetos,  as  conquistas,  o  enfrentamento  das  dif iculdades  cotidianas,  as  lutas,  o  compart i lhar  das 
emoções de trabalhar com seres humanos e suas dores?

Essa  história  é  o  resultado  da  vida  prof issional  de  todos  os  trabalhadores  de  enfermagem  que  
passaram  por  este  hospital,  muitas  vezes  de  forma  anônima  e  invisível,  mas  cujo  somatório  de  histórias  de  
vida  e  trabalho  ref letem  o  compromisso  social  da  enfermagem  do  HU  com  a  ética,  com  o  cuidado,  com  a  
solidar iedade,  com  a  saúde.  Enf im,  o  compromisso  com  uma  ação  prof issional  que  valorize  a  vida  e 
dignif ique a morte!

O HU-UFSC foi of ic ialmente inaugurado no dia 02 de maio de 1980, mas sua história não começa aí!

Em  1963,  foi  consti tuída  a  Comissão  de  Implantação  do  Hospital  de  Clínicas,  com  a  f inalidade  de  
or ientar  os  trabalhos  de  planejamento  e  construção,  que  t iveram  iníc io  em  19  de  novembro  de  1965  com  o 
estaqueamento  e  em  1968  com  o  início  das  obras  de  estruturação  do  prédio.  Nesse  pr imeiro  momento,  a  
composição da Comissão era restr ita à categoria médica. 

Em  1971,  a  construção  foi  paralisada  devido  à  polít ica  do  Governo  Federal  e  apenas  em  1975  
reart icula-se  a  Comissão  de  Implantação,  desta  vez  com  sua  composição  mult iprof issional,  na  qual  a  
Professora Rosita Saupe representava a enfermagem.

Nesse período,  vale  ressaltar  a notíc ia do Jornal  O Estado,  em 1973,  destacando a intensif icação da 
campanha do(a)s  estudantes da área de saúde em defesa do Hospital  das Clínicas,  que real izaram viagem à  
Brasíl ia  para  tentar  falar  com  o  Ministro  da  Educação,  Sr.  Jarbas  Passar inho.  Foi  uma  ação  ousada  do  
movimento  estudanti l  em  tempos  de  ditadura  mil itar,  e  dentre  os  estudantes  havia  um  representante  da 
enfermagem,  o  então  aluno  Jorge  Lorenzett i,  que  mais  tarde,  como  professor  do  Departamento  de 
Enfermagem, em 1978, compôs a Comissão de Implantação do Hospital  Universitário.  O grupo de trabalho da  
Enfermagem era formado pelas professoras: Lidvina Horr,  Lorena Silva, Lydia Rossi e Rosita Saupe.

O  primeiro  grupo  de  enfermagem  foi  contratado  no  dia  primeiro  de  março  de  1980,  sendo  19  
enfermeir@s,  11  auxi l iares/técnic@s  de  enfermagem  e  16  atendentes  de  enfermagem.  O segundo  grupo,  34 
auxi l iares/técnic@s  de  enfermagem  e  20  atendentes  de  enfermagem  assumiu  suas  atividades  prof iss ionais  
no dia 02 de abr i l  do mesmo ano.

O início das at ividades aconteceu no dia 24 de março de 1980, com a abertura de 26 leitos da Clínica 
Médica  Feminina,  no  4º  andar;  32  leitos  da  Clínica  Médica  Masculina,  no  3º  andar;  e  o  funcionamento  do  
Ambulatór io,  no  andar  térreo,  sendo que no dia 30  de abri l,  foram transferid@s @s pacientes internad@s na 
Clínica  Médica  do  Hospital  de  Caridade.  A Internação  Pediátr ica,  local izada  no  2º  andar,  foi  aberta  com  9 
leitos  para hidratação e 47 para internação no dia 29 de julho.  Em 1983, no dia 18 de janeiro iniciaram-se as 
atividades  da  Internação  Cirúrgica,  com  30  leitos;  e  no  dia  07  de  fevereiro,  da  UTI  e  do  Centro  Cirúrgico,  
também no 4º andar.

Nas at ividades ambulatoriais,  destaca-se a real ização da pr imeira consulta de enfermagem realizada 
pela  enfermeira  Salete  Sakae,  no  dia  07  de  abri l  de  1980.  Neste  mesmo  ano,  de  15  de  outubro  à  19  de 
dezembro  real izou-se  o  primeiro  Curso  para  Gestantes,  coordenado  pela  enfermeira  Elisabeth  Flor,  com  a 
colaboração da enfermeira  Salete  Sakae.  Em 1983,  surge o Grupo de Ostomizad@s e de Diabetes,  já  com a 
concepção de atenção por equipe mult iprof iss ional.

A  abertura  do  HU  surge  com  a  forte  vinculação  docente-assistencial,  prevendo  que  os  cargos  de 
chef ia  de  Divisão  e  Serviços  dever iam  ser  ocupados  por  docentes  e  os  de  Seção  por  enfermeir@s  
assistenciais.  Segue assim,  nestes anos todos,  com partic ipação efetiva  de professores  do Departamento de 
Enfermagem, não apenas nos cargos de chef ia da Diretoria de Enfermagem, mas em vár ios grupos de estudo 
e grupos assistenciais.

Um  dos  destaques  da  enfermagem  do  HU,  que  até  hoje  é  relatado  como  motivo  de  orgulho  na  
organização  do  trabalho,  é  o  Método  de  Assistência  de  Enfermagem,  escr ito  inicialmente  pelas  professoras  
Rosita  Saupe  e  Lidvina  Horr,  em  1981.  Para  ampliar  o  conhecimento  acerca  da  metodologia  e  adequá-la  à 
prát ica  cotidiana,  em 1984,  um grupo de professores e  enfermeir@s promoveu a  discussão e  sistematizou  a  
segunda  versão  escri ta  do  Método.  Tal  grupo  era  composto  por:  Lidvina  Horr,  Rosita  Saupe,  Irmgard  Roza, 
Ernesta  Rabello,  El izete  Montemezzo,  Maria  Bernadete  Stein,  Antonio  Schweitzer  e  Alda  Izabel  Melo.  Desde 
então,  vem sendo atualizado,  mas permanece como referência  inquestionável  da  organização da assistência 
de enfermagem.



Muitas  ações  da  enfermagem  do  HU  têm  servido  de  referência  nestes  anos  todos:  o  Método  de 
Assistência,  a  consulta  de  enfermagem, a  auditor ia,  os  grupos multiprof issionais,  as  at ividades  de educação 
em  saúde,  a  presença  de  acompanhante  às  pessoas  internadas,  a  Educação  em  Serviço,  a  polít ica  de  
recursos mater iais,  com a implementação da Comissão Permanente  de Materiais  de Assistência,  a Comissão 
de Ética em Enfermagem, o Programa Vivendo e Trabalhando Melhor,  a partic ipação em grupos de pesquisa,  
a produção acadêmica,  os trabalhos de extensão com a comunidade,  sua representação polí t ica,  a defesa do 
SUS,  a garantia do processo democrát ico  para escolha de chef ias,  a integração docente-assistencial.  Enf im, 
inumeráveis ações que fazem a Enfermagem do HU ter orgulho de sua trajetória.

Já  em  1986  viveu  sua  pr imeira  grande  crise  com  falta  de  pessoal.  Nesta  época,  foi  elaborado  o  
documento  “A crise  dos  Recursos  Humanos  da  Sub-diretoria  de  Enfermagem”,  elaborado  pelas  enfermeiras: 
Francine  Gelbcke,  El iane Matos,  Lúcia  Amante,  Maria  de  Lourdes  Cardoso,  Rita  Sandoval,  Silvana Pereira  e  
Tânia  Rebello.  Tal  documento  estabelecia  não  apenas  reivindicações  para  contratação  de  pessoal,  mas  
outras  como:  pagamento  de  insalubridade,  vestiár io,  lanche,  serviço  de  saúde  ocupacional,  jornada  de  
trabalho  de  30  horas  semanais  e  plano  de  carreira.  Percebe-se  a  consciência  da  enfermagem  sobre  o  
conjunto  de  ações  importantes  para  a  qual idade  de  trabalho.  Foi  um  período  de  muitas  mobilizações,  que 
culminou  com  momento  crít ico,  que  foi  o  fechamento  da  Clínica  Médica  Feminina  e  remanejamento  d@s 
prof issionais  de enfermagem para suprir  as equipes de outros setores.  A enfermagem se manteve unida para 
garantir a qualidade da assistência.

Em  1998,  noutro  momento  crít ico,  inclusive  com  ameaça  de  pr ivat ização  de  parte  do  hospital,  a  
enfermagem e o conjunto d@s trabalhadores do HU fazem 24 horas  de paralização,  integrando o  movimento  
nacional,  e “abraçam” simbolicamente o HU. Foi uma tarde emocionante!! !  Com a participação da comunidade 
universitár ia e da população usuária do HU e seus familiares.

Os  momentos  de  cr ise  se  alternam,  as  conquistas  às  vezes  são  maiores,  outras  vezes  estão  muito  
aquém  de  nossas  expectat ivas  e  do  que  a  enfermagem  efetivamente  merece,  em  outros  momentos  foi 
necessário resistir,  e se resist iu bravamente, com coragem e honradez!

Um  hospital  universitár io  caracter iza-se  como  um  campo  de  múltiplas  convergências  de  todo  o 
processo de conquista da melhor ia da qualidade de vida, das condições de trabalho e dos serviços prestados  
à  sociedade.  Enquanto  inst ituição  pública,  de  educação  e  de  saúde,  sofre  as  conseqüências  históricas  das  
polít icas  públicas,  caracter izando-se  por  ser  um  setor  def ici tário  do  ponto  de  vista  de  invest imentos  
f inanceiros,  e  pressionados  por  um  aumento  exponencial  da  demanda  de  atendimentos.  Soma-se  a  sua  
responsabil idade essencial  na formação de novos prof issionais  de saúde,  crít icos e conscientes para atuar  e  
transformar  a  real idade  social,  além  de  representar  um  espaço  de  pesquisa,  de  desenvolvimento  de  
conhecimentos,  metodologias e novas tecnologias que subsidiam o processo de construção do conhecimento 
na área da saúde.

Demos  um  grande  salto  de  qualidade  nestes  últ imos  anos,  hoje  contamos  com  cerca  de  588 
trabalhadores  na  Diretoria  de  Enfermagem,  dos  quais  136  enfermeir@s  ,  391técnic@s   e  auxil iares  de 
enfermagem,  37  auxil iares  de  saúde,  16  escriturár ios,  01  maqueiro  e  07  instrumentadores  cirúrgicos.  Entre 
os  trabalhadores,  vários  já  contam  com  cursos  de  especial ização,  mestrado  e  temos  já  três  doutoras.  
Buscamos com a educação permanente,  a  capacitação pessoal  e  prof issional  do  corpo de enfermagem,  com 
vistas a alcançar a qual idade da assistência.

Essa  é  a  história  da  enfermagem  do  HU:  uma  história  viva  construída  cada  dia  destes  26  anos  por  
tod@s que por aqui passaram, muit@s d@s quais permanecem até hoje e outr@s que foram se incorporando. 
Não  é  uma  história  de  heróis  e  heroínas  visíveis,  mas  de  heróis  e  heroínas  anônim@s,  que  vivem  
cot idianamente  o  HU,  que  se  orgulham  de  trabalhar  aqui,  com  compromisso,  ét ica,  sol idariedade  e  
part icipação!
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