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IntroduÃ§Ã£o: A Postilla Religiosa de Frei Diogo de Santiago é uma obra que ao traduzir a arte dos enfermeiros
na data, enriquece a história da enfermagem, ao valorizar um ofício que consistia na arte de assistir
enfermos.Escrita em 1741 por um religioso português, para uso dos irmãos da Ordem de S. João de Deus que
prestavam cuidados aos doentes, pode ser considerado um dos primeiros manuais para formação de
enfermeiros, ao expor os cuidados de enfermagem relativos à época.
Objetivos: Refletir sobre a evolução da enfermagem e do seu ensino numa perspetiva histórica.
Metodologia: Método exploratório com análise descritiva após pesquisa bibliográfica.
Resultados: Derivada do francêsâ€• Apostileâ€• ou â€œanotaçãoâ€•, a Postilla Religiosa e Arte de Enfermeiros
encontra-se organizada em três tratados, com explicações específicas:Tratado I: Advertências para a perfeição
dos religiosos hospitalares: provação, obediência, castidade, sacrifício,â€• â€¦ entrar na religião é nascer de
novoâ€¦â€• (Nogueira, 1990);Tratado II: Enumera e reflete os cuidados de enfermagem aos doentes, registos de
enfermagem, segurança dos medicamentos, descrição de técnicas para esfregaços, unturas, banhos, suadouros,
sangrias, purgantes e clisteres, normas para a sua aplicação, vigilância do doente, relação enfermeiro/médico.
Neste capítulo é referenciado que todas as atitudes deveriam ser feitas sem pressas, numa clara demonstração
de disponibilidade para com o doente;Tratado III: Advertências para o bem morrer, refletem a solicitude religiosa
para doentes moribundos, reforçando o respeito pela sua dignidade e preocupação em ajudar no aspeto
espiritual, â€œâ€¦ até ao ultrapassar as fronteiras da Eternidadeâ€• (Nogueira,1990).Ao propor cuidados físicos e
espirituais nos seus ensinamentos, Frei Diogo é o percursor do conceito do bem-estar holístico.
ConclusÃµes: Ao ler-se na Postila Religiosa e Arte de Enfermeiros,â€• as aulas aonde haveis de estudar,
hão-de ser as enfermariasâ€¦ os livros são os enfermosâ€¦â€• (Nogueira, 1990), evidencia-se a necessidade de
preparação e treino por parte de quem cuida de doentes. Ao descrever cuidados e técnicas Frei Santiago
organizou um manuscrito de ideias, resultado do saber e da experiência, onde enumera os princípios
fundamentais do exercício da atividade de enfermagem na época. Trata-se de um legado que reflete a
assistência como um ato de solidariedade, na qual o cuidar com zelo e preocupação, é associado ao
conhecimento e prática com arte.
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