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IntroduÃ§Ã£o: O conceito conforto tem sido identificado como um elemento integrante dos cuidados de
Enfermagem, e tem ao longo dos tempos, assumido diferentes significados que se prendem com a evolução da
Enfermagem. Ao longo da História o conceito conforto passou de objetivo final dos cuidados de enfermagem,
para uma meta relativa ou uma estratégia para a sua promoção.
Objetivos: Pesquisar documentos, livros, manuais de procedimentos e artigos científicos, que descrevam o
conceito conforto ao longo dos tempos. Pretende-se analisar a forma como o conforto foi ensinado e praticado
desde o ano de 1842 até 1929. Identificar o conceito de conforto neste período da história da Enfermagem, assim
como a intervenção do enfermeiro.
Metodologia: Metodologia histórica com análise documental. Pesquisa documental, através de livros, artigos
científicos e manuais de procedimentos, que enfatizem os cuidados de conforto. Análise realizada a partir de
documentos, retrospetivos, abrangendo o período de 1842 a 1929. Realizada pesquisa sobre o material
empírico, que se mostrou relevante para responder aos objetivos propostos, prosseguindo a etapa de seleção,
análise crítica, sistematização e interpretação. A pesquisa foi realizada através dos motores de busca da National
Library of Medicine e EBSCO, utilizando os descritores: Cuidados de enfermagem; Conforto; História da
Enfermagem.
Resultados: Neste período da História da Enfermagem, o conforto era um imperativo dos cuidados. A promoção
do conforto iniciava-se na admissão, na qual a enfermeira deveria dar atenção imediata ao doente. Sendo por
isso importante apresentar-se, não demonstrar indiferença (através do olhar e palavras), proporcionar tempo
para ouvir a pessoa, responder a perguntas, satisfazer desejos e apresentar o serviço (Harmer, 1922).A
enfermeira deveria promover o conforto do doente, controlando odores incómodos, gerindo emoções
desagradáveis, diminuindo o ruído e respeitando o sono e repouso (Longshore, 1842).Promover o conforto era
tão importante como qualquer outra intervenção, pois se o doente não estivesse confortável, não iria beneficiar
dos tratamentos administrados (Maxwell & Pope, 1914).A componente relacional era considerada como
promotora de (des)conforto, Aikens (1917) refere que a enfermeira deveria aprender a controlar o seu rosto, voz,
emoções, palavras e temperamento. E sugere ainda que, para proporcionar conforto ao doente, a enfermeira
deveria permanecer tranquila.
ConclusÃµes: Promover o conforto era um objetivo central dos cuidados de enfermagem, nos finais do século
IXX e na primeira metade do século XX. As ações de conforto físico eram essencialmente, posicionamentos,
banhos terapêuticos e massagens. Mas, o conforto emocional, era também o foco da atenção da enfermeira.A
partir de 1930, com o desenvolvimento técnico e científico, o conforto deixa de ser uma meta absoluta da
enfermagem, esta mudança está associada à evolução tecnológica, pois as intervenções consideradas mais
â€œsimplesâ€• como as medidas promotoras de conforto físico, passaram a ser desvalorizadas e delegadas
noutros profissionais muitas vezes sem formação.
Palavras-chave (de acordo com MeSH/DeCS): Conforto do Doente; História da Enfermagem; Educação em
Enfermagem.
ReferÃªncias bibliogrÃ¡ficas (Norma APA - versÃ£o 6): Aikens, C. (1917). The Home Nurses's Handbook of
Pratical Nursing. Philadelphia: W.B. Saunders Company.Harmer, B. (1922). The principles and pratice of Nursing.
New York: The MacMillan Company.Longshore, J. (1842). The principles and pratice of Nursing: Or a guide to the
*
**
***
****
*****
******

ARSC - ACES Baixo Mondego, UCC Coimbra Saúde [verabizarro@gmail.com]
Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande , Unidade de Cuidados Continuados
Hospital Universitário de Coimbra - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Neurologia
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Enfermagem Fundamental [rosamelo@esenfc.pt]
Centro Hospitalar de Coimbra, anestesia e cuidados intensivos
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Medicina Intensiva-Hospital Geral

inexperienced . Philadelphia.Maxwell, A., & Pope, E. (1914). Practical nursing: a text-book for nurses. New York:
The Knickerbocker Press.
Entidade(s) Financiadora(s): Não aplicável.

*
**
***
****
*****
******

ARSC - ACES Baixo Mondego, UCC Coimbra Saúde [verabizarro@gmail.com]
Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande , Unidade de Cuidados Continuados
Hospital Universitário de Coimbra - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Neurologia
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Enfermagem Fundamental [rosamelo@esenfc.pt]
Centro Hospitalar de Coimbra, anestesia e cuidados intensivos
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Medicina Intensiva-Hospital Geral

