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RESUMO

O presente estudo tem com linha de pesquisa e área predominante: história da enfermagem. O interesse pelo estudo surgiu durante discussão 
acerca de situações de infecção e seu surgimento, quando se abordou a historia de vida de Florence e seus achados. Assim buscou-se 
aprofundamento acerca de estudos realizados por Florence Nightingale referentes a situações relacionadas a momentos de guerra, o que levou a 
identificação de registros acerca da morte de feridos em períodos de guerra e por infecção derivadas de outras doenças. Neste sentido, seguiu-se 
em busca de compreender como Florence em período onde ainda não se mencionava a epidemiologia e seus estudos, conseguiu realizar o 
levantamento das mortes ocorridas no hospital de Scutari na cidade de Turquia. Desta forma tem-se como objetivo descrever o que a 
identificação de ocorrências de morte por infecções, no período de 1854-1855, de feridos de guerra proporcionou a sociedade. Trata-se de uma 
pesquisa de cunho histórico-social, que tem com fontes: documentários em vídeo extraídos da web com as palavras “Diagrama da Rosa”, e 
registros escritos referentes ao trabalho de Florence acerca do período proposto, bem como imagens.  Os dados encontrados passaram por uma 
pré-seleção para observação do atendimento ao objetivo proposto, assim tendo como critério de inclusão de dados o interesse pelos trabalhos 
específicos relacionados a dados estatísticos. Após leitura, os dados  separados após leitura, e síntese, sendo posteriormente convertidos em três 
categorias que foram as seguintes: Investigação – nesta primeira categoria foram separados dados referentes a quantitativos de infecções 
identificados nos pacientes das situações de mortes inerentes a situações de guerra. Na segunda categoria identificada como: Recurso de 
linguagem – foram reunidos os recursos utilizados para transcrever e realizar o levantamento de mortes identificadas. Na terceira categoria, aqui 
entendida como: Solução - foram reunidas as atitude e decisões tomadas por Florence  para redução do numero de mortes por infecção de 
feridos de guerra. Concluímos que Florence Nightingale  utilizou de ferramenta dá área de ciências exatas para identificar, separar e solucionar 
situações da área de saúde, uma qvez que tais ferramentas são eficazes para visualizar e realizar a leitura das mortes ocorridas por ferimentos e 
por outros tipos infecção que se apresentavam no hospital de Scutari. Desta forma, Florence conseguiu demonstrar a necessidade de se instaurar 
mudanças nos hospitais de campo, para redução de situações de morte por infecção, o que culminou em realização de alterações de cunho 
sanitário á época, que possivelmente repercutiram em vários outros locais até os dias atuais.
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