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      O  fac-s ím i le  in t i tu lado “Bons Exemplos” ,  de  autor ia  da En fer me i r a  Rosa ly  Tábor da ,
à época enfer meira chefe da Saúde Públ ica,  fo i  publ icado em 1937 nos Anais de Enfer magem.
Trata-se de uma leitura que repor ta às questões sociais presentes no processo de adoecimento da
população numa época em que o acesso às condições salubres que favoreciam uma condição saudável
de v ida não era ampl iado à maior ia dos habitantes do país.  A autora discor re sobre a fa l ta de
polít ica pública na área da saúde para a população brasi leira que se encontrava exposta a várias
doenças, como a tuberculose, a gastroenterite, as ver minoses e a malária. Estas doenças seriam
evitadas ou prevenidas se políticas públicas de saúde fossem criadas ou implementadas. Ao mesmo
tempo, estes agravos acometiam a humanidade e desestabi l izavam o crescimento da população,
pois atingiam as crianças. Também é citada a ausência de postura ética- moral de governantes que,
sem escrúpulos, per mit iam abrigar cr ianças em espaços sem condições de assistência. A autora
enfa t iza que a saúde dever ia  ser  vo l tada par a as necess idades humanas e preser var  as
especificidades de cada caso. A autora registra seu repúdio às condições precárias socioeconômicas
e insalubres v iv idas por par te da população a qual considera desassist ida pelos gover nantes
inescrupulosos. O texto revela, por tanto, a preocupação de uma enfermeira com as questões sociais
que levam ao adoecimento, ou seja, apresenta fatores que transcendem os aspectos biológicos, à
luz do referencial do processo saúde-doença.
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