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estatUto eDitoRial

1 - A Revista Investigação em Enfermagem é uma publicação periódica trimestral, vocacionada para a di-
vulgação da investigação em Enfermagem enquanto disciplina científica e prática profissional organizada.

2 - A Revista Investigação em Enfermagem destina-se aos enfermeiros e de uma forma geral a todos os que 
se interessam por temas de investigação na saúde.

3 - A Revista Investigação em Enfermagem tem uma ficha técnica constituída por um director e um Con-
selho Científico, que zelam pela qualidade, rigor científico e respeito por princípios éticos e deontológicos.

4 - A Revista Investigação em Enfermagem publica sínteses de investigação e artigos sobre teoria de inves-
tigação, desde que originais, estejam de acordo com as normas de publicação da revista e cuja pertinência 
e rigor científico tenham o reconhecimento do corpo de revisores científicos (peer reviews) constituídos em 
Conselho Científico.

5 - A Revista Investigação em Enfermagem é propriedade da Formasau - Formação e Saúde, Lda, entidade 
que nomeia o director. O Conselho Editorial é composto pelo director e por outros enfermeiros de reconhe-
cido mérito, competindo-lhes a definição e acompanhamento das linhas editoriais.



Como sabem, coincidente com o lançamento da 2ª série, em Setembro de 2012, a RIE tem passa-
do por um processo progressivo de renovação, com alterações a nível do seu formato, estatuto 
editorial, ficha técnica, normas de publicação, periodicidade, processo de submissão e avalia-
ção de artigos.

Estas modificações, derivadas da passagem da RIE a formato digital, que acompanham um novo paradigma 
na produção e a divulgação do conhecimento, pretendem melhorar a sua qualidade científica e ir ao encon-
tro das expetativas e interesses dos seus leitores e colaboradores.

A versão online, que apresenta diversas vantagens, das quais salientamos a divulgação dos seus artigos a 
nível global, permitiu também o aumento da periodicidade da RIE, que passou a ser trimestral (Fevereiro, 
Maio, Agosto, Novembro), facilitando e diminuindo significativamente o tempo de espera na publicação 
dos artigos submetidos. 

Apesar das modificações realizadas, lembremos que a RIE mantém indexação e o registo à Latindex (Sis-
tema Regional de Informacíon en Línea para Revistas Científicas de America Latina, el Caribe, España 
y Portugal), à Cuiden (Base de Dados Bibliográficos sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica) e está 
Classificada na QUalis (Classificação B3, CAPES/Ministério da Educação do Brasil), preservando-se a 
qualificação e credenciação dos artigos publicados, e o reconhecimento do seu mérito.

Neste momento, estamos a desenvolver esforços para admissão na SciELO Portuguesa, assim como, a outros 
sistemas e bases de dados de informação do conhecimento, com o objetivo de aumentar a qualidade e o rigor 
científico dos artigos publicados e divulgados, com critérios e normas de aceitação cada vez mais exigentes.

Todos conhecemos a evolução do ensino da enfermagem na última década, nomeadamente na formação 
pós graduada em áreas específicas de enfermagem, com o desenvolvimento de dissertações de mestrado e 
teses de doutoramento, que permitiu a produção de conhecimento na área específica da disciplina e/ou áreas 
afins, que devem ser publicadas em revistas indexadas e em bases de dados internacionais.

Neste contexto, a RIE reúne atualmente um conjunto de condições, que assegura aos diversos investi-
gadores, leitores e colaboradores, uma forma de divulgação do conhecimento científico produzido, com 
reconhecimento do mérito, da qualidade e do rigor dos artigos publicados, tanto a nível nacional como 
internacional.

Ficamos pois a aguardar pelas vossas propostas de artigos, que decerto terão um encaminhamento adequado.

         

         Arménio Guardado Cruz
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Sendo indiscutivelmente uma prática ancestral, o aleitamento materno tem sido fonte de constantes análises nas diferentes sociedades e por 
diferentes profissionais. 
Realizamos um estudo de natureza descritiva e exploratória com o objectivo, identificar e descrever os factores que levam ao abandono 
do aleitamento materno exclusivo, e apontaram-se estratégias que podem contribuir para a optimização do aleitamento materno. No nosso 
estudo os bebés estão em média, com aleitamento materno exclusivo, 32 dias.
Os factores que encontramos, mais favorecedores do abandono do aleitamento materno são: diminuição súbita da produção de leite e a 
dúvida sobre a satisfação do bebé, oferta de leite artificial e afastamento temporário do bebé. 
São apontadas ainda razões de âmbito social e laboral. A vida em meio urbano e a falta de suporte familiar e a precariedade dos contratos 
de trabalho.
As estratégias que apontamos como favorecedoras apontam todas elas para a melhoria da proximidade entre as famílias e a enfermeira. 
Disponibilidade de consultas pré-natais com aprofundamento das vantagens do aleitamento materno, estratégias de certificação 
multiprofissional da abordagem do tema, visitas domiciliárias e facilitação do contacto telefónico com a enfermeira da saúde infantil.
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Palavras-chave: Amamentação, aleitamento materno, enfermagem, saúde infantil, abandono do aleitamento materno. 

Olga Cristina Proença Rodrigues Seabra (1)

Breastfeeding conditioners. What nursing strategies?
Being arguably an ancient practice, breastfeeding has been a source of constant analysis in different societies and different professionals. 
We conducted a descriptive and exploratory study in order to identify and describe the factors that lead to the abandonment of exclusive 
breastfeeding, and pointed to strategies that can contribute to optimization of breastfeeding. 
In our study, the babies are on average, with exclusive breastfeeding, 32 days.
The factors we found, most favoring the abandonment of breastfeeding are: sudden decrease of production and doubt about the satisfaction 
of the baby, artificial milk supply, temporary removal of the baby and the sudden decrease in milk   production.
We point out further social and workplace reasons. Life in urban areas, lack of family support and the precariousness of employment 
contracts.
Strategies that aim to link, all of them supports to improve the proximity between families and nurses. Availability of prenatal visits with 
deepening of the advantages of breastfeeding, certification of multidisciplinary strategies approach to the subject, home visits and telephone 
contact with the facilitation of the child health nurse.
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(1)  Enfermeira Especialista Saude Infantil e Pediátrica; ACES Oeste Sul, C. S. Torres Vedras, USF Gama. E-mail: olgaseabra@gmail.com

Rececionado em novembro 2010. Aceite em setembro 2012 

Keywords: Breastfeeding, nursing, child health, abandonment of breastfeeding.
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A presente investigação teve como objectivos: perceber a influência da satisfação profissional no empenhamento organizacional dos 
enfermeiros em Organizações de Saúde e comparar o empenhamento e a satisfação profissional dos enfermeiros em diferentes Unidades 
de Saúde. Para tal, utilizaram-se dois instrumentos de avaliação, o “ Índice de Satisfação Profissional” (Stamps, 1997) e o “Organizational 
Commitment Questionnaire” (OCQ), adaptado por Nascimento (2008). 
Concluiu-se que os factores que mais influenciam o nível de satisfação profissional dos enfermeiros foram: requisitos no trabalho, interacção 
global e normas organizacionais. Os de menor satisfação foram: status profissional, autonomia e remuneração. 
Inferiu-se que os inquiridos sentem-se medianamente satisfeitos em termos profissionais.
Nas dimensões relacionadas com o empenhamento organizacional, verificou-se que os tipos de empenhamento predominantes foram o 
normativo e o afectivo. O tipo de empenhamento com média relativamente inferior foi o instrumental. 
Quanto ao empenhamento, concluiu-se existir um nível superior ao valor médio da escala.
Inferiu-se existir uma correlação positiva alta entre a satisfação profissional e o empenhamento organizacional. Da análise comparativa, 
entre as três Unidades da Organização de Saúde estudada, concluiu-se existirem diferenças significativas nas três Unidades.
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Palavras-chave: Profissional, Empenhamento organizacional, enfermeiros

Maria Ines Oliveira Santarém Duque Correia (1)

ThE InfLUEnCE of JoB SaTISfaCTIon of nURSES on oRganIzaTIonaL CommITmEnT In hEaLTh CaRE 
oRganIzaTIonS.
The objective of this research is to understand the influence of job satisfaction of nurses on organizational commitment in health care 
organizations, and compare the organizational commitment and job satisfaction of nurses in different health units. Two instruments of 
evaluation were used, the “Index of Work Satisfaction (Stamps, 1997) and “ Organizational Commitment Questionnaire (OCQ), adapted 
from Nascimento (2008).
Findings suggest that the factors which most influence the level of job satisfaction of nurses are: work requirements, interaction and 
organizational policies. Those with the lowest satisfaction: professional status, autonomy and pay. We concluded that the participants feel 
moderately satisfied with their careers. 
With reference to organizational commitment, results showed that these were predominantly normative and affective. Continuance 
commitment was less frequent. 
The results show above average organizational commitment. 
A strong positive correlation between job satisfaction and organizational commitment was found. Comparative analysis between the three 
units of the Organization of Health study, showed significant differences of job satisfaction and commitment.
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(1) Enfermeira Especialista EMC; Mestre em Gestão de Unidades de Saúde; CH Médio Tejo. E-mail: inesantarem@gmail.com

Rececionado em setembro 2011. Aceite em setembro 2012 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Nurses
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A Pessoa com DPOC é portadora de uma doença com impacto na sua independência e autonomia, sendo fonte geradora de sofrimento 
e impossibilitando-o de desempenhar actividades básicas de vida diária. Por isso, questionámos: “Que dificuldades/necessidades tem a 
pessoa com DPOC no desempenho dos autocuidados tomar banho, vestir-se/despir-se e usar o sanitário?
Assim, realizámos um estudo sobre “a pessoa com DPoC – implicações na prática clínica do cuidar em Enfermagem de Reabilitação”, 
de carácter qualitativo, descritivo e exploratório, cuja população-alvo é constituída por seis pessoas com DPOC internadas na ULSAM, EPE. 
Os instrumentos de colheita de dados utilizados foram: Índice de Barthel, Mini Mental State Examination, entrevista semi-estruturada e uma 
grelha de observação, elaborada por nós. Os dois últimos foram executados em dois momentos, no intervalo dos quais foi aplicado um plano 
de intervenção de reabilitação respiratória, adequado a cada entrevistado. 
Constatámos que os entrevistados apresentavam dificuldades no desempenho dos autocuidados referidos, causadas por elevado gasto de 
energia. Após aplicação do programa de intervenção foi evidenciado alívio de sintomas e, principalmente, maior autonomia no desempenho 
dos autocuidados e aceitação da doença.
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Palavras-chave: DPOC, autocuidado, actividades de vida diária, enfermeiro de reabilitação, reabilitação respiratória.

Lurdes Gonçalves1

Luzia Ramos 1

Sofia Rocha 1

Salete Soares2   

PERSon WITh DPoC - ImPLICaTIonS In CLInICaL PRaCTICE of nURSIng CaRE foR REhaBILITaTIon
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) has a tremendous impact in patients’ independency and autonomy, with personal suffering 
and a decrease in their ability to daily life activities. Our main motivation in the present study is to evaluate what are the difficulties that 
subjects with COPD have to face to overcome self-care activities, such as bathing, get dress/undress and the use of sanitary.
To this end, we conducted a study about “Subjects with COPD – implications in clinical practice of nursing care for rehabilitation”, with 
quality, descriptive and exploratory character. Target population was a group of six subjects with COPD hospitalized in ULSAM, EPE. 
The methods used for data collecting were: Barthel index, Mini Mental State Examination, semi structured interview and a custom made 
observation scale. The last two methods where executed in two different timings, between which was conducted a respiratory rehabilitation 
intervention plain suite to each one of the subjects from this study. 
We found that subjects had several difficulties in performing the self-care daily activities due do the high dispend of energy. After the 
application of the intervention program, it was evident the relief of symptoms and above all a greater autonomy in the performance of self-
care daily activities and disease acceptance.
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1 Enfermeira Especialista de Reabilitação – ULSAM.EPE. E-mail: lurdesaraujo@gmail.com
2 Enfermeira Especialista de Reabilitação/ Professora – Adjunta da ESS-IPVC

Rececionado em maio 2010. Aceite em setembro 2012.

Keywords: CPOD, self-care, daily life activities, rehabilitation nursing, respiratory rehabilitation.  
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O presente estudo teve como objectivos analisar os resultados da tradução/adaptação cultural do Inventário das Necessidades da Família, 
estudar as suas características psicométricas e identificar as necessidades do familiar/cuidador do doente oncológico paliativo.
O instrumento original, denominado Family Inventory of Needs Scale (FIN) foi desenvolvido por Kristjanson e seus colaboradores com 
objectivo de identificar/ quantificar a importância atribuída às necessidades da família e de averiguar a sua satisfação/ cumprimento.
Após a sua tradução e adaptação foi realizado um pré-teste, a 10 familiares/cuidadores, que teve como finalidade a avaliação da clareza, da 
compreensão e da pertinência das questões. Posteriormente foi aplicado a uma amostra de 60 familiares/cuidadores de doentes oncológicos 
internados em unidades de cuidados paliativos portuguesas. 
O Family Inventory of Needs Scale é um instrumento de medida apropriado para a avaliação das necessidades de formação/informação nos 
familiares/cuidadores, está adaptado ao problema que pretende analisar, é válido, fiável, bem aceite pelos respondentes e apresenta boas 
características psicométricas. A sua utilização na prática clínica reflecte-se na identificação das necessidades e sua satisfação por parte das 
equipas de saúde, com vista à melhoria da qualidade dos serviços prestados.
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Palavras-chave: Familiar/cuidador, necessidades, FIN, cuidados paliativos

Filipe Lima 1

neeDs of familY/caRegiveR of oncologic palliative patient.
This study aims to analyze the results of translation and cultural adaptation of the Family Inventory of Needs Scale, to study its psychometric 
characteristics and identify the needs of the family / caregiver of cancer patient palliative.
The original instrument, Family Inventory of Needs Scale (FIN), was developed by Kristjanson and colleagues with the aim of identifying 
and quantifying the importance attached to family needs and to ascertain their satisfaction / fulfillment.
After its translation and adaptation was performed a pretest, with 10 family caregivers, which was aimed at assessing the clarity of 
understanding, relevance of the questions and the average time for completing the questionnaire. He was later applied to a sample of 60 
family caregivers of cancer patients admitted to palliative care units in Portugal.
The Family Inventory of Needs Scale is a measurement tool appropriate for the evaluation of training needs / information in the Caregivers, 
is adapted to the problem it seeks to analyze, is valid, reliable, well accepted by respondents and has good psychometric properties. Their 
use in clinical practice is reflected in the identification of needs and their satisfaction on the part of health teams, to improve the quality of 
services provided.
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1 Mestre em Cuidados Paliativos. Enfermeiro do IPS, IP. E-mail: filipedglima@hotmail.com

Rececionado em outubro 2010. Aceite em outubro 2012.

Keywords: Family caregiver, needs, FIN, palliative care
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Este estudo, tem como objectivo geral, compreender o impacto da marcação da ostomia na qualidade de vida e auto-eficácia no autocuidado da 
pessoa portadora de ostomia. Desenvolvemos um estudo exploratório, descritivo e comparativo. A amostra foi constituída por 47 indivíduos 
portadores de ostomia de eliminação, sendo que o grupo com marcação da ostomia no pré-operatório integrou 19 elementos e o grupo sem 
marcação, 28 elementos. Para melhor compreendermos a percepção sobre a sua qualidade de vida e auto-eficácia, foram utilizados três 
instrumentos de recolha de dados, o índice de qualidade de vida (percepção da qualidade de vida e auto-eficácia), uma grelha de observação 
(aquisição de competências no autocuidado) e um instrumento de colheita de dados do posicionamento do estoma no abdómen.
Os resultados indicam que a marcação do local da ostomia, no pré-operatório por um enfermeiro estomaterapeuta, parece beneficiar a 
qualidade de vida e a auto-eficácia. Verificamos no grupo com marcação do estoma no pré-operatório, uma maior auto-eficácia no autocuidado 
e uma melhor qualidade de vida nos domínios do bem-estar psicológico e bem-estar físico. Outros factores sóciodemográficos e clínicos 
mostraram exercer influência sobre a qualidade de vida e auto-eficácia no autocuidado.
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Palavras-chave: ostomia de eliminação; marcação da ostomia; qualidade de vida e auto-eficácia no autocuidado

Luzia Raquel Lopes Pinheiro (1)

the impact of ostomY maRKing on the QUalitY of life anD self-efficiencY in a patient with 
ostomY.
This study aims mostly to understand the impact of ostomy marking on the quality of life and self-efficiency in a patient with ostomy. To 
improve our perception of quality of life and self-efficiency in patients with ostomy, we have carried out a descriptive and comparative-
based exploratory research. The sample involved 47 individuals with elimination ostomy. The group with preoperative ostomy site marking 
involved 19 elements, and another group of 28 elements with no ostomy marking. To better understand the perception of their quality of life 
and self-efficiency across different levels, three data collecting devices were used, namely, a quality of life index (to evaluate the perception 
of quality of life and self-efficiency); an assessment grid (to evaluate the skills acquisition in ostomy self-care), and a data collecting device 
to evaluate the stoma site positioning in the abdomen. 
With the application of data collecting devices we observed that an optimal ostomy marking in preoperative situations under the monitoring 
of an enterostomal nurse, seem to improve the patient’s quality of life and self-efficiency. It was also observed a better self-efficiency and 
self-care in the group of preoperative stoma marking, and an improvement in the quality of life in terms of psychological and physical 
wellbeing. Other social demographic and clinical factors reveal exerting influence over the quality of life and self-efficiency.
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1 Enfermeiro; Mestre em Ciências de Enfermagem; Hospital Santa Maria Maior EPE (Barcelos). E-mail: luziapinheiro@hotmail.com

Rececionado em março 2012. Aceite em março 2013. 

Keywords: elimination ostomy, ostomy marking, quality of life and self-efficiency in self-care
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A visita pré-operatória de Enfermagem representa um valioso instrumento na prestação de cuidados de excelência ao doente cirúrgico e 
permite planear a sua assistência de forma personalizada. Constitui um importante elo de comunicação efectiva entre enfermeiro/doente e 
permite minimizar os factores causadores de stresse, ansiedade e medo que precedem a cirurgia. 
A realização da visita pré-operatória através da colheita de dados, entrevistas e questionários, permite identificar as necessidades do doente, 
inserido num contexto familiar e estabelecer um plano de intervenção dos cuidados planeados e orientados, tendo em atenção os aspectos 
bio-psico-social e espiritual. 
Neste artigo de revisão bibliográfica pretende-se reflectir sobre a visita pré-operatória de Enfermagem e conhecer os benefícios para o doente 
e família, descritos pela bibliografia nacional e internacional. 
A efectivação da visita pré-operatória de Enfermagem permite a prestação de cuidados de excelência ao doente. Esta é reconhecida pelos 
profissionais e doentes como um benefício e uma mais-valia da fase pré-operatória.
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ConTRIBUTIon of PREoPERaTIVE nURSIng VISIT.
abstract – The preoperative nursing visit represents a valuable tool in providing excellent care to surgical patients and allows planning its 
assistance in a personalized way. It is an important and effective communication link between nurse/patient and it allows minimizing the 
factors which cause stress, anxiety and fear prior to surgery. 
The implementation of a preoperative visit by means of data collection, interviews and questionnaires enables to identify the patient needs, 
inserted in a familiar context and to establish a contingency plan of planned and targeted care, taking into account both bio-psychosocial 
and spiritual aspects. 
This review article aims to reflect on the preoperative nursing visit and understand its benefits, not only for the patient but also to the family. 
These benefits have been already described both in national and international bibliography.
The preoperative nursing visit will allow nursing staff to provide excellent care to the patient. This is recognized by practitioners and 
patients as a benefit and an added-value during the preoperative stage.
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Introdução: A longevidade associada ao aumento de doenças crónicas e degenerativas tem elevado o número de dependentes no autocuidado 
no contexto domiciliário. Inerente a esta problemática, surge o prestador de cuidados que assume a responsabilidade de cuidar da pessoa 
dependente. Este deve ser alvo de cuidados por parte dos profissionais de saúde, principalmente dos profissionais de enfermagem. Assim, 
foi objetivo deste estudo descrever a caracterização sociodemográfica dos prestadores de cuidados de pessoas dependentes de um concelho 
do norte de Portugal.
Material e métodos: Num estudo de perfil quantitativo, exploratório, descritivo-correlacional e, recorrendo a uma técnica de amostragem 
probabilística, aleatória, estratificada e proporcional, foram identificadas, 2126 famílias clássicas, das quais 248 integravam pessoas 
dependentes. Dessas, 241 famílias participaram na investigação.
Resultados: O perfil sociodemográfico dos prestadores de cuidados veicula uma realidade social. É maioritariamente uma pessoa do género 
feminino (filha ou cônjuge), com uma média etária superior aos 50 anos, predominantemente doméstica ou reformada, com um nível de 
escolaridade baixo e a coabitar com o dependente.
Conclusão: Conhecer o perfil dos prestadores de cuidados assume particular relevância para a enfermagem, pois pode contribuir para o 
planeamento de cuidados consentâneos com as necessidades da unidade familiar.
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Families with members who are dependent on selF-care.characteristics oF the care providers.
Introduction: Longevity associated to the increase in chronic and degenerative illnesses has raised the number of people dependent on 
self-care within a home setting. Inherent to this whole issue is the care provider who takes on the responsibility of caring for the dependent 
person who ought to be cared for by health professionals, mainly nursing professionals. Therefore, the aim of this study was to describe the 
socio-demographic characterization of those who take care of dependent people in a specific region in the North of Portugal. 
Material and methods: In a study of a quantitative, exploratory and descriptive correlation nature, and using a random, stratified and 
proportional probabilistic sampling technique, 2126 classic families were identified. 248 of them were found to have dependent members 
and 241 of these families took part in this research.
Results: The socio-demographic profile of the care providers depicts their social reality. The care providers are mostly female (the daughter 
or the wife), with an average age of 50. They are predominantly housewives or retired, with a low level of education and they live with the 
dependent person.  
Conclusion: Knowing the profile of the care providers is of particular importance to nursing as it can be an important contribution when 
planning the care best suited to the needs of the family unit.
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O ambiente da prática dos cuidados tem sido referido na literatura internacional como uma variável que influência os resultados dos cuidados 
de enfermagem (Aiken et al., 2002; Estabrooks et al., 2005). O objetivo deste estudo foi conhecer a perceção dos enfermeiros acerca do 
ambiente no qual desenvolvem os cuidados. Estudo transversal descritivo-correlacional. Os dados foram recolhidos nos meses de julho e 
agosto de 2012, através do Practice Environment Scale of the Work Nursing Index, validado para a população portuguesa (Amaral, Ferreira e 
Lake, 2012), e analisados com recurso ao SPSS versão 19.0. A amostra constituiu-se pelos enfermeiros de 26 serviços de medicina e cirurgia 
de 4 hospitais portugueses. Com exceção de um hospital, cujo ambiente foi considerado favorável, os restantes foram considerados mistos, 
com apenas três dimensões avaliadas positivamente. Os itens que reúnem maior concordância entre os enfermeiros são os que se relacionam 
com a dimensão respeitante aos fundamentos de enfermagem para a qualidade dos cuidados, o que parece sugerir que estes estão satisfeitos 
com o trabalho que desenvolvem e com aquilo que diz respeito à sua área de autonomia. O que parece não os satisfazer relaciona-se com a 
possibilidade de participarem nas políticas hospitalares e com a adequação dos recursos humanos e materiais. Os gestores devem ter isto em 
consideração, pois a otimização do ambiente pode assegurar a qualidade dos cuidados.
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nurses’ perception of practice environments in four hospitals of center region.
The nursing practice environment has been reported in the international literature as a variable that influences the outcomes of nursing care 
(Aiken et al., 2002; Estabrooks et al., 2005). The aim of this study was to explore the nurses` perceptions about the environment in which they 
develop care. This is a cross-sectional descriptive correlational study. Data were collected in July and August 2012, through the Practice 
Environment Scale of the Nursing Work Index, validated for the Portuguese population (Amaral, Ferreira and Lake, 2012), and analyzed 
using SPSS version 19.0. The sample is composed by all nurses of the 26 medical and surgery services from four Portuguese hospitals. 
With the exception of one hospital, whose environment was favorable, the rest were considered mixed, with only three dimensions positively 
evaluated. Items with greater agreement among nurses are those related with the dimension concerning nursing foundations for quality of 
care which seems to suggest that they are satisfied with the work they do and with their autonomy area. What seems not to satisfy them is 
related to the opportunity to participate in hospital affairs and the human and material resources adequacy. Managers should take this into 
consideration because the environment optimization can ensure the quality of care.
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