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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.



As alterações demográficas observadas nos últimos anos, apontam para um aumento da procura 
dos cuidados hospitalares pelas pessoas idosas, estimando-se que em Portugal haja mais de 
75 mil reinternamentos por ano, onde cerca de metade envolvem pessoas com idade igual ou 
superior a 65 anos, sendo que, mais de 290 mil internamentos por ano são superiores a 7 dias.

Os reinternamentos deste grupo etário, muitas vezes relacionado com a agudização de problemas crónicos 
de saúde, favorecem rapidamente o descondicionamento, por vezes, justificado pelo repouso prolongado no 
leito durante o internamento (Siqueira et al., 2004). Esta realidade, aumenta o risco de declínio funcional, 
com reflexos na autonomia nos autocuidados, no número de dias de hospitalização, nos custos dos cuidados, 
e na qualidade de vida das pessoas idosas, não só durante o período de internamento, mas também após a 
alta clínica, com períodos dilatados de recuperação cognitiva e física e maior sobrecarga para os prestadores 
de cuidados informais. 

Alguns autores referem mesmo, que o ambiente hospitalar nem sempre é terapêutico mas, pelo contrário, 
bastante perigoso, pois é muitas vezes acompanhado de restrições físicas, desnutrição, e desenvolvimento 
de doença iatrogénica (Graf, 2006), como o declínio funcional, risco de queda, desenvolvimento de úlceras 
de pressão, entre outros problemas de ordem física e psicológica. 

Por outro lado, as atitudes e representações sociais que os enfermeiros têm da pessoa idosa hospitalizada 
pode tornar-se uma barreira à promoção da mobilidade, interferindo na prioridade dos focos e intervenções 
dos cuidados de enfermagem, e contribuir negativamente para a sua autonomia funcional.

Embora exista uma filosofia reabilitativa global de cuidados de enfermagem, ajudando os doentes a 
envolver-se e a participar ativamente nos diversos autocuidados (banho, vestir/despir, movimentar na cama, 
deambular), também sabemos que muitas vezes os enfermeiros substituem os doentes em vez de os ajudar 
na concretização de determinadas atividades (ex: o banho é dado no leito em vez de ajudar o doente ao 
chuveiro) (Resnick, 2004, citado por Boltz et al., 2011). 

As evidências atuais deste problema de saúde, para além de todas as consequências individuais, sociais 
e económicas, são também um indicador importante da qualidade de cuidados de saúde prestados. A 
sua minimização, segundo o Plano Nacional de Prioridades 2012-2016, passa pelo desenvolvimento de 
estratégias e intervenções por parte das instituições e profissionais de saúde, focadas na redução de episódios 
de doença ou encurtamento da sua duração, na diminuição de situações de incapacidade temporária ou 
permanente, pelo aumento da funcionalidade física e psicossocial e, ainda, pela redução do sofrimento 
evitável e melhoria da qualidade de vida relacionada ou condicionada pela saúde.

Neste contexto, e tendo presente a Parceria Europeia para a Inovação no Envelhecimento Activo e 



Saudável, que pretende, até ao ano 2020, aumentar em cerca de 2 anos a esperança de vida activa dos 
cidadãos, urge desenvolver e implementar, duma forma integrada e sistemática, estratégias para prevenir a 
fragilidade, a deterioração física, funcional e cognitiva das pessoas idosas. 

Para isso, é necessário promover a cooperação, incluindo colaboração internacional interdisciplinar, 
entre grupos de investigação e instituições dedicadas ao estudo da pessoa idosa, e incentivar também a 
denominada “investigação de translação”.

VOTOS DE FELIZ NATAL E ÓTIMO ANO NOVO
Arménio Cruz

Referências:
- Boltz et al. (2011) - Function-Focused Care and Changes in Physical Function in Chinese American and Non–Chinese American 
Hospitalized Older Adults. Rehabilitation Nursing, Vol. 36, No. 6, p. 233-240;
- Graf, C. (2006). Functional decline in hospitalized older adults. American Journal of Nursing, 106(1), 58-67;
- Siqueira et al. (2004) - Impacto funcional da internação hospitalar de pacientes idosos. Revista de Saúde Pública. Vol. 38, nº 5, 
p. 687-694;
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As lesões por queimadura são um importante problema de saúde pública, com repercussões a nível social dramáticas, provocando 
sofrimento, perda de capacidade funcional e um aumento excessivo de despesas. A infecção no doente queimado continua a ser a sua 
principal causa de morte, despoletada principalmente pela infecção da área queimada. Actualmente, na Unidade de Queimados dos Hospitais 
da Universidade de Coimbra, as sessões de balneoterapia contribuem de forma activa para o tratamento do doente queimado. Estudámos as 
sessões de balneoterapia a que são sujeitos os doentes vítimas de queimaduras e, se

as referidas sessões interferem na descolonização da superfície corporal queimada. Caracterizámos as sessões em estudo, analisámos a 
influência de algumas variáveis na descolonização da área queimada e a relação existente entre os anti-sépticos utilizados nestas sessões 
(digluconato de cloro-hexidina 40mg/ml e iodopovidona solução espuma 40 mg/ml) e a referida descolonização. A nossa amostra é 
constituída por 137 sessões de balneoterapia e obtivemos alguns dos resultados: o grau da queimadura, o tempo de internamento e o anti-
séptico utilizado, influenciam a

descolonização da área queimada; foram identificados mais frequentemente os microrganismos Staphilococcus aureus, Proteus mirabilis 
e Pseudomonas aeruginosa.
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palavras-chave: Balneoterapia; queimados; anti-sépticos; descolonização.

Ana Margarida Paiva Rodrigues Martinho (1)

BalneotheRapy – a stUDy RealizeD in the BURns Unit of coimBRa’s UniveRsity hospital.
Lesions caused by burns are an important public health problem with serious social repercussions, causing suffering, loss of functional 

abilities and a considerable increase in medical expenses. The infection in burn patients is still their main cause of death, triggered by an 
infection in the burn zone. At present, at the Burns Unit at the Hospital Universitário de Coimbra, balneotherapy contributes actively to the 
burn patient’s treatment. This thesis presents the study and results of balneotherapy sessions on patients victims of burns and attempts to 
determine whether the aforementioned sessions interfere with the decolonisation of the burn zone on the patient’s body. Thus, we described 
the sessions under study, we analysed the influence of variables in the decolonisation of the burn zone and the connection between the 
antiseptic solutions used in these sessions (chlorhexidine digluclonate solution 40mg/ml and iodopovine foam solution 40mg/ml) and the 
subsequent decolonisation. Our sample comprises 137 balneotherapy sessions and according to the results, we realised that: the severity 
(degree) of the burn, the hospitalisation duration e the antiseptic solution, influenced the decolonisation of the burnt

zone; being more frequently identified microrganisms such as Staphilococcus aureus, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa.
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1 Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, a exercer funções na Unidade de Queimados dos HUC. Dissertação de Mestrado na área de Saúde Pública, apresentada na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
sob orientação do Professor Doutor Vítor José Lopes Rodrigues e Coorientação do Doutor Celso Daniel Rocha Cruzeiro

Rececionado em setembro 2012. Aceite em fevereiro 2013

Keywords: Balneotherapy; burn patients; antiseptic solutions; decolonisation

Revista investigação em enfeRmagem - novemBRo 2013: 9-23

Balneoterapia
Um estudo realizado na Unidade Funcional de 

Queimados dos Hospitais da Universidade de Coimbra

BalneoteRapia - Un estUDio RealizaDo en la UniDaD De QUemaDos en los hospitales De la 
UniveRsiDaD De coimBRa

Lesions caused by burns are an important public health problem with serious social repercussions, causing suffering, loss of functional 
abilities and a considerable increase in medical expenses. The infection in burn patients is still their main cause of death, triggered by an 
infection in the burn zone. At present, at the Burns Unit at the Hospital Universitário de Coimbra, balneotherapy contributes actively to the 
burn patient’s treatment. This thesis presents the study and results of balneotherapy sessions on patients victims of burns and attempts to 
determine whether the aforementioned sessions interfere with the decolonisation of the burn zone on the patient’s body. Thus, we described 
the sessions under study, we analysed the influence of variables in the decolonisation of the burn zone and the connection between the 
antiseptic solutions used in these sessions (chlorhexidine digluclonate solution 40mg/ml and iodopovine foam solution 40mg/ml) and the 
subsequent decolonisation. Our sample comprises 137 balneotherapy sessions and according to the results, we realised that: the severity 
(degree) of the burn, the hospitalisation duration e the antiseptic solution, influenced the decolonisation of the burntzone; being more 
frequently identified microrganisms such as Staphilococcus aureus, Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa.
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palabras clave: Balneoterapia; quemados; antisépticos; descolonización.
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A partir da leitura do artigo, La complejidad del cuidado y el cuidado de la complejidad: un trânsito pedagógico de los reduccionismos 
fragmentantes a las lógicas no lineares de la complejidad (Moya e Estaben, 2006), procuramos fazer uma análise reflexiva sobre a temática 
exposta, realçando os aspetos mais importantes desta. Nesta reflexão juntamos de uma forma criativa o contributo pessoal resultante da 
prática clínica, considerando ainda outros subsídios advindos da bibliografia pesquisada.
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palavras-chave: Teoria de enfermagem; Filosofia em enfermagem; Conhecimento; Educação em enfermagem (Fonte:DeCs)

Márcia Lúcia Sousa Dias Alves (1)

Paulo Joaquim Pina Queirós (2)

REflEctIvE analysIs basEd on thE aRtIclE: la complexiDaD Del cUiDaDo y el cUiDaDo De la 
complexiDaDe (Moya & EstabEn, 2006).

From reading the article, La complejidad del cuidado y el cuidado de la complejidad: un trânsito pedagógico de los reduccionismos 
fragmentantes a las lógicas no lineares de la complejidad (Moya e Estaben, 2006), we make a reflective analysis about the thematic exposed, 
highlighting the most aspects of this. In this reflection joined in a creative personal contribution resulting from the clinical practice and 
considering other subsidies arising from researched bibliography.
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 *Artigo publicado com a referência: Moya, JLM; Esteban, MPS (2006) La complejidad del cuidado y el cuidado de la complejidad: un trânsito pedagógico de los reduccionismos fragmentantes a las lógicas no lineares de la 
complejidad. Texto & Contexto-Enferm. Vol15 nº2 Florianópolis. Apr/June. Trabalho realizado no âmbito da unidade curricular Teoria de Enfermagem do IV Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra
1 Enfermeira, Hospital Dr. Nélio Mendonça, Mestranda em Enfermagem Médico-Cirúrgica
2 Escola Superior de Enfermagem de Coimbra/Pós-Doutorando ICBAS-UP

Rececionado em julho 2013. Aceite em outubro 2013

Keywords: nursing theory; Philosophy in nursing; Knowledge; nursing education (source: decs)

Revista investigação em enfeRmagem - novemBRo 2013: 24-33

análise reflexiva com base no artigo: 
La complexidad del cuidado y 

el cuidado de la complexidade 
(Moya & Estaben, 2006)*

análIsIs REflExIvo basado En El aRtículo: la coMPlExIdad dEl cuIdado y El cuIdado dE la 
coMPlExIdadE (Moya & EstabEn, 2006).
A partir de la lectura del artículo, La complejidad del cuidado y el cuidado de la complejidad: un tránsito pedagógico a reduccionismos 
fragmentantes una lógica en las que la complejidad lineal (Estabén y Moya, 2006), se hace un análisis sobre la reflexión temática expuesta, 
destacando los aspectos más importantes de este. En este trabajo se unieron en una contribución personal creativo que resulta de la práctica 
clínica, y teniendo en cuenta otras subvenciones derivadas de la bibliografía investigada.
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palabras clave: teoría de Enfermería, filosofía en Enfermería, conocimiento, Educación en Enfermería (fuente: decs)
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Fazer uma reflexão dos processos de transição relativamente a uma pessoa submetida a uma gastrectomia constitui o objeto de estudo deste 
artigo. Compreender a experiência transicional e definir as intervenções de enfermagem que melhor se adequam à obtenção de uma transição 
saudável, constitui o principal objetivo. A pessoa em estudo, experiencia uma transição de padrão múltiplo (saúde-doença; desenvolvimental 
e situacional) e caminha para um processo de transição saudável, uma vez que possui a perceção, o devido conhecimento e reconhecimento 
da experiência que está a viver demonstrando consciencialização do evento transacional que está a passar.R
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palavras-chave: Transições; vulnerabilidade; processo de saúde-doença; gastrectomia.

Alexandra Afonso (1)

Guilhermina Carvalho (1)

Fátima Domingues (1)

tRansitions of health-Disease. individual experience in gastrectomy.
This article make a reflection on the transition processes of  a person who had been  submit to a gastrectomy theme of this article. 
Understanding the transition experience and define nursing interventions most appropriate for achieving a healthy transition is the main 
objective. The person under study, experience a transition standard multiple (health and disease, development and situational) and is 
heading towards a healthy transition process, as it has the perception, right knowledge and recognition a
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1 Enfermeiras com Pós-Licenciatura em Enfermagem Médico-Cirúrgica (ESEP – 2009/2010)
ULS do Nordeste - Unidade Hospitalar de Bragança (Bloco Operatório)

Rececionado em abril 2012. Aceite em janeiro 2013

Keywords: transitions; vulnerability; health-disease process; gastrectomy

Revista investigação em enfeRmagem - novemBRo 2013: 34-40

tranSiÇÕeS SaÚDe-DoenÇa
Experiência na 

Pessoa Gastrectomizada

tRansiciones De salud-EnfERMEdad. La experiencia de una persona gastretomizada.
Hacer una reflexión de los procesos de transición en relación a una persona sujeta a una gastrectomía es el tema de este artículo. Entender 
la experiencia de transición y definir las intervenciones de enfermería que son más adecuados para el logro de una transición saludable es el 
objetivo principal. La persona objeto de estudio, la experiencia de una transición de múltiple estándar (la salud y la enfermedad; desarrollo 
y situacional) que se encamina hacia un proceso de transición saludable, ya que tiene la percepción, los conocimientos adecuados y el 
reconocimiento de la experiencia que está viviendo y demostrando consciencia del evento de transacción que está sucediendo.
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Palabras clave: las transiciones; vulnerabilidad; proceso salud-enfermedad; gastrectomía.
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A gestão de casos é definida como um método para planear, coordenar, implementar e avaliar a eficácia e a eficiência dos cuidados prestados 
ao paciente e à família, com vista a melhorar a qualidade de vida, a menor custo. O gestor de casos possui um papel fundamental neste 
processo assistencial, pois procura encontrar o equilíbrio entre as necessidades do paciente e as do sistema, minimizando a fragmentação, a 
descontinuidade e a duplicação da assistência prestada. Nem todos podem assumir o papel de gestor de casos, na medida que são necessários 
determinados requisitos essenciais ao seu desempenho: comunicacionais, espírito de liderança, gestão de recursos e de conflitos. Este artigo 
pretende fazer uma reflexão relativamente às características do perfil do gestor de caso, na medida que possui um papel preponderante nos 
domínios dos processos assistenciais ao doente e família/cuidador.

palavras-chave: Gestão de casos; gestor de casos; habilidades; características; enfermeiro; cuidar; roteiro clínico.

João Guterres (1); Glória Gonçalves (2)

Alexandra Afonso (3); Fátima Domingues (3); Guilhermina Carvalho (3)

CASE MANAGER. CLINICAL EXPERTISE.
Case management is defined as a method to plan, coordinate , implement and evaluate the effectiveness and efficiency of care provided to 
patients and their families , to improve the quality of life at a lower cost . The case manager has a key role in the care process , as it seeks to 
find a balance between the needs of the patient and the system , minimizing fragmentation, duplication and discontinuity of care delivered. 
Case managers must have certain key performance requirements: communication , leadership , resource management and ability to deal 
with conflicts. This article aims to reflect on the characteristics of the case manager profile, as having a leading role caring to the patient 
and family / caregiver processes .

Enfermeiros com Pós-Licenciatura em Enfermagem Médico-Cirúrgica pela ESEP (2009/2010)
1 Hospital de S. João do Porto, EPE - Unidade de Doentes Neutropénicos
2 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho - Bloco Operatório Central
3 Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE - Unidade Hospitalar de Bragança - Bloco Operatório

Rececionado em abril 2012. Aceite em janeiro 2013

Keywords: case management; case manager;  skills; profile;  nurse  care; clinical script.

Revista investigação em enfeRmagem - novemBRo 2013: 41-47

GeStor De CaSoS
EXPERTISE CLÍNICA
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GEstoR dEl caso. EXPERIENCIA CLINICA.
La gestión de casos se define como un método para planificar, coordinar , ejecutar y evaluar la eficacia y eficiencia de la atención prestada 
a los pacientes y sus familias , para mejorar la calidad de vida a un costo menor . El administrador de casos tiene un papel clave en el 
proceso de atención , ya que trata de encontrar un equilibrio entre las necesidades del paciente y el sistema , minimizando la fragmentación, 
la duplicación y la discontinuidad de la atención prestada . No todos pueden tomar el papel de gestor de casos, es necesario determinados 
requisitos esenciales para su desempeño: comunicación, habilidades de liderazgo, gestión de los recursos y de los conflitos. Este artículo 
tiene como objetivo reflexionar sobre las características del perfil del gestor de casos, pues tiene un papel preponderante en los dominios 
de los procesos asistenciales en el area del paciente y la relación familia/cuidador.

Palabras clave: manejo de casos ; gestor de casos ; habilidades ; características;  enfermería ; cuidado; guion clínico.
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48 Revista Investigação em Enfermagem

Na actual conjuntura de aumento da esperança média de vida a Enfermagem de Reabilitação constitui uma mais-valia, garantindo cuidados 
especializados que propiciem a autonomia e a qualidade de vida dos idosos.
O interesse em conhecer a influência de Enfermagem de Reabilitação, na qualidade de vida dos idosos, em contexto comunitário, deu origem 
ao estudo que tem como objectivos: caracterizar a população idosa, identificar a qualidade de vida dos idosos, verificar as relações entre as 
variáveis sócio-demográficas, de contexto clínico e a qualidade de vida dos idosos que recorrem à Unidade de Reabilitação de Medicina 
Familiar, no Centro de Saúde Norton de Matos.
É um estudo quantitativo, descritivo-correlacional, a amostra consiste em 45 idosos a realizar programa de reabilitação, entre 1 de Julho e 
18 de Dezembro de 2009, e a colheita de dados teve por base o Questionário do Estado de Saúde SF-36.
No que respeita à qualidade de vida dos idosos verificou-se que após a realização do programa de reabilitação houve melhoria em praticamente 
todas as dimensões da qualidade de vida estudadas, sendo a Dor Corporal o domínio em que se constou um maior aumento do percentil de 
referência desde o momento da admissão até à alta.

palavras-chave: Reabilitação, idoso, qualidade de vida.

Mónica Rosário Pereira(1); Jacinta Rosa Morais(2); 
José Manuel Jorge Gomes(3); António José Pinto Morais(4)

thE InfluEncE of nuRsInG REhabIlItatIon on QualIty of lIfE of EldERly.
In the current conjecture of increased life expectancy Nursing Rehabilitation is an asset, providing specialized care that foster independence 
and quality of life for seniors. The interest in knowing the influence of Rehabilitation Nursing, quality of life of elderly people in a community 
context, gave rise to the study aims to characterize the elderly population, identify the quality of life for seniors, to examine relationships 
between variables socio-demographic, clinical context and quality of life of elderly people who resort to the Rehabilitation Unit of Family 
Medicine at the Health Center Norton de Matos. 
It is a quantitative, descriptive, correlational, the sample consists of 45 seniors to carry out rehabilitation program, between July 1 and 
December 18, 2009, and data collection was based on the Health Status Questionnaire SF-36.
With regard to the quality of life for seniors found that after the completion of the rehabilitation program has improved in virtually all dimen-
sions of quality of life study, and the Bodily Pain domain in which consisted a greater increase in the percentile of reference from admission 
to discharge.

1 Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação, no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
2 Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação, no Centro de Saúde da Madalena.
3 Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação, no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
4 Doutor em Enfermagem, Professor Coordenador na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Orientador do trabalho)

Rececionado em dezembro 2012. Aceite em setembro 2013

Keywords: Rehabilitation, elderly, quality of life
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la InfluEncIa dE la REhabIlItacIÓn dE EnfERMERía En la calIdad dE vIda dE los ancIanos.
En la conjetura actual de aumento de la vida de Rehabilitación Enfermería esperanza es un bien, proporcionar la atención especializada 
que fomentar la independencia y la calidad de vida de los ancianos. 
El interés por conocer la influencia de la rehabilitación de enfermería, la calidad de vida de las personas mayores en un contexto comuni-
tario, dio lugar a los objetivos del estudio para caracterizar la población de edad avanzada, identificar la calidad de vida de los ancianos, 
para examinar las relaciones entre las variables socio-demográficos, el contexto clínico y la calidad de vida de las personas mayores que 
acuden a la Unidad de Rehabilitación de Medicina Familiar en el Centro de Salud de Norton de Matos. 
Se trata de un tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional, la muestra se compone de 45 personas mayores para llevar a cabo programas de 
rehabilitación, entre 1 de julio y 18 de diciembre de 2009, y la recolección de datos se basó en el Cuestionario de Estado de Salud SF-36. 
Con respecto a la calidad de vida de los ancianos que tras la finalización del programa de rehabilitación ha mejorado en prácticamente 
todos los aspectos de la calidad de vida de estudio, y el dominio de dolor corporal que consistía en un aumento mayor en el percentil de 
referencia desde el ingreso hasta el alta.

palabras clave: Rehabilitación, la calidad de los ancianos, de la vida. 
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Junto de um conjunto de quarenta e nove enfermeiros, com o objectivo de conhecer o que pensam sobre a enfermagem sob o ponto de vista 
teórico, questionámos sobre o conhecimento em enfermagem, a sua natureza, a racionalidade utilizada, as características do saber usado 
e criado, e como definem a enfermagem enquanto ciência. Analisámos as respostas com frequências absolutas e relativas, ponderámos 
os achados com juízo crítico e em conjugação com a revisão da literatura e concluímos que a enfermagem é identificada como ciência e 
arte, ciência humana prática, mas paradoxalmente assente numa racionalidade técnica e não prático-reflexiva, e que existe apropriação 
de conceitos e aspectos da teoria de enfermagem pelos enfermeiros informantes, mas a ganhar com uma discussão e interpretação mais 
aprofundada de forma a adquirir maior consistência.

palavras-chave: Teoria de Enfermagem; Filosofia em Enfermagem; Conhecimento (Fonte: DeCs)

Paulo Joaquim Pina Queirós (1)

What nuRsEs thInK of nuRsInG? data fRoM a GRouP of InfoRMants.
Along with a set of forty-nine nurses, in order to know what they think about nursing under the theoretical point of view, questioned 
about nursing knowledge, its nature, rationality used, the characteristics of the knowledge used and created, how they define nursing as 
a science. We analyzed the responses with absolute and relative frequencies, pondered the findings with critical judgment and weighting 
with the literature review and concluded that nursing is identified as science and art, science human practice, but paradoxically is based 
on a technical rationality and not practical reflective, and that there is appropriation of concepts  interpretation in order to acquire greater 
consistency.

1 Professor Coordenador ESEnfC, PhD, Pós-doutorando ICBAS-UP

Rececionado em junho 2013. Aceite em setembro 2013

Keywords: Theory; Philosophy in Nursing; Knowledge (Source: DeCs)

Revista investigação em enfeRmagem - novemBRo 2013: 57-65

o QUe oS enFerMeiroS 
penSaM Da enFerMaGeM? 
Dados de um grupo de informantes

Qué PIEnsan las EnfERMERas dE EnfERMERía? datos dE un GRuPo dE InfoRMantEs.
A lo largo de un conjunto de cuarenta y nueve enfermeras, con el fin de saber lo que piensan acerca de la enfermería bajo el punto de vista 

teórico, interrogado sobre los conocimientos de enfermería, su naturaleza, la racionalidad utilizado, las características del conocimiento 
utilizado y crearon, cómo definen enfermería como una ciencia. Se analizaron las respuestas de frecuencias absolutas y relativas, ponderó 
los resultados con el juicio crítico y la ponderación con la revisión de la literatura y concluimos que la enfermería se identifica como la 
ciencia y el arte, ciencia práctica humana, pero, paradójicamente, alegando, la racionalidad técnica y no práctica reflexivo, y que no hay 
apropiación de conceptos y aspectos de la teoría de enfermería, pero los informantes ten a ganar de la discusión e interpretación con el fin 
de adquirir mayor consistencia.

Palabras clave: Teoría de Enfermería; Filosofía en Enfermería; Conocimiento (Fuente: DeCS)
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O ambiente da prática pode ser definido como um conjunto de características organizacionais que facilitam ou constrangem a prática 
profissional de enfermagem. O objetivo é verificar se o ambiente da prática influencia os resultados dos cuidados ao nível da funcionalidade 
das pessoas. Estudo transversal e longitudinal, descritivo-correlacional. Os instrumentos utilizados para a recolha dos dados foram o Practice 
Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI) e o Internacional Resident Assessment Instrument – Acute Care (InterRAI – AC), 
ambos em versão portuguesa. Os dados foram analisados com recurso ao programa SPSS, versão 19.0. A amostra foi constituída pelos 
doentes internados nos 26 serviços de quatro hospitais da região centro de Portugal e pelos enfermeiros dos mesmos, com exceção dos 
enfermeiros chefes.. Os dados relativos aos doentes foram recolhidos entre março e julho de 2012 e os relativos aos enfermeiros entre julho 
e agosto do mesmo ano. Os resultados sugerem que os ambientes favoráveis da prática influenciam positivamente os resultados obtidos nos 
doentes ao nível do estado funcional. Os gestores devem ter isto em consideração pois a otimização dos ambientes pode ajudar a assegurar 
a qualidade dos cuidados, o que tem repercussões positivas ao nível da efetividade dos cuidados de enfermagem.

palavras-chave: Ambiente da prática dos cuidados, estado funcional, outcomes

António Fernando Salgueiro Amaral (1)

Pedro Lopes Ferreira (2)

INFLUENCE OF PRACTICE ENVIRONMENT ON NURSING CARE OUTCOMES
The practice environment can be defined as a set of organizational characteristics that facilitate or constrain professional nursing practice. 
The goal is to verify if the practice environment influences care outcomes at the level of people`s functionality. Cross-sectional study and 
longitudinal, descriptive and correlational. The instruments used for data collection were the Practice Environment Scale of the Nursing 
Work Index (PES - NWI) and the International Resident Assessment Instrument - Acute Care (InterRAI - AC), both in the Portuguese 
version. Data were analyzed using the SPSS software, version 19.0. The sample consisted by nurses of 26 services of four hospitals in 
the central region of Portugal, with the exception of head nurses, and by patients hospitalized in the same hospitals. Data on patients 
were collected between march and july 2012 and for the nurses between july and august of the same year. The results suggest that the 
favorable practice environments positively influence the results obtained in patients at the level of functional state. Managers should take 
this into consideration as optimization of the environments can help ensure the quality of care, which has a positive impact on the level of 
effectiveness of nursing care.

1 Professor Coordenador ESEnfC
2 Professor Associado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Rececionado em agosto 2013. Aceite em outubro 2013

Keywords: Nursing practice environments, functional status, outcomes.
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influência do ambiente da 
prática nos resultados dos 

cuidados de enfermagem

INFLUENCIA DEL ENTORNO DE LA PRáCTICA EN LOS RESULTADOS DE LOS CUIDADOS DE ENFERMEIRA
El entorno de la práctica se puede definir como un conjunto de características de una organización que facilitan o limitan el ejercicio 

de la enfermería. El objetivo es verificar se el entorno influye en los resultados de la atención al nivel de la funcionalidad de las personas. 
Estudio transversal y longitudinal, descriptivo y correlacional. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron el Practice 
Environment Scale of the Nursing Work Index (PES - NWI) and the International Resident Assessment Instrument - Acute Care (InterRAI - 
AC), en la versión Portuguesa. Los datos fueron analizados utilizando el software SPSS, versión 19.0. La muestra estuvo conformada por 
los pacientes hospitalizados en 26 plantas de cuatro hospitales en el centro de Portugal, por las enfermeras de las mismas plantas con la 
excepción de los jefes de enfermería. Los datos sobre los pacientes fueron recolectados entre marzo y julio de 2012 y para las enfermeras 
entre julio y agosto del mismo año. Los resultados sugieren que los entornos de la práctica favorables influyen positivamente en los 
resultados obtenidos en los pacientes en el que dice respecto a lo estado funcional. Los gerentes deben tener en cuenta que la optimización 
de los entornos puede ayudar a garantizar la calidad de la atención, que tiene un impacto positivo en el nivel de efectividad de los cuidados 
de enfermería.

palabras clave: entornos de practica; estado funcional; resultados  
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noRmas De pUBlicação

A Revista Investigação em Enfermagem (RIE) publica artigos sobre teoria de investigação, sínteses de investigação e cartas ao 
director, desde que originais, estejam de acordo com as presentes normas de publicação e cuja pertinência e rigor científico sejam 
reconhecidas pelo Conselho Científico.

A RIE publica também editoriais, notícias e informação geral sobre investigação.
De acordo com o Estatuto Editorial, os domínio dos saberes espelhados na RIE situam-se no domínio da enfermagem enquanto 

disciplina científica e prática profissional organizada.

1 - tipos De aRtigos
1.1 - cartas ao director:
Publicam-se nesta secção comentários, observações científicas ou críticas sobre artigos e temas surgidos na revista, assim como 

dúvidas ou experiências que podem ser resumidas. Quando justificar, a direcção da RIE envia aos autores visados as cartas para 
direito de resposta. Extensão máxima recomendada 3 páginas.

1.2 - Artigos sobre teoria de investigação:
Artigos sobre teoria, métodos e técnicas de investigação numa construção de saberes original, revisão ou mistos.  Estes artigos 

resultam da reflexão fundamentada sobre temas de investigação, desenvolvidos coerentemente de forma a obter conclusões válidas, 
podendo resultar da análise crítica da bibliografia relacionada com o tema em questão.

Devem estruturar-se da seguinte forma: 
Resumo: Até 150-200 palavras, que contará com breve informação sobre o problema analisado, discutido ou revisto e se 

for caso o material e métodos utilizados e conclusões.
Palavras Chave: até um máximo de seis palavras que espelhem os conteúdos desenvolvidos.
Introdução: Deve ser breve, focando o tema e os objectivos do trabalho.
Desenvolvimento da temática
Conclusão: Breve e sucinta, focando os elementos fortes do desenvolvimento que constituam novidade científica ou uma 

nova visão sobre problemáticas já existentes.
Bibliografia: Seguindo a Norma Portuguesa - NP 405-1 (1994), ou outra norma aceite na comunidade científica.
Extensão máxima recomendada 15 páginas.

1.3 - Artigos síntese de trabalhos de investigação:
Artigos que se constituam em sínteses de investigação e que se estruturam da seguinte forma:

Resumo; Palavras Chave; Introdução (com as características atrás enunciadas)
Fundamentação: Breve revisão e localização da problemática.
Material e métodos: Descrevendo-se com detalhe os métodos e as técnicas de investigação de forma a que possam ser 

avaliados e repetidos por outros investigadores. 
Resultados: Os resultados devem ser concisos e claros e incluir o mínimo necessário de tabelas e quadros. Apresentam-se 

de forma a que não exista duplicação e repetição de dados no texto e nas  figuras.
Discussão: Comentará os resultados alcançados confrontando-os com à revisão bibliográfica efectuada e relacionando-os 

com resultados de trabalhos prévios do próprio ou de outros autores. 
Conclusão: Breve e sucinta focando os elementos fortes resultantes da investigação e que constituem novidade científica 

ou um novo equacionar de dados já existentes.
Agradecimentos: Se considerar necessário, nomeia-se pessoas e entidades.
Bibliografia
Extensão máxima recomendada 20 páginas.

2 - ResponsaBiliDaDes  Éticas
As investigações realizadas em instituições carecem de autorização prévia das administrações. Quando se descrevem experiências 
realizadas em seres humanos deve-se indicar se os procedimentos estão de acordo com as normas da comissão de ética. Não se 
devem utilizar nomes, iniciais ou  números hospitalares.

Deve ser clara a permissão de publicação por entidades/instituições que financiaram a investigação.
A revista não aceita material já publicado. Os autores são responsáveis por obter as necessárias autorizações para a reprodução 

parcial ou total de  material (texto, quadros e figuras) de outras publicações. Estas autorizações devem pedir-se tanto ao autor como 
à editora.



Na lista de autores devem figurar unicamente as pessoas que contribuíram intelectualmente para o desenvolvimento do trabalho. 
De forma geral para figurar como autor deve-se cumprir os seguintes requisitos:

1 - Ter participado na concepção e realização do trabalho do qual resultou o artigo em questão.
2 - Ter participado na redacção do texto e nas eventuais revisões do mesmo.
3 - Estar de acordo com a versão que finalmente vai ser publicada.
A RIE declina qualquer responsabilidade sobre possíveis conflitos decorrentes da autoria dos trabalhos que se publicam.
Os autores devem mencionar na sessão de métodos se os procedimentos utilizados nos utentes e grupos de controlo se 

realizaram com o consentimento informado.
Os autores (todos os que constarem na autoria do artigo) devem juntamente com o envio dos originais enviar uma folha onde 

declarem ceder graciosamente os direitos de publicação do artigo. Daí decorre que um artigo enviado para a RIE até rejeição da sua 
publicação não pode ser enviado para outro periódico.

3 - como enviaR aRtigos paRa pUBlicação
Os artigos e cartas devem de preferência ser enviados via on-line através do site da RIE: www.sinaisvitais.pt/rie.php
Podem também ser serão endereçados ao director da RIE, Parque Empresarial de Eiras, lote 19 - 3020-265 Coimbra,  ou 

Apartado 8026,  3021-901 PEDRULHA. 
Neste caso, deve enviar um original em suporte papel dactilografado em espaço duplo, letra 12, papel formato A4, com o 

tamanho máximo recomendado conforme atrás descrito para cada tipo.
Deve enviar CD com o texto, de preferência em Word, construído de forma simples sem utilização de cor. 
Deve acompanhar carta com título do trabalho, nome dos autores, morada e forma de contacto, categoria profissional, título 

académico, local de trabalho. 
Deve acompanhar declaração, manuscrita ou dactilografada em como cedem à RIE os direitos de publicação do artigo (identificar 

título), datado e assinado por todos os autores.
Imagens, figuras e fotografias a inserir, devem ser enviados os originais de forma ordenada e em função da sua introdução 

sequencial no texto (formato JPEG ou TIFF, com boa resolução).
Tabelas, quadros e gráficos devem ser incluídos(as) por ordem de inclusão no texto. os autores devem ter em atenção à sua 

forma gráfica, à clareza de apresentação dos dados e resultados e ao formato dos símbolos da linguagem estatística.

4 - pRoceDimentos Da Rie
A RIE acusa a recepção do artigo em carta enviada ao 1º autor. A RIE assim que proceder à aceitação do artigo comunica ao 

1º autor a data provável de publicação.
Após publicação será(ão) enviada(s) ao(s) autor(es) senha(s) de acesso à RIE em formato PDF.
Os juízos e opiniões expressos nos artigos e cartas ao director são dos autores e não necessariamente do Conselho Editorial e 

da Formasau, Formação e Saúde Lda, editora da RIE, entidades que declinam qualquer responsabilidade sobre o referido material.
Terão prioridade na publicação os artigos provenientes de autores assinantes da RIE, da Revista Sinais Vitais e do SOS, Jornal 

de Enfermagem.

5 - RefeRências BiBliogRÁficas
Utilizam-se normas aceites pela comunidade científica nomeadamente a Norma Portuguesa, NP 405-1 (1994), alguns exemplos:
Monografias; 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade – Metodologia do trabalho científico. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

ISBN 85-224-0859-9     (Com mais de dois autores utilizar  et al.)
Artigos de publicações periódicas;
WEBB, Patt – A sociedade europeia de enfermagem oncológica: passado, presente e futuro. Enfermagem Oncológica. 

Porto. ISSN 0873-5689. Ano 1, Nº1 (1997), p.11-18.

  NOTA FINAL: Todos os artigos devem ter título, resumo e palavras-chaves em língua portuguesa, inglesa e espanhola.




