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O ambiente de trabalho é o melhor lugar para iniciar a abordagem de uma vida melhor conseguindo-se, por meio dele, atingir todos os demais 
aspectos da vida pessoal. As características do ambiente de trabalho que favorecem a prática profissional do enfermeiro são a autonomia, o controle 
sobre o ambiente e a relação colaborativa entre os médicos e enfermeiros. A presença desses atributos no ambiente de trabalho contribui para 
obtenção de resultados positivos para os enfermeiros, pacientes e instituições. O Nursing Work Index – Revised (NWI-R) – Versão Brasileira, é um 
instrumento que foi adaptado e validado para a cultura brasileira para avaliar a presença desses atributos no ambiente de trabalho do enfermeiro. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar o ambiente de trabalho do enfermeiro e a sua relação com a satisfação profissional e a percepção da 
qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente. Tratou-se de um estudo de caráter exploratório, descritivo e com abordagem 
quantitativa. O estudo foi desenvolvido em um hospital privado do interior do estado de São Paulo, sendo classificado como um hospital de médio 
porte, com 151 leitos, que realiza procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardíacas e neurológicas. A amostra foi composta por 43 
enfermeiros, a maioria do sexo feminino, solteira, com título de especialização, sem outro vínculo empregatício. Os resultados obtidos permitiram 
concluir que o enfermeiro que julga possuir maior autonomia no seu ambiente de trabalho, julga-se também mais satisfeito profissionalmente. 

Palavras chave: Ambiente de trabalho, Satisfação no emprego, Enfermeiros. 

Características do ambiente de trabalho que favorecem
a prática profissional do enfermeiro.

Assistência de enfermagem à gestante portadora de HIV.

REBELO, Andressa F.; GASPARINO, R.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

DENTELLO,  Bruna.
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.
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The work environment is the best place to start a better life approach to getting through it, reach all other aspects of personal life. The characteristics 
of the working environment that foster professional nursing practice are autonomy, control over the environment and collaborative relationship 
between physicians and nurses. The presence of these attributes in the workplace contributes to positive outcomes for nurses, patients and 
institutions. The Nursing Work Index - Revised (NWI-R) - Brazilian Version is an instrument that was adapted and validated for Brazilian culture to 
assess the presence of these attributes in the work environment of nurses. This study aimed to evaluate the work environment of nurses and its 
relationship with job satisfaction and perceived quality of nursing care provided to patients. This was an exploratory study, descriptive and 
quantitative approach. The study was conducted in a private hospital in the state of São Paulo is classified as a medium-sized hospital with 151 beds, 
which performs complex procedures such as cardiac and neurological surgery. The sample comprised 43 nurses, most were female, single, with 
specialist title, with no other employment. The results showed that nurses who judges have greater autonomy in their work environment, judges are 
also more satisfied professionally.

Key Words: Working Environment, Job Satisfaction, Nurses.  

A trajetória da AIDS vem se delineando desde 1982, de diferentes maneiras. A partir de 1986, a epidemia começou a ter um novo rumo no que se refere 
ao seu perfil, caracterizando-se, entre outros aspectos, pelo crescente número de mulheres infectadas pelo HIV. Como a maioria das mulheres 
infectadas encontra-se em idade reprodutiva, as gestantes portadoras do HIV constituem uma situação especial para a assistência de enfermagem, 
tanto em relação ao desenvolvimento da gestação e do feto, da realização do pré-natal, quanto em relação aos aspectos psicológicos, sociais e 
familiares. Existem vários aspectos a serem observados, o assunto evolui à medida que as pesquisas acrescentam novos conhecimentos. Pensando 
nisso, esta pesquisa teve como principal objetivo identificar a Assistência de Enfermagem prestada às gestantes portadoras de HIV no âmbito 
hospitalar, pesquisa esta quantitativa – descritiva realizada em um Hospital Universitário localizado em um município do interior de São Paulo. A 
amostra foi composta por 15 enfermeiros que atendem diretamente gestantes HIV positivas e que aceitaram participar da pesquisa. Diante dos 
resultados encontrados, cabe destacar que ainda há um longo caminho a ser percorrido no sentido de qualificar os enfermeiros e sua equipe na 
assistência à gestante HIV positiva. Sem dúvidas fica evidente a necessidade de sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos nessa assistência. É 
fundamental que as gestantes sintam-se acolhidas nos serviços que as atendem, tendo conhecimento para tomar suas decisões com responsabilidade 
e levar adiante o seu tratamento e de seu bebê e somente com esta qualificação isto será possível.

Palavras chave: HIV,  Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Enfermagem.

The history of AIDS is emerging since 1982, in different ways. Since 1986, the epidemic begins to take a new direction with regard to their profile, 
characterized, among other things, the growing number of women infected with HIV. Because most infected women are of childbearing age, pregnant 
women with HIV constitute a special situation for the nursing care, both in relation to the pregnancy and the fetus, the completion of prenatal and in 
relation to psychological, social and family. There are several aspects to be observed, the matter evolves as the research adds new knowledge. 
Thinking about it, this research aimed to identify the nursing care provided to pregnant women with HIV in the hospital. Quantitative research - 
descriptive, conducted in a university hospital located in a town in the interior of São Paulo. The sample consisted of 15 nurses who assist pregnant 
women HIV positive and who agreed to participate. Given these results, it is worth noting that there is still a long way to go in order to qualify the 
nurses and his team in the care of pregnant HIV positive. No doubt there is an evident need to sensitize and train the professionals involved in this 
assistance. It is essential that pregnant women feel welcomed in the services that attend them, with knowledge to make decisions with responsibility 
and carry on her treatment and her baby. Only with this qualification it will be possible.

Keywords: HIV, Nursing.

Characteristics of the working environment that foster professional nursing practice.

Nursing pregnant care to women with HIV.
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A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos. É considerada uma 
sensação individual e subjetiva. De um modo geral, muito se tem descrito na literatura a seu respeito na fase neonatal. Esta pesquisa teve como 
objetivo identificar o reconhecimento dos sinais de dor no recém-nascido (RN) pela equipe de enfermagem, utilizou metodologia qualitativa e os 
sujeitos constituíram-se de 27 colaboradores que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um Hospital Universitário. O período 
para coleta de dados compreendeu os meses de Maio a Junho de 2010. Foi utilizado um questionário semiestruturado, autoaplicado, cujos resultados 
foram submetidos à análise e reduzidos em temas específicos. Em sua percepção, os sujeitos revelaram identificar a dor no RN utilizando sinais de 
alterações comportamentais manifestados por ele, em sua maioria. Constatou-se que os procedimentos invasivos são responsáveis pelas causas de 
dor, sendo realizados vários procedimentos não-farmacológicos para o manejo desta dor. Com este estudo buscou-se compreender a atuação da 
equipe de enfermagem, contribuir com subsídios para a prática dos profissionais envolvidos nos cuidados a essa faixa etária, e também buscar uma 
assistência humanizada ao RN.

Palavras chave: Enfermagem, Recém nascido, Dor, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Percepção da equipe de enfermagem à dor do recém-nascido
em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Visão e conduta do enfermeiro acerca da ventilação mecânica.

PRADO, Bruna, B.; RODRIGUES, E.R.V. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

ALBINO, Erik H.; THOMAZ, M.C.A. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated or related to actual  or potential tissue injury. It is considered an individual and 
subjective sensation and, in general, much has been described in the literature about it in infancy. This survey aimed to identify the recognition of signs 
of pain in the newborn for nursing staff, a qualitative methodology and the subjects consisted of 27 employees who work in the Neonatal Intensive 
Care Unit of a University Hospital. The period for data collection comprised the months of May and June 2010. We used a semi-structured 
questionnaire which was self-applied, whose results were analyzed and reduced in specific subjects. It was noticed that the subjects have identified 
pain in the newborn using signs of behavioral changes manifested by them mostly.  It was found that invasive procedures are responsible for the causes 
of pain, many procedures being performed for non-pharmacological management of pain. This study sought to understand the role of the nursing 
staff, provide insight for the practice of professionals involved in caring for this age group, and also a search to a more humanized assistance to the 
newborn.

Keywords: Nursing, Newborn, Neonatal Intensive Care Unit and Pain.

Este estudo trata do tema ventilação mecânica, especificamente das condutas do enfermeiro diante do acionamento dos alarmes ventilatórios. Teve 
como objetivo analisar a visão e conduta do enfermeiro (a) acerca da ventilação mecânica, conhecer fatores dificultadores e facilitadores para 
enfermeiros (as) na assistência prestada a pacientes submetidos à ventilação mecânica. Este trabalho justificou-se pelo atual conhecimento do 
enfermeiro no controle dos parâmetros ventilatórios, nos proporcionará um avanço no conhecimento técnico-científico e a implementação da 
assistência de enfermagem adequada. A pesquisa foi realizada num hospital de privado da cidade de Jundiaí-SP, com 13 enfermeiros de ambos os 
sexos com idade entre 24 e 33 anos. Os dados foram colhidos por meio de questionários individualizados. A análise do conteúdo apresentou três 
categorias principais: plano de cuidados individualizado, atuação no controle e ajustes de parâmetros ventilatórios e conhecimento teórico-prático. 
Resultados: observou-se que 84,61% tiveram uma abordagem sobre ventilação mecânica durante a graduação, 38,46% dos enfermeiros cursaram 
especialização em terapia intensiva e 30,77% ainda estão cursando, 88,89% relataram que tiveram uma abordagem sobre ventilação mecânica 
durante a especialização e 61,53% relatam que na instituição de atuação não se tem uma educação continuada relacionada com a ventilação 
mecânica. Sobre a sistematização do paciente 100% relatam que consideram importante, porém, 53,84% relataram não elaborarem um cuidado 
individualizado.  Considerações finais: podemos inferir que grande parte não elaboram um plano de cuidados individualizado e não atuam no 
controle e ajuste de parâmetros ventilatórios por sobrecargas de tarefas burocráticas, superlotação das unidades, e insuficiência de conhecimento 
teórico-prático advindo da graduação e ausência de cursos de educação continuada. 

Palavras chave: Enfermeiro, ventilação mecânica, cuidados intensivos.

This study addresses the issue mechanical ventilation, specifically the conduct of nurse in front of the ventilatory alarms activate. The objective is to 
analyze the views and conduct of the nurse on mechanical ventilation, know factors difficult and easy to nurses in the health care to patients 
undergoing mechanical ventilation. This work was justified by current knowledge of nurses in the control of ventilation parameters, give us advance 
in the scientific-technical knowledge and implementation of appropriate nursing care. The survey was conducted in a private hospital in the city of 
Jundiaí-SP, with 13 nurses in both sexes, ages between 24 to 33 years. Data were collected through questionnaires individually. The content analysis 
showed three main categories: individualized care plan, and performance in the control and adjustment of ventilatory parameters and the 
theoretical and practical knowledge. Results: it was observed that 84.61% had an approach about mechanical ventilation during the graduation, 
38.46% of nurses specialized in intensive therapy and 30.77% are specializing, 88.89% reported that they had an approach during the expertise on 
mechanical ventilation and 61.53% reported that the institution of action has not been a continuing education related to mechanical ventilation. 
About the systematization of the patient 100% reported that they consider important, however, 53.84% reported not to develop an individualized 
care. Conclusion: we can infer that most don't develop an individualized care plan and not act on the control and adjustment of ventilatory 
parameters about loads of bureaucratic assignments, overcrowded of the units, and knowledge deficit is coming from the theoretical-practical and 
absence of courses continuing education.

Keywords: Nurse, Mechanical ventilation, Intensive care.

Perception of the nursing team to pain in the Newborn Intensive Care Unit Neonatal.

The nurse’s view and conduct on mechanical ventilation.
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         RESUMOS

Tempo de permanência e motivo de retirada de cateter implantável
de longa permanência em crianças e adolescentes.

ORTOLANI, Lucrécia C.M.; TRALDI, M.C.; GASPARINO, R.C. 
 Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

O estudo do tipo transversal e retrospectivo objetivou estabelecer a incidência de complicações associadas ao uso do cateter totalmente implantável 
do tipo Port–o-cath, em crianças e adolescentes com neoplasia. Realizado em um hospital do município de Jundiaí (SP), teve amostra de 62 implantes 
(n=62), realizados em 61 pacientes com idade variando de 1 mês a 17 anos. A coleta foi feita em prontuários e nos livros dos centros cirúrgicos de 
quatro hospitais utilizados para implantes, entre fevereiro de 2006 e julho de 2010. Os resultados indicam a mediana de tempo de permanência de 
391,5 dias, com variação de 23 a 1335 dias. A conclusão indicou uma incidência de 6,45% de complicações nos implantes, com um total de nove 
retiradas: quatro por conclusão do tratamento, quatro por complicações e uma por desistência do tratamento por parte da família.

Palavras chave: Cateter Venoso Central, Port-o-cath, Neoplasia, Enfermagem. 

The cross-sectional and retrospective study aimed to establish the incidence of complications associated with the use of indwelling catheter of the 
Port-o-cath kind in children and adolescents with neoplasia. Held in a county hospital in Jundiai (SP), it had a sample of 62 implants (n = 62) 
performed in 61 patients aged 1 month to 17 years. Samples were collected from medical records and in books of surgical centers of four hospitals used 
for implants, between February 2006 and July 2010. The results indicate a median length of stay of 391.5 days, range 23-1335 days. The conclusion 
indicated a 6.45% of complications in implants with a total of nine withdrawals: 4 through completion of treatment, 4 due to complications and a 
withdrawal of treatment by the family.

 Keywords: Central Venous Catheter, Port-o-cath, Complication rate, neoplasia, nursing. 

Length of stay and reason for withdrawal of indwelling catheter in children and adolescents.

Qualidade de vida de adultos hipertensos em tratamento ambulatorial.

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica na qual o paciente apresenta níveis de pressão arterial (PA) acima dos parâmetros 
normais, podendo ser causada por múltiplos fatores que podem lesionar diversos órgãos do organismo, alcançando por isso, grande importância 
epidemiológica no Brasil e no mundo. O diagnóstico da hipertensão arterial deve ser realizado essencialmente por meio da medida da PA e 
complementado por meio de exames clínicos e laboratoriais. A terapêutica adotada deve ser individualizada e de acordo com o risco que o paciente 
apresenta; porém independente do risco cardiovascular, mudanças do estilo de vida e dos hábitos alimentares devem ser adotadas. Tais mudanças de 
hábitos de vida e o uso contínuo de medicações caracterizam a HAS como uma doença crônica que pode comprometer a qualidade de vida. O Mini-
Cuestionario de Calidad Vida en Hiperténsion Arterial (MINICHAL) Versão Brasileira – é um instrumento adaptado e validado para a cultura 
brasileira e tem por finalidade identificar a percepção que os pacientes hipertensos têm sobre a sua qualidade de vida. O presente estudo teve por 
objetivo principal identificar a percepção da qualidade de vida de adultos hipertensos em tratamento ambulatorial. A pesquisa foi realizada em um 
ambulatório de especialidades numa amostra de 88 pacientes maiores de 18 anos e com o diagnóstico de HAS, que foram caracterizados através de 
um questionário socioeconômico e instrumento de avaliação da percepção da qualidade de vida. A percepção identificada neste estudo foi pior do que 
a de outros, o alfa foi satisfatório para ambos os domínios, existindo uma correlação entre os domínios e a última questão. A prática de exercícios 
físicos relacionou-se apenas com o estado mental (p = 0,02). Desse modo é possível concluir que a percepção de qualidade de vida em adultos 
hipertensos encontrada neste estudo foi diferente da população analisada na validação do Mini Questionário de Qualidade de Vida em Hipertensão 
Arterial (MINICHAL– BRASIL).

Palavras chave: Qualidade de Vida, Hipertensão, Pacientes Ambulatoriais.

MIAN, Natália C.; GASPARINO, R.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Hypertension (HBP) is a clinical condition in which the patient has blood pressure (BP) above normal limits, which may be caused by multiple factors 
that may cause injury in several organs of the body, so that it has gain epidemiological importance in Brazil and worldwide. The diagnosis of 
hypertension should be performed primarily by measuring blood pressure, and complemented by clinical and laboratory examinations. Therapy 
should be individualized and adopted according to the risk that the patient has; but independent of cardiovascular risk, changes in lifestyle and eating 
habits should be adopted. Such changes in lifestyle and the continued use of medications characterize hypertension as a chronic disease that can 
compromise the quality of life. The Mini Cuestionario de la Calidad de Vida en Hipertensión Arterial (MINICHAL) - is a validated instrument and 
adapted to Brazilian culture and aims to identify the perception that hypertensive patients have on their quality of life. The present study aimed at 
identifying the perception of quality of life in adults hypertensive outpatients. The survey was conducted in a specialty clinic in a sample of 88 patients 
over 18 years with a diagnosis of hypertension, which were characterized by a socioeconomic questionnaire and assessment tool of perception of 
quality of life. The perception identified in this study was worse than the other, the alpha was satisfactory for both domains, there a correlation 
between the domains and the last question. The physical exercise was associated only with mental status (p = 0.02). Thus we conclude that the 
perceived quality of life in adults hypertensive patients in this study was different from the population analyzed in the validation of the Mini 
Cuestionario de la Calidad de Vida en Hipertensión Arterial (MINICHAL-BRAZIL).

Keywords: Quality of Life, Hypertension, Outpatient

Quality of life in adults hypertensive outpatients.
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Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, com o objetivo de analisar a percepção do paciente a respeito da imagem do enfermeiro. O intuito foi 
identificar as características pelas quais o profissional é identificado no seu local de trabalho. Foi realizado num hospital público do interior do estado 
de São Paulo, que atende a população materno-infantil do município e região. A coleta foi realizada entre os meses de junho e julho de 2010, através de 
um questionário estruturado autoaplicado. A amostra foi composta por pacientes internados no hospital durante um período mínimo de 24 horas, 
com n=124, contou com a participação majoritária de mulheres (88%), posto que é uma instituição em que predomina o contato com o sexo feminino, 
seja como usuárias do serviço ou como acompanhantes das crianças. Os resultados indicaram que 62% dos pacientes reconhecem o enfermeiro e o 
diferenciam dos demais integrantes da equipe de enfermagem através dos procedimentos técnicos que realiza; da postura, traduzida na maneira 
como este se aproxima e se comunica com o paciente ou familiar, e pelo uniforme, sendo significativa apenas sua associação profissional com os 
procedimentos técnicos (p=0,04). Dentre os participantes que relacionaram esta alternativa, a maioria (52,2%) concluiu o ensino médio e 70,8% 
estavam internados por período de até 3 dias. As conclusões sugerem serem estas as estratégias de marketing profissional dos enfermeiros do 
hospital, que podem ser exploradas para transmitir a imagem que a instituição deseja cultivar entre os usuários.

Palavras chave: Marketing em saúde, Marketing profissional, Enfermagem, Gestão em saúde, Gestão em enfermagem.

Marketing profissional na saúde: a imagem do enfermeiro na percepção do paciente.

Prevalência de helmintos em crianças de dois a sete anos de idade,
na Unidade de Saúde da Família da área 21, no bairro Santa Gertrudes em Jundiaí-SP.

DIAS, Jeane V.; TRALDI, M.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

STORARI, Letícia B., VENDRAMIN, A.  
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

This paper is a quantitative study with the goal to analyze the patient's insight about the nurse's image. The purpose was to verify the characteristics 
which the professionals are identified with at their job location. This research took place at a public hospital in the countryside of São Paulo which 
attends the infant population and population of mothers from the county and region. The gathering of information happened between the months of 
June and July of the year 2010 through a self-applicative structured questionnaire. The sample was composed by patients committed at the hospital 
for a minimum period of 24 hours, with n=124 and could count on with a major participation of women (88%) being this institution a place where the 
contact with the female sex is predominant either as users of the service or as children's companions. The results indicated that 62% of the patients 
can differentiate the nurse from the other nursing staff members through the technical procedures they perform, their posture, translated in the 
manner how this worker approaches and communicates with the patient or the patient's family, and by their uniform being significant just the 
association related to technical procedures (p=0,04). Among the participants which related this latter alternative most of them (52,2%) have already 
graduated in high school and 70,8% of them had been committed for 3 days. The conclusions suggest being these the professional marketing 
strategies of the nurses of the hospital that can be explored to transmit the image which the institution is willing to captivate among the users.

Keywords: health marketing, professional marketing, nursing, health management, nursing management.

O presente trabalho teve como objetivo determinar a prevalência de helmintos em crianças de dois a sete anos de idade, moradoras na área 21, e 
matriculadas em uma escola municipal no Bairro Santa Gertrudes em Jundiaí- SP. Foram analisadas 45 amostras de fezes de crianças para avaliação 
de parasitismo por meio de exame coproparasitológico.   As amostras foram processadas no Laboratório da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no 
período de março a setembro de 2010, utilizando a técnica de Hoffmann, Pons e Janer (Sedimentação Espontânea). Os resultados obtidos nas 45 
amostras avaliadas foram 15 amostras positivas apresentando os seguintes parasitas: Giardia lamblia (8,9%), Ascaris lumbricoides (2,2%), 
poliparasitadas com Ascaris e Trichuris (20%), Endolimax nana (2,3%) e amostras negativas (66,6%). Os parasitas observados nas amostras de fezes 
das crianças estão relacionados à via de transmissão por meio de terra ou água e aos fatores de risco, como as precárias condições de higiene e 
saneamento básico. Foram realizadas medidas de educação continuada com as crianças por meio de mini palestras e as crianças parasitadas foram 
medicadas seguindo ainda com orientações preventivas para controle destas helmintoses nas famílias. 

Palavras chave: Inquérito parasitológico, Crianças, Prevalência.

Professional Marketing in the Health Department: the image of the nurse from the patient’s insight. 

Helminth prevalence in children two to seven years old
at the Family Health Unit area 21, the district in Santa Gertrudes, Jundiaí - SP.

This study had the objective to determine the helminth prevalence in children 2 to 7 years oh age, living in area 21, and enrolled in a public school 
district in Santa Gertrude, Jundiaí – SP. Fourty five samples of these children`s faeces were analysed for assessment of parasitism. The samples were 
processed at the Laboratory of Medical College of Jundiaí (Laboratório da Faculdade de Medicina de Jundiaí), on the period between March and 
September 2010, using the technique of Hoffmann, Pons and Janer (Spontaneous Sedimentation). The results obtained on the 45 samples tested were 
15 positives samples showing the following parasites:  Giardia lamblia (8.9%), Ascaris lumbricoides (2.2%), Ascaris and Trichuris (20%), Endolimax 
nana (2.3 %) and 30 negative samples (66.6%).  The parasites found on the children's faeces samples are transmitted by land or water and they are 
associated with risk factors such as poor hygiene and sanitation. A continuous education programme was desenvolved for the childrens with lectures, 
medication for the ones infected and preventive guidelines for the families.

Keywords: Inquiry parasitological, childrens and prevalence.
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Coping Religioso-Espiritual dos familiares de pacientes internados
em Unidade de Terapia Intensiva.

Objetivo: avaliar o Coping (enfrentamento) Religioso-Espiritual (CRE) dos familiares de pacientes internados em Unidade de terapia intensiva (UTI). 
Método: estudo de natureza descritiva de campo com abordagem quali-quantitativa. Amostra: 45 familiares de pacientes de UTI, 80% do sexo 
feminino e 20% do sexo masculino com idade entre 18 e 65 anos. Coleta de dados: os familiares responderam ao questionário de caracterização da 
amostra e à Escala CRE. Resultados: o valor do CRE total desta pesquisa foi de 3,4 (valor esperado é de 1,00 a 5,00), considerando esse valor, 
comprovou-se que os familiares participantes desta pesquisa fazem uso de estratégias de CRE. Em relação ao valor da razão CREN/CREP (sendo N 
negativo e P positivo), o valor encontrado foi de 0,7 (valor esperado varia de 0,20 a 5,00), considerou-se que os familiares desta pesquisa fazem maior 
uso de estratégias de CRE positivas do que negativas.  Conclusões: os familiares utilizam estratégias de CRE positivas mais do que estratégias de CRE 
negativas durante o processo de hospitalização de um familiar em UTI. Observou-se neste estudo também que independentemente da 
religião/espiritualidade todos os familiares relataram acreditar em Deus e a maioria acredita que a religião/espiritualidade tem ajudado muito no 
manejo para enfrentar o estresse da hospitalização. 

Palavras chave: Espiritualidade, Estresse psicológico, Unidades de terapia intensiva.

SCHLEDER, Letícia P.; PUGGINA, A.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Aim: to evaluate Spiritual-Religious Coping (SRC) of patient's familiar hospitalized in Intensive Care Unit (ICU). Method: study of descriptive nature 
with quali-quantitative focus. Sample: 45 patient's familiar of ICU, 80% feminine sex and 20% masculine sex with age between 18 and 65 years. Data 
collection: the familiars answered the sample characterization questionnaire and SRC Scale. Results: the value of total SRC of this research was 3,4 
(expected value is between 1,00 and 5,00), considering this value, was proved that the participants of this research use of SRC strategies. In relation to 
the value of reason SRCN/SRCP, the value was 0,7 (expected value is between 0,20 and 5,00), was considered that the familiars of this research use 
more SRC positive strategies than negative. Conclusions: the familiars use more SRC positive strategies than negative strategies during the 
hospitalization process of a familiar in ICU. Was also observed in this study that independently of the religion/spirituality all the familiars believe in 
God and the majority believes the religion/spirituality has helped very much in the control of stress during hospitalization.

Keywords: Spirituality, Psychological Stress, Intensive Care Units.

Spiritual-Religious Coping of patient’s familiar hospitalized in Intensive Care Unit.

Mapeamento da rede social de apoio à saúde na cidade de Jundiaí.

PEREIRA, Fabiana R.; TRALDI, M.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

O objetivo deste estudo foi identificar as entidades que integram a rede social de apoio à saúde na cidade de Jundiaí e descrever as suas atividades. O 
estudo é descritivo e de natureza qualitativa e foi realizado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil. Participaram da pesquisa as instituições 
cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e que apoiem a área da 
saúde e duas instituições não cadastradas, porém atuantes na cidade de Jundiaí, que foram encontradas por referências de outras, todas de natureza 
não-governamental e filantrópica. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a novembro de 2010, por meio de questionário, através do contato 
telefônico, e-mail e visita física à instituição. Foram encontradas 23 entidades que apoiam à saúde, sendo categorizadas pelo seu campo de atuação. 
Concluiu-se que as instituições filantrópicas são de suma importância para a população, uma vez que estas suprem as demandas não atendidas pelo 
serviço público. É relevante dizer que poucos estudos sobre o tema foram encontrados, sendo importante que surjam novos conceitos e ideias.

Palavras chave: Rede de apoio social, SUS e ONG.

The objective of this research is to identify the entity that integrate a social network of health support in the city of Jundiaí and describe its activities. 
The study is descriptive, it has a qualitative nature and it was done in the city of Jundiaí, São Paulo state - Brazil. The institutions that are registered in 
the project are the ones that are part of the Municipal board of social assistance and the Municipal board of children and teenagers rights which give 
support to health issues and two non registered institutions, therefore institutions that are active in the city of Jundiaí, that were found by references 
coming from others, all coming from non governmental and philanthropic backgrounds. The data collection occurred during the months of august 
through november of 2010, through questionnaires, telephone contact, e-mail and many institution visits. Were found 23 entities that give support to 
health issues and categorized by where (fields) they are active. In conclusion the philanthropic institutions are very important to the population, once 
they solve all the demanded necessities that cannot be attended by the public health service. It is relevant to say that not many researches about the 
issue were found, it is very important that new ideas and concepts come up to our attention. 

Keywords: Social network support, SUS and ONG. 

Research in social network support to health issues in the city of Jundiaí.
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A incidência de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes
em trabalhadores da área de enfermagem.

O presente estudo buscou identificar o perfil dos trabalhadores de enfermagem que se acidentou com instrumentos perfurocortantes, através de 
notificações feitas ao CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) na cidade de Jundiaí – SP. A amostra foi composta por 30 
trabalhadores da área de enfermagem de hospitais públicos. Os resultados mostram que 46,7% (14) dos trabalhadores acidentados eram auxiliares 
de enfermagem. Quanto ao gênero, 80% (24) eram do sexo feminino. Quanto ao tempo de profissão, 33,3% tinham 16 anos ou mais. A faixa etária 
mais atingida foi a dos 31 aos 40 anos com 50%. 96,7% (29) dos acidentes foram causados por agulhas de punção venosa. Os dados obtidos neste 
estudo indicam que para a prevenção dos acidentes devem ser incluídos nos programas de educação continuada, mudança de comportamento dos 
trabalhadores.

Palavras-chave: Enfermagem, Acidentes de Trabalho, Perfurocortantes. 

Silva, Mariana F.B. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

The present study sought to identify the profile of nursing workers that had accidents with sharp instruments, through notifications made to CEREST 
(Reference Center for Occupational Health) in Jundiaí - SP. The sample consisted of 30 workers of nursing of public hospitals. The results show that 
46.7% (14) of the injured workers were nursing assistants. Regarding gender, 80% (24) were female. As for the length of employment 33.3% were 16 
years or more. The age group most affected was from 31 to 40 years with 50%. 96.7% (29) of the accidents were caused by needles for venipuncture. 
Data from this study indicate that the prevention of accidents should include continuing education programs along with the change in behavior of 
workers.

Keywords: Nursing, Occupational Accidents, Sharp.

The incidence of accidents workers with sharp in the Nursing field.

Invasão do espaço territorial e pessoal do paciente hospitalizado:
percepção do paciente e equipe de enfermagem.

FORATORI, M.C.; PUGGINA, A.C.; GASPARINO, R.C. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Objetivo: Identificar os sinais de invasão do espaço territorial e pessoal, na percepção do paciente e da equipe de enfermagem e compará-las. Método: 
estudo de natureza descritiva de campo, com abordagem quantitativa. Amostra: 30 pacientes hospitalizados, 50% do sexo feminino e 50% do sexo 
masculino, com idade entre 18 e 59 anos e 30 profissionais de enfermagem colaboradores da mesma instituição, 83,3% do sexo feminino e 16,7% do 
sexo masculino, com idade entre 20 e 48 anos. Coleta de dados: Pacientes e profissionais de enfermagem foram submetidos a um questionário de 
caracterização da amostra e, na sequência, às perguntas da escala EMS-FIETEP, sendo que para os profissionais, os itens da escala foram modificados 
e direcionados para percepção dos mesmos. Resultados: Observou-se diferença significativa em relação à invasão do espaço territorial entre 
profissionais e pacientes, tanto quanto se comparou o escore que a média das 19 questões resultava (p=0,03) quanto nas mediana (p = 0,03). 
Observou-se uma média superior no profissional 5,46   0,75 do que nos pacientes 5,08   0,50. Para a invasão do espaço pessoal, não foram observadas 
diferenças significativas. Conclusão: Foram identificados sinais de invasão do espaço pessoal e territorial pelos pacientes e profissionais de 
enfermagem, observou-se que os pacientes sentem-se mais invadidos em relação ao espaço territorial comparado ao espaço pessoal. Algumas 
situações foram consideradas pelos profissionais de enfermagem como invasão do espaço pessoal e territorial, porém os pacientes consideraram as 
situações indiferentes.

Palavras-chave: Comunicação não-verbal, Comportamento Espacial, Enfermagem, Espaço Pessoal, Hospitalização.

Aim: To Identify the signs of invasion of the territorial and personal space, in the perception of patient and of the nursing team and to make a 
comparison. Method: studying of the descriptive nature of field, with quantitative approach. Sample: 30 hospitalized patients, 50% female and 50% 
male, aging from 18 to 59 years old and 30 nursing professionals of the same institution, 83,3% female and 16,7% male, aging from 20 to 48 years old. 
Data Collecting: patients and nursing professionals were asked to answer the sample characterization survey and, after that, the questions of the 
EMS-FIETEP scale, for the professionals the items of the scale were modified and aimed for their perception. Results: It was observed significant 
difference in relation to the invasion of territorial space between professionals and patients, not only when the score of the average of the 19 questions 
resulted (p=0,03) but also in the medians (p = 0,03). It was observed a superior average in the professional 5,46 ± 0,75 than in the patients 5,08 ± 0,50. 
In the personal space invasion, it was not observed any significant differences. Conclusion: signs of territorial and personal space invasion were 
identified by the patients and nursing professionals, it was observed that the patients feel more invaded in relation to territorial space compared to 
personal space. Some situations were considered by the nursing professionals as personal and territorial space invasion, however the patients 
considered the situations indifferent. 

KeyWords: Non verbal Communication, Spatial Behavior, Nursing, Personal Space, Hospitalization.

Invasion of the territorial and personal space of the hospitalized patient:
perception of the patient and nursing team.

SUPLEMENTO TCC ENFERMAGEM

Perspectivas Médicas, 21(2):44-50, jul/dez 2010.

+ +- -



                                                                                                                                                                          50

         RESUMOS

A parada cardíaca é uma situação dramática, definida pela ocorrência súbita de interrupção da circulação sanguínea, culminando com perda da 
consciência. O sucesso no atendimento de uma Parada Cardiorrespiratória está diretamente ligado ao treinamento e conhecimento da equipe, o que 
pode ser feito através de recursos de suporte básico e avançado de vida. A equipe de enfermagem depara-se atualmente com exigências impostas pela 
tecnologia e realizadas pelos usuários dos serviços de saúde, na busca de atendimentos qualificados. Decorre, então, a necessidade permanente de 
aprimoramento e atualização dos seus conhecimentos. O conhecimento das diretrizes favorece a integração entre os membros da equipe 
multidisciplinar durante o atendimento da Parada Cardiorrespiratória, aumentando potencialmente as chances de sobrevida destes pacientes. O 
objetivo deste trabalho é caracterizar o perfil sociodemográfico dos enfermeiros, analisar o nível de conhecimento dos mesmos sobre Ressuscitação 
Cardiopulmonar e relacionar os resultados ao setor atual de atuação. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, com abordagem 
quantitativa, a coleta de dados realizou-se em agosto de 2010, no Hospital São Vicente de Paulo no município de Jundiaí, estado de São Paulo - Brasil, 
onde foram aplicados questionários com questões objetivas aos enfermeiros das unidades de terapia intensiva (n=24). Resultados: Os enfermeiros 
eram na maioria do gênero feminino 66,6% (16), com a média de 32 anos de idade e 6,6 anos em média de formação, onde 79% (19) possuem 
especialização e apenas 4% (1) possui curso em ACLS.  Os enfermeiros da UTI geral obtiveram o maior número de acertos (77%) e os profissionais da 
unidade Semi-Intensiva tiveram 74% de acertos, enquanto os da unidade UTI coronariana acertaram 72% das questões, e por fim os enfermeiros da 
UTI neurológica acertaram 65% do questionário. Foi observado que os profissionais atuantes na UTI geral obtiveram um melhor desempenho, o que 
condiz com a literatura, pois as especializações da maioria, 7 (63,6%) dos 11 profissionais deste grupo são relacionadas com as áreas de atuação em 
urgência e emergência e em UTI adulto, o que facilita o atendimento em emergências clínicas. Diante do exposto conclui-se que o profissional 
enfermeiro ocupa uma posição extremamente importante frente ao processo de RCP e que a necessidade de aprimoramento e capacitação é 
fundamental para o sucesso da assistência. Entende-se ainda que o processo de educação permanente envolve aspectos bastante complexos em uma 
instituição de saúde, uma vez que envolve fatores políticos, pessoais e financeiros. 

Palavras chave: Enfermagem, Ressuscitação Cardiopulmonar, UTI.

Conhecimento dos enfermeiros de Unidade de Terapia Intensiva
sobre ressuscitação cardiopulmonar.

PIMENTEL, Fabiana R.; BRITO, Rosemara; THOMAZ, M.C.A. 
Departamento de Enfermagem, Faculdade de Medicina de Jundiaí, FMJ, Jundiaí, São Paulo.

Cardiac Arrest is a dramatic situation defined by the occurrence of sudden interruption of effective circulation, leading to unconsciousness.  The 
success in the attendance of a Cardio Respiratory Arrest is directly linked to the team training and knowledge, what can be done through life's basic 
and advanced support resources.  The nursing team currently faces requirements imposed by technology and used by the health service users, aiming 
qualified attendance. It happens, then, the permanent necessity of improvement and knowledge recycling. The knowledge of the procedures helps the 
integration between the multidiscipline team members during the attendance of the Cardio Respiratory Arrest, and potentially increases the chances 
of these victims survival. The objective of this essay is to classify the social demographic profile of these nurses and analyze their level knowledge about 
the Cardiopulmonary Resuscitation and relate the results to their working field. Methodology: It is a descriptive essay, prospective, with quantitative 
approach; the data collection was realized on August/2010 in the São Vicente de Paula Hospital in the city of Jundiaí, São Paulo state - Brazil, it were 
applied questionnaires with objective questions to the nurses of the intensive therapy units (n=24). Results: The nurses are in grand part female 66,6% 
(16), with an average age of 32 years old and 6,6 years of experience, who 79% (19) holds a specialization title and only 4% (1) has done a ACLS course. 
The nurses of the general ICU had the higher number of correct answers 77% and the professionals of the semi-intensive had 74% of the correct 
answers, while the Heart's ICU scored 72% of the questions and, at last, the nurses of the Neuro ICU answered correctly 65% of the questionnaire. It 
was noticed that professionals from the general ICU had a better performance, what goes in hands with the literature, because most of specializations, 
7 (63,6%) of the 11 professionals of this group, are related to the emergency and urgency fields and alto adult ICU, what makes easier the attendance 
in clinical emergencies. As per the above showed, it's concluded that the nurse professional holds an extremely important position in the RCP process 
and that the necessity of improvement and proper training is fundamental for the success of the attendance. It's also understood that permanent 
education process brings complex aspects in a health institution, since it involves political, personal and financial factors. 

Key words: Nursing, Cardiopulmonary Resuscitation, ICU.

Nurse’s knowledge of intensive care unit on CPR.
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