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Considerando a magnitude das infecções respiratórias agudas (IRA) na infância e a necessidade de que as educadoras de 
creches estejam preparadas para oferecer cuidados bem como identificar sinais de gravidade de problemas respiratórios, 
o objetivo deste estudo é identificar conhecimentos e práticas de educadoras de creches relativos à prevenção, detecção 
precoce e manejo destes agravos. O estudo será realizado jun to a duas creches universi tár ias no município de São Paulo. O 
projeto tem aprovação de Comité de Ética em Pesquisa. A coleta de dados se dará mediante realização de entrevistas 
es t ru turadas junto às educadoras e auxiliares de enfermagem das creches. O formulário para a coleta de dados contém 
uma parte destinada à caracterização dos sujeitos e outra a questões sobre conhecimentos e práticas relativos às IRA, 
at i tudes frente as dificuldades no cuidado com a criança e percepções sobre suas funções quanto ao controle das IRA na 
creche/pré-escola. As entrevistas serão gravadas, t ranscr i tas na íntegra e submetidas à análise temática de conteúdo. No 
pré-teste do ins t rumento, realizado em outra creche da mesma universidade, verificou-se a necessidade de alteração em 
um única questão, o que já foi realizado. O prazo previsto para término da investigação é julho de 2003. 
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Considering the magnitude of acute respiratory infections (ARI) in infancy and the necessity of nursery educators being 
prepared to offer both care and recognize signs of gravity of respiratory problems, the aim of this study is to identify skills 
and usage of nursery educators relative to the prevention, early detection and handling of these injuries. The study shall 
be undertaken along two university nurseries in the São Paulo Municipality. The project has the approval of the Committee 
for Ethics in Research. Data collecting shall be achieved through s t ructured interviews of the educators and nursery-
infirmary assistants. The form to be used for data collecting has a par t reserved for the characterization of the subjects 
and another for questions on skills and usage relative to the ARIs, a t t i tudes upon facing difficulties when caring for the 
child and perceptions on their functions as to the control of the ARIs within the nursery/pre-school. The interviews shall 
be put on tape, fully transcribed, and submitted to the contents ' thematic analysis. In the inst rument 's pre-test, undertaken 
in another nursery of the same university, the need for al teration can be put in jus t a single question, what has already 
been realized. The foreseen deadline for te rminat ing the investigation is July 2003. 
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