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A tecnologia não é nada. O que é importante é que 

tenhas fé nas pessoas, que basicamente são boas 

e inteligentes , e se lhes deres ferramentas, elas 

vão fazer coisas maravilhosas com elas 

STEVE JOBS
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Resumo 

 

Este relatório, apresenta uma reflexão sobre o percurso realizado ao longo do estágio 

final, que permitiu a aquisição e o desenvolvimento de competências, comuns e específi-

cas do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica e competên-

cias de Mestre. Para o desenvolvimento das competências, são demonstradas as ativida-

des desenvolvidas em cada contexto de estágio, seguindo a metodologia de projeto, de 

acordo com as necessidades identificadas em cada contexto, e o tema central do mesmo. 

A temática do projeto segue a linha de investigação da Segurança e Qualidade de 

Vida e pretende desenvolver o Empowerment dos Pais para o uso das Tecnologias.  

A capacitação dos pais para o uso das tecnologias é fundamental, dada a crescente 

importância que estas têm nas nossas vidas. As crianças crescem rodeadas de tecnologias, 

saber utilizá-las e geri-las, pode transformar esta interação numa experiência 

potenciadora do seu desenvolvimento. Porém não possuir ferramentas para mediar a sua 

utilização pode trazer consequências devastadoras. 

O estágio desenvolveu-se  em diferentes contextos da assistência à criança/jovem e 

família, o que proporcionou o desenvolvimento de várias atividades, com objetivo de 

maximizar a saúde da criança/jovem e família. 
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Abstract 

 

 

This report presents a reflection on the path taken during the final trainship, which 

allowed the acquisition and development of common and specific competences of the 

nurse specialist in child and pediatric health nursing and Master's competences. For the 

development of competences, the activities developed in each trainship context are 

demonstrated, following the project methodology, according to the needs identified in 

each context, and the central theme of the same. 

The theme of the project follows the research line of Safety and Quality of Life and 

intends to develop the Empowerment of Parents for the use of Technologies. 

Parental training in the use of technologies is essential, given the growing importance 

they have in our lives. Children grow up surrounded by technologies, knowing how to 

use and manage them can transform this interaction into an experience that enhances their 

development. However, not having tools to mediate their use can have devastating con-

sequences. 

The trainship was developed in different contexts of child/youth and family care, 

which allowed the development of several activities, with the objective of maximizing 

the health of the child/youth and family. 
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Introdução 

Este relatório encontra-se inserido na unidade curricular de Relatório, do primeiro 

semestre, do segundo ano do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na área 

de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. De acordo com o esta-

belecido pelo aviso publicado a 2 de maio de 2016, com número 5622/2016 esta Associ-

ação contempla a Escola Superior de Saúde de Beja do Instituto Politécnico de Beja, a 

Escola Superior de Saúde de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, a Escola Supe-

rior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora, a Escola Superior de 

Saúde do Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Escola Superior de Saúde do Insti-

tuto Politécnico de Portalegre. Este curso pretende de uma forma geral: 

“ Desenvolver conhecimentos e com-
petências para a intervenção especiali-
zada num domínio de enfermagem, evi-
denciados em níveis elevados de julga-
mento clínico e tomada de decisão, 
tendo em conta  as repostas humanas 
aos processos  de vida e aos problemas 
de saúde; promover a melhoria da qua-
lidade dos cuidados de saúde, com re-
curso à investigação, a uma prática ba-
seada na evidência e aos referenciais 
éticos e deontológicos; capacitar para 
a governação clínica, a liderança de 
equipas e de projetos bem como para a 
supervisão e gestão dos cuidados, nos 
diferentes contextos da prática clínica;  
contribuir para o desenvolvimento da 
disciplina e da formação especiali-
zada” (Instituto Politécnico de Beja, 
2019, p.2 ). 

 

A elaboração deste relatório tem como objetivo, por um lado apresentar o percurso 

formativo realizado,  e por outro  apresentar uma análise reflexiva sobre  as competências 

comuns do enfermeiro especialista [CCEE] (Regulamento n.º 140, 2019), adquiridas e 

desenvolvidas e competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de 

saúde infantil e pediátrica [EEESIP] (Regulamento n.º 422, 2018), ao longo do estágio 

final que compreendeu vários contextos de estágio.  
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Foi-nos creditado o estágio I tendo em conta a nossa experiência profissional nos  

cuidados de saúde primários [CSP], no âmbito do cuidado a crianças/jovens e famílias.  

No estágio final, foi desenvolvido igualmente um projeto de intervenção, desenhado 

de acordo com a metodologia de projeto. A necessidade de capacitar os pais para o uso 

das tecnologias, levou ao desenvolvimento do projeto “Empowerment dos pais para o uso 

das tecnologias-Atuação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica. 

 O objetivo do projeto é a resolução de problemas identificados, contribuir para a 

aquisição de competências de carater pessoal através do planeamento e execução do 

mesmo e dar resposta aos problemas identificados (Ruivo et al, 2010). 

O projeto desenvolvido seguiu a linha de Investigação da Segurança e Qualidade de 

Vida na criança/jovem e família. Através da capacitação dos pais,  proporcionou a aqui-

sição de competências do EEESIP,  permitiu a assistência  à criança/jovem com a família, 

na maximização da sua saúde, proporcionou conhecimentos às famílias e crianças e pro-

moveu a saúde da criança/jovem, família, contribuindo para a promoção da saúde, através 

da execução de cuidados antecipatórios, com estratégias motivadoras e com a sensibili-

zação dos pais (Regulamento n.º 422, 2018). 

 O projeto  teve como objetivo geral, a capacitação os pais para o uso das tecnologias 

e permitiu atuar ao nível da prevenção de complicações,  alertando os pais para o risco do 

uso incorreto das tecnologias, promovendo o uso regrado e direcionado das mesmas, con-

tribuindo para o bem-estar e o autocuidado de crianças/ jovens e famílias.   

Como objetivos específicos deste projeto definimos: sensibilizar a equipa de enfer-

magem para a adequação do uso das tecnologias pelas crianças; integrar o uso das tecno-

logias nas atividades lúdicas das crianças; informar os pais das recomendações sobre o 

uso das tecnologias; capacitar os pais para o uso de ferramentas de mediação parental, 

relativamente ao uso das tecnologias, nos vários contextos que fazem parte deste estágio 

final. 

O desenvolvimento do projeto foi transversal a cada contexto de estágio, através da  

metodologia de projeto. Foi realizado um diagnóstico da situação, definidos objetivos e 
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desenvolvidas atividades para promover o Empowerment dos pais para o uso das tecno-

logias. 

O estágio I como referido anteriormente foi creditado através do Processo de Vali-

dação de Competências. O  Estágio Final teve uma duração de 18 semanas, com início 

em março de 2021 no Serviço de Urgência Pediátrica [SUP] e término em abril de 2021 

num total de 6 semanas. O seguinte contexto de estágio foi o Serviço de Pediatria Inter-

namento [SPI], teve igualmente uma duração de 6 semanas com início no final de abril e 

término em junho. O último contexto de estágio ocorreu na Unidade de Cuidados Espe-

ciais Neonatais [UCEN] por um período de 6 semanas e término em julho de 2021.  

De uma forma geral o objetivo deste estágio foi, o desenvolvimento das competên-

cias específicas do EEESIP, para em parceria com a família/cuidadores prestar à cri-

ança/jovem cuidados especializados em cada contexto de estágio. 

 Esta introdução dá início ao relatório, seguindo-se uma fundamentação teórica sobre 

as tecnologias, a sua influência na vida das crianças, modelos de controlo parental exis-

tentes e fatores que os influenciam. Seguidamente, é feita uma fundamentação teórica, 

sobre o modelo de parceria de cuidados de Anne Casey, no Empowerment dos pais para 

o uso das tecnologias.  

Ao longo deste relatório utilizamos as designações de pais/ família para nos referir-

mos às pessoas significativas da criança. Sempre que o fizermos estamos a considerar os 

aos cuidadores principais da criança, que são responsáveis pelo seu desenvolvimento. 

No capítulo seguinte, é realizada a descrição da metodologia de projeto aplicada em 

cada contexto de estágio, com as descrições dos diferentes contextos de estágio, diagnós-

ticos da situação, objetivos e atividades realizadas.  

Em cada um destes contextos é realizada uma reflexão  sobre as competências do 

EEESIP. No último capítulo deste relatório é feita a análise e reflexão sobre as compe-

tências comuns do enfermeiro especialista e competências do Mestre em Enfermagem. 

A encerrar este relatório, surge a conclusão que resume o trabalho desenvolvido, faz 

uma análise reflexiva sobre as limitações, oportunidades e perspetivas futuras deste pro-

jeto. As referências bibliográficas, apêndices e anexos encontram-se no final deste rela-

tório. 
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O presente relatório foi redigido de acordo com o novo Acordo Ortográfico da Lín-

gua Portuguesa, encontra-se formatado de acordo com as orientações do Instituto Poli-

técnico de Beja e as referenciações e citações estão de acordo com a sétima Edição da 

American Psychological Association (2020).
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1. Fundamentação Teórica 

 Neste capítulo iremos fundamentar a escolha da temática que funcionou como fio 

condutor, ao longo da nossa aprendizagem clínica, estabelecer uma correlação entre a sua 

importância para a prática da profissão e o desenvolvimento das crianças/jovens e famí-

lias. A fundamentação procura analisar a literatura existente e enquadrar o problema, isto 

é, pretende analisar o que se conhece acerca da temática em estudo (Fortin, 2009). 

De forma a complementar as informações recolhidas para a realização da fundamen-

tação teórica, realizamos uma Scoping Review, acerca dos fatores socioeconómicos e de-

mográficos que influenciam os estilos de mediação parental, cujo resumo se encontra no 

apêndice 1,  de forma aprofundar conhecimentos, identificar os fatores que influenciam 

os pais  na gestão de uso das tecnologias e a forma como estes fatores se refletem na 

utilização das tecnologias pelas crianças.  

Após a realização da fundamentação teórica, será feito o enquadramento do tema por 

nós escolhido à luz do modelo teórico de Anne Casey da parceria de cuidados. 

 

1.1 A influência das tecnologias na vida das crianças  
 

O constante desenvolvimento tecnológico tem conduzido a grandes transformações 

nas sociedades, nas famílias e consequentemente nas crianças, na forma como interagem, 

como se desenvolvem cognitiva e fisicamente.  

A literacia informática tem vindo a assumir uma relevância cada vez mais atual, com 

especial preocupação por parte das organizações internacionais, nomeadamente a United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] que, na sua defi-

nição de literacia, faz alusão à capacidade de utilizar as tecnologias como recurso impor-

tante no processo de aprendizagem (Montoya, 2018). 
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As tecnologias abrangem um leque muito vasto de dispositivos, que vão desde a te-

levisão, computador pessoal, tablet, consolas, smartphones e cada vez mais cedo as cri-

anças entram em contato com este tipo de dispositivos de ecrã. 

Em 2016, de acordo com os estudos realizados, o  acesso à internet de pessoas que 

viviam em casa sem crianças foi de 59%. Comparativamente, pessoas que viviam em casa 

com uma criança no seu agregado familiar o acesso através de smartphones foi de 86% e 

através de tablet ou computador foi de 77% (European Commission, 2019). Em 2019, o 

acesso à internet a partir de casa, foi de 94,5% nas famílias com crianças até aos 15 anos 

e de  73,2% nas famílias que não têm crianças no seu agregado familiar (European 

Commission, 2019). 

O aumento do uso das tecnologias por parte das crianças levou a American Academy 

of Pediatrics [AAP] a emitir recomendações relativamente ao uso das mesmas. De acordo 

com a AAP (2020), as crianças menores de 18 meses devem ter um  uso das tecnologias 

restrito, a sua utilização não deve ir mais além do que a realização de algumas vídeo 

chamadas. Entre os 18  e os 24 meses recomenda-se apenas a introdução das tecnologias 

através de uma escolha de conteúdos adequados para a fase de desenvolvimento da cri-

ança e sempre com o co-uso dos pais. 

Entre os 2 e os 5 anos o tempo de utilização de dispositivos de ecrã recomendado é 

de 1 hora por dia, de conteúdos selecionados pelos pais que devem acompanhar a experi-

ência digital dos filhos. 

Para crianças com mais de 6 anos é recomendado a definição de limites de tempo de 

utilização, de tipo de dispositivos utilizados e o estabelecimento de um equilíbrio entre a 

sua utilização, o sono adequado e atividade física.  

De forma a ajudar os pais, a AAP, através da healthy children.org, desenvolveu um  

Plano de Uso de Tecnologias que serve para estabelecer regras entre pais e filhos para o 

uso das tecnologias. Este plano apresenta-se sob a forma de um contrato que pode ser 

impresso e afixado em local de fácil consulta, quer pelos filhos, quer pelos pais.  

Para além do Plano de Uso de Tecnologias foi também desenvolvida uma calculadora 

de tempo de uso de tecnologias que permite estabelecer um equilíbrio entre o uso das 

tecnologias e outras atividades essenciais para o desenvolvimento da criança, como horas 
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de sono, atividades em família, atividade física, tempo livre, partilha de refeições, escola 

e cuidados pessoais. 

Em 2019,  a World Health Organization [WHO] também emitiu guidelines sobre a 

atividade física, o sono e comportamentos sedentários em crianças com idades abaixo dos 

5 anos e alerta para o facto de comportamentos sedentários como ver televisão, jogos em 

tablets, smartphones e consolas podem contribuir para a inatividade da criança e aumento 

do risco sobrepeso e obesidade infantil. 

De facto, a influência das tecnologias nas crianças tem vindo a ser amplamente estu-

dada a nível mundial. A nível Nacional destaca-se um estudo realizado pela Entidade 

Reguladora da Comunicação Social [ERC], em 2017, que identificou e avaliou o uso de 

meios eletrónicos por crianças dos 3-8 anos. Neste estudo conclui-se que cerca de dois 

terços das crianças que tinham acesso a tablet em casa o utilizavam para uso pessoal, 

sendo este dispositivo considerado pelos pais como indicado para a idade. Este estudo 

classifica a forma como os pais mediam o uso das tecnologias em mediação confiante e 

otimista, em que a criança faz a gestão autónoma do acesso às tecnologias e uma media-

ção mais protecionista em que existem limites sobre o tempo de uso e qualidade dos con-

teúdos observados (ERC, 2017). 

Aos meios utilizados pelos pais para controlar, supervisionar ou interpretar os conte-

údos visualizados através do uso das tecnologias, recorrendo a estratégias para aumentar 

os benefícios, diminuir os riscos e auxiliar as crianças a lidar com conteúdos inapropria-

dos chamam-se Mediação Parental (Warren, 2001).  

Os pais, com superior interesse da criança, enquanto mediadores das experiências 

digitais tendem a utilizar diversas estratégias de medição de forma a potencializar os as-

petos positivos das tecnologias e minimizar os riscos e efeitos nefastos das mesmas. 

Foram identificados na literatura diversas teorias de mediação parental, mas o que é 

comum a todas elas é a existência de uma mediação mais restritiva e autoritária e uma 

mediação mais liberal com partilha de experiências e co-utilização. 

O estudo realizado por  Nathanson (1999) reúne a literatura de pesquisa e propõem 

três  amplas estratégias de regulação parental, nomeadamente mediação ativa, restritiva e 

de co-visão. 
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 A mediação ativa consiste em falar sobre os conteúdos visualizados pela criança 

enquanto a criança está a utilizar um dispositivo eletrónico. A mediação restritiva envolve 

a definição de regras que restringem a utilização dos dispositivos, incluindo restrições de 

tempo, local de uso ou conteúdo, sem discutir o significado ou os efeitos dos conteúdos. 

O Co-uso significa que o adulto permanece presente enquanto a criança está a utilizar as 

tecnologias, compartilha a experiência, mas não faz comentários sobre o  conteúdo ou os 

seus efeitos.  

Livingstone, S. and Helsper (2008),  ao analisar estas três estratégias de regulação 

parental questionam a distinção entre a mediação ativa e o co-uso, referindo que o facto 

de adultos e crianças partilharem  ecrãs implica sempre uma interação entre ambos.  

Em 2010, surge o modelo de Valcke et al, que relaciona os estilos parentais do estudo 

de Baumrind (1991) com as formas de mediação parental das tecnologias identificando 

quatro estilos de mediação: autoritativo onde a regras de utilização são explicadas à cri-

ança e é esperada um comportamento responsável da mesma para o cumprimento das 

regras estabelecidas. O estilo Autoritário é caracterizado pela existência de regras muito 

rígidas sem abertura à negociação, os pais esperam apenas o cumprimento das regras. No 

estilo permissivo não há limites estabelecidos, mas ocasionalmente existe um acompa-

nhamento dos pais da utilização das tecnologias. No estilo laissez-faire não existe qual-

quer intervenção dos pais na experiência digital dos filhos. 

Uma pesquisa realizada por Livingstone, et al. (2011) entre 2009 e 2011, em 25 Países, 

através do projeto «EU Kids Online» identificou cinco estratégias de  mediação parental 

das tecnologias: mediação ativa, mediação ativa de segurança, mediação de monitoriza-

ção, mediação técnica e mediação restritiva. 

Quando os pais em conjunto com a criança, realizam atividades online e conversam 

com os filhos sobre o que fazem na internet estamos perante uma mediação ativa. A me-

diação ativa de segurança está presente quando os pais aconselham os filhos acerca de 

estratégias de segurança, nomeadamente não partilhar conteúdos online ou passwords. 

Na mediação restritiva existem regras muito bem definidas relativamente ao tempo e local 

de utilização das tecnologias e não existe margem de negociação. Quando após a utiliza-

ção das tecnologias os pais vão verificar que conteúdos foram visualizados, que aplica-
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ções e sites foram visitados estamos perante uma mediação do tipo monitorização. A me-

diação técnica refere-se ao tipo de mediação em que os pais através do uso de programas 

e aplicações que restringem, filtram e controlam as atividades que os filhos podem reali-

zar online (Livingstone, S. et al 2011). 

A crescente preocupação e importância das tecnologias tem levado os pais a questi-

onarem-se sobre qual a melhor forma de educar os seus filhos.  

Considerando que as crianças aprendem por imitação é importante referir que o 

exemplo do uso de tecnologias por parte dos pais se vai refletir no comportamento da 

criança. Com o aumento do número de estudos  sobre o envolvimento de crianças mais 

pequenas com a tecnologia, o papel dos pais enquanto mediadores da sua utilização ou 

pela falta de autonomia das crianças  ou até para o próprio acesso aos dispositivos tecno-

lógicos tem tido um forte destaque.  De uma forma geral são os próprios pais os promo-

tores do primeiro contacto da criança com as tecnologias e são eles que influenciam a 

forma de utilização através do seu próprio exemplo de utilização, por imitação as crianças 

tendem a ter um comportamento semelhante ao dos pais relativamente às tecnologias 

(Brito et al., 2017). 

Tendo em conta que as tecnologias contribuem o desenvolvimento da criança pois 

são, sem sombra de dúvidas, uma importante fonte de saberes, mas também acarretam 

perigos, é importante perceber quais os fatores que influenciam os estilos de Mediação 

Parental utilizados mais comumente de forma a compreender se existem desigualdades 

de acesso às tecnologias e de que forma podem os Enfermeiros enquanto parceiros nos 

cuidados ajudar os pais, neste processo de aquisição de competências digitais, tendo em 

conta as características únicas de cada família. 

A atual pandemia Covid tem contribuído para o aumento do uso das tecnologias por 

parte das crianças, quer com fim lúdico, quer educacional, daí que perceber a sua influ-

ência no desenvolvimento se torne urgente. 

 Em abril de 2020, foi lançado um projeto «# CovidUnder19», em colaboração com 

a Organização das Nações Unidas [ONU] que tinha como objetivo entender as experiên-

cias das crianças com a pandemia Covid-19 e as suas opiniões de forma a promover o seu 

envolvimento nas políticas governamentais, para tal foi desenvolvida uma pesquisa mun-

dial «Life Under Coronavirus». Essa pesquisa revelou que o acesso à Internet não é igual 
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em todo o mundo e que 37% das crianças inquiridas não têm acesso à internet, o que 

revela desigualdades entre as crianças, este estudo revela ainda que um quarto das crian-

ças utiliza de forma diária a internet, e que o acesso à internet é primordial para o acesso 

a informações, educação e participação ativa na sociedade, por isso é importante compre-

ender e ajudar as crianças no acesso ao mundo digital (Terre des Hommes, 2020). 

A preocupação com esta temática levou a que em março de 2021 a ONU e o comité 

dos direitos da criança introduzissem o comentário geral nº 25 sobre os direitos da criança 

em relação ao ambiente digital. Este comentário destaca a importância das tecnologias na 

vida das crianças principalmente em momentos de crise, mas alerta também para os riscos 

e abusos que advêm da utilização das mesmas (Organização das Nações Unidas, 2021). 

A ONU enfatiza que os direitos de todas as crianças devem ser respeitados, protegi-

dos e cumpridos no ambiente digital. A crianças devem ter acesso ao ambiente digital em 

condições de igualdade, com conteúdos apropriados à sua idade e informações de uma 

ampla diversidade de fontes confiáveis. O presidente do Comité dos direitos da criança,  

alerta para o risco de desigualdades  e de oportunidades se o acesso digital não foi igua-

litário para todas as crianças,  reforça também a importância do acesso às tecnologias 

como forma de capacitação das crianças para exercerem os seus direitos civis, políticos, 

culturais, econômicos e sociais. 

Tendo em conta a atenção crescente desta temática é fundamental que pais e parcei-

ros de cuidados compreendam a sua importância, os seus limites e perigos. Para poder 

controlar o acesso às tecnologias é fundamental existir conhecimento por isso é impor-

tante capacitar os pais para o uso adequado das tecnologias, respeitando as características 

individuais da criança, da família e os fatores que influenciam o tipo de mediação apli-

cado bem como as ferramentas tecnológicas que se encontram ao nosso dispor.  

A promoção da saúde e a prevenção da doença são fundamentais nos cuidados à cri-

ança, daí que a capacitação dos pais para o desenvolvimento de cuidados antecipatórios 

seja crucial. 

 Apesar dos cuidados antecipatórios referentes ao uso das tecnologias surgirem des-

critos apenas a partir dos 10 anos, no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 

[PNSIJ] a verdade é que muita coisa mudou desde a implementação deste documento.  
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 Torna-se crucial que os enfermeiros enquanto profissionais de saúde, em conjunto 

com os pais encontrem estratégias para mediar a utilização das tecnologias de forma a 

capacitar as crianças digitalmente, mas também a protegê-las dos perigos a que se ex-

põem. 

É, pois necessária a “criação e aproveitamento de oportunidades para trabalhar com 

a família e a criança/jovem no sentido da adoção de comportamentos potenciadores de 

saúde”; “promoção do potencial de saúde, através de uma intervenção nos programas da 

saúde escolar”; “ fornecimento de informação orientadora dos cuidados antecipatórios, 

dirigido às famílias, para a maximização do potencial de desenvolvimento infantojuve-

nil”; “ sensibilização dos pais, cuidadores e profissionais para as situações de risco, con-

sequências e sua prevenção (…)”; e “criação e aproveitamento de oportunidades para 

facilitar a aquisição de conhecimentos relativos à saúde e segurança na criança/jovem” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2017, p.6).  

A capacitação dos pais para o uso das tecnologias constitui uma ferramenta muito 

importante para a utilização dos recursos digitais disponíveis  que cada vez mais cedo 

fazem parte da vida das crianças.  

 

1.2 O Modelo da parceria de cuidados de Anne Casey 
 

Com o envolvimento crescente das famílias nos cuidados à criança a capacitação dos 

pais, favorece o “desenvolvimento do exercício da parentalidade e tornam possível que 

os pais e as famílias o assumam, como direito e dever, competindo aos profissionais fa-

cilitá-lo e promovê-lo” (Direção-Geral de Saúde [DGS], 2013, p.7). 

Estabelecer vínculos e parcerias nos cuidados à criança é  fundamental pois as famí-

lias estão cada vez mais interessadas dos cuidados à criança (Melo et al, 2014). Daí que, 

o EEESIP deva desenvolver as suas capacidades de forma a dar resposta às necessidades 

crescentes da família relativamente às temáticas  em que as famílias apresentem algumas 

lacunas de conhecimento.  

A crescente preocupação e importância das tecnologias  na vida das famílias tem 

levantado questões à cerca da forma correta de educar os filhos. Tendo em conta que 
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atualmente é difícil viver sem tecnologias e que a sua presença constante na vida das 

crianças tem alcançado um papel importante nos tempos livres e nas rotinas familiares, 

abordar a forma como as famílias devem mediar a sua utilização torna-se uma questão 

essencial na atualidade.  

Encontrar estratégias e ferramentas para por um lado potenciar o desenvolvimento 

da criança, e o por outro lado antecipar problemas  que resultam do uso inadequado das 

tecnologias é crucial para as famílias. 

 A  capacitação dos pais para o uso das tecnologias é determinante, pais mais capa-

citados são mais informados e interativos, o que potencia a experiência digital da criança 

e permite estar mais atento a perigos da sua utilização (Brito et al., 2017; Nikken & Opree, 

2018; Sánchez-Valle et al., 2017). 

As escolhas de conteúdos digitais de pais e filhos, a utilização frequente das tecno-

logias e a sua capacidade para a utilização de dispositivos tecnológicos  varia de acordo 

com a capacidade dos pais para orientar os filhos na utilização das tecnologias. Pais mais 

capacitados ampliam a experiência digital da criança, são mais participativos, monitori-

zando, estruturando e apoiando as experiências digitais da criança e são capazes de redu-

zir os riscos ou danos da sua utilização (Brito et al., 2017). 

 O modelo teórico de Anne Casey surge em 1993, é o primeiro modelo de cuidados 

pediátricos, que invoca a presença dos pais/famílias nos cuidados prestados, fazendo de-

les parceiros nos cuidados à criança,  denominado Modelo da Parceria de Cuidados. Este 

modelo considera que os cuidados de enfermagem não se devem centrar só na criança, 

mas também na família, considera que os pais/família da criança  possuem um conheci-

mento ímpar sobre esta, sendo este aspeto fundamental para a prestação de cuidados à 

criança, da forma mais humanizada e individualizada possível (Casey, 1993).  

O modelo teórico proposto por Anne Casey  engloba cinco conceitos principais: a 

criança, a família, o enfermeiro, a saúde e o ambiente. A criança é vista como alguém 

cuja satisfação das necessidades depende de outras pessoas, na sua maioria, dos pais e/ou 

de outros membros da família (Casey, 1993; Farrel, 1994). A família é considerada uma 

unidade de indivíduos que detêm a responsabilidade principal pela prestação de cuidados 

à criança e que exercem uma forte influência no crescimento e desenvolvimento desta 

(Casey, 1993; Farrel, 1994). O enfermeiro é o profissional que detêm um conjunto de 
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responsabilidades e ações para a promoção e o restabelecimento do bem-estar da criança, 

prestando-lhe cuidados especializados, sempre que o estado de saúde da criança assim o 

exija (Casey 1993; Farrel, 1994).  

De acordo com Smith (1995) e Casey (1993), citado em Mano (2002), existem dois 

elementos principais que podem facilitar uma abordagem de parceria. O primeiro diz res-

peito ao empowerment da família, através da partilha de conhecimentos  e informações, 

de forma a capacitá-los para a tomada de decisão. O outro diz respeito aos cuidados ne-

gociados, através de uma relação terapêutica contruída com base no respeito e confiança 

entre a criança/famílias e o enfermeiro, resultando na construção de um plano de cuidados 

participativo de acordo com as competências e a vontade dos envolvidos.  

A parceria de cuidados de acordo com Hockenberry and Wilson (2006) constitui uma 

ferramenta importante para a capacitação e o empowerment dos pais.  

Os autores definem capacitação como as  “…oportunidades para todos os membros 

da família revelarem suas atuais aptidões e competências e adquirirem novas, necessárias 

para atender às necessidades da criança e da família” (Hockenberry & Wilson, 2006, p. 

10) e o empowerment como “…a interação entre os profissionais e as famílias de tal modo 

que elas conservem ou conquistem um sentido de controlo sobre as suas vidas e façam 

mudanças positivas que dêem origem a comportamentos de ajuda que estimulem seus 

próprios pontos fortes, aptidões e ações” (Hockenberry & Wilson ,2006, p. 10). 

De acordo com Casey citado em Farrel (1994) o enfermeiro  deve apoiar e orientar  

a família nos cuidados à criança de acordo com o grau de participação e envolvimento 

por eles elegidos através de uma atuação individualizada,  flexível e de respeito pelas 

particularidades da criança e família envolvidas nos cuidados. 

O enfermeiro deve ser capaz de avaliar o interesse e a capacidade dos pais na presta-

ção de determinados cuidados à criança e dotar os pais de conhecimentos necessários para 

ultrapassar dificuldades que possam surgir (Casey 1993; Farrel, 1994), promovendo uma 

dinâmica negocial de cuidados, de forma a tornar os pais verdadeiros parceiros de cuida-

dos.  

A parceria de cuidados é, pois, primordial nos cuidados pediátricos, devendo estar 

sempre presente no pensar e agir do Enfermeiro que cuida da criança/jovem e da sua 

família, em particular no do EEESIP. 



Empowerment    dos    Pais    para   o uso   da   Tecnologias-Atuação  do Enfermeiro   Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | Relatório de Estágio 

 
 

23 
 

Centramos a nossa intervenção na capacitação dos pais, para resolução de problemas 

resultantes do uso inadequado das tecnologias. Capacitar os pais de forma a promover a 

utilização adequada das tecnologias, com mais informação sobre ferramentas para a sua 

mediação, foi a estratégia utilizada. O modelo de Anne Casey revelou-se o mais adequado 

para o projeto, pois assenta em duas estratégias fundamentais para uma parceria de cui-

dados, o empowerment dos pais e a negociação dos cuidados, tendo sido estes os pressu-

postos que nortearam o desenvolvimento deste  projeto. 

O desenvolvimento de cuidados autónomos assentes em modelos e filosofias próprias 

da saúde infantil e pediátrica orientam a forma como o EEESIP cuida em pediatria. O 

modelo de parceria de cuidados de Anne Casey constituiu o fio condutor para o desen-

volvimento deste estágio final, nos seus diversos contextos bem como no desenvolvi-

mento do projeto desenhado. Com base neste modelo foram desenhados objetivos de es-

tágio e de projeto, bem como atividades para alcançá-los. Considerando os pais como 

parceiros integrantes do  processo de cuidar em pediatria, o desenvolvimento de um pro-

jeto com cuidados autónomos sustentados num Modelo de Cuidados capaz de capacitar 

os pais, empoderando-os e dotando-os de conhecimentos a cerca da temática em estudo 

foi crucial para a sua realização de relatório. 
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2. Estágio Final 

Nesta parte do relatório será apresentada a metodologia utilizada, os objetivos deli-

neados para cada contexto de estágio, as atividades desenvolvidas e as aprendizagens 

adquiridas. Em simultâneo com a apresentação do trajeto desenvolvido ao longo do está-

gio final será apresentado o projeto nele desenvolvido. 

O projeto foi desenvolvido no estágio final ao longo de 366 horas, entre 15 de março 

de 2021 e 16 de julho de 2021. O estágio final ocorreu em três locais diferentes, todos 

eles em contexto hospitalar: Serviço de Urgência Pediátrica [SUP] (15 de março de 2021 

a 24 de abril de 2021), Serviço de Pediatria Internamento [SPI] (26 de abril a 4 de junho 

de 2021) e Unidade de Cuidados Especiais Neonatais [UCEN] (7 de junho a 16 de julho). 

Salientamos que  a unidade curricular estágio I não foi realizada por nos terem sido 

validadas competências através do processo de reconhecimento e validação de competên-

cias, tendo em conta a experiência profissional e o curriculum vitae. Este estágio I seria 

para desenvolver na área dos CSP onde exercemos a nossa atividade profissional tendo, 

portanto, sido reconhecidas as competências nesta área de cuidados. 

Por esta razão,  selecionamos a realização dos três contextos de estágio em meio 

hospitalar, para ficar com uma visão mais ampla dos cuidados e permitir uma visão global 

dos cuidados à criança, nas mais diversas fases de desenvolvimento e acompanhamento 

em saúde. 

 

2.1 Metodologia Projeto 
 

A palavra metodologia é uma palavra derivada de “método”, do latim “methodus” 

que significa “caminho ou a via para a realização de algo”. Metodologia  é o campo de 

estudos  dos melhores métodos praticados em determinada área para a produção do co-

nhecimento. 

A metodologia é composta por um conjunto de procedimentos que produzem conhe-

cimento (Vilelas, 2009), permitem a aquisição de  “capacidades e competências de carac-

terísticas pessoais pela elaboração e concretização de projetos numa situação real”(Ruivo 
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et al., 2010, p.3) e tem como principal objetivo encontrar soluções para problemas. A 

metodologia é definida como “um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados para 

estudar qualquer aspeto da realidade social, que permite prever, orientar e preparar o ca-

minho que os intervenientes irão fazer ao longo da realização do projeto”(Ruivo et al., 

2010, p.4). 

A metodologia de projeto apresenta as seguintes fases: elaboração do diagnóstico da 

situação, planificação das atividades, meios e estratégias para a resolução do problema 

encontrado, execução das atividades planeadas, avaliação e divulgação dos resultados al-

cançados (Ruivo et al., 2010), as etapas deste projeto encontram-se expostas num crono-

grama,  no Apêndice 2.  

O diagnóstico da situação é a primeira etapa da metodologia de projeto, pretende “ a 

elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação-problema identificada”(Ruivo et al., 

2010, p.10) de forma a gerar respostas às necessidades concretas de saúde da população 

(Ruivo et al., 2010). O seu principal objetivo é atender às necessidades identificadas, 

dando resposta aos problemas de saúde detetados de forma a aprimorar a eficácia dos 

serviços de saúde. 

A escolha da temática deste projeto recaiu sobre o : “Empowerment dos Pais para o 

uso da Tecnologias-Atuação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde In-

fantil e Pediátrica”. Realizou-se uma revisão da literatura ainda no decurso da Unidade 

Curricular de Projeto, de forma a compreender o que já havia sido estudado relativamente 

a esta temática, de forma a realizar um diagnóstico da situação. Ao longo do estágio final 

também foi realizada uma Scoping Review, como referimos anteriormente  que serviu de 

suporte para a fundamentação teórica do tema escolhido. 

Em cada contexto de estágio, com os contributos das equipas de enfermagem, as suas 

visões e preocupações acerca da temática, bem como as observações realizadas, foi afe-

rido o diagnóstico da situação, planeadas e executadas  atividades específicas a desenvol-

ver em cada contexto. Através da  capacitação dos pais para o uso das tecnologias desen-

volvemos este projeto, de forma a prevenir situações de dependência, alterações do com-

portamento, alterações sociais e exposição a perigos decorrentes do uso indevido das tec-

nologias. 
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De acordo com o descrito anteriormente na fundamentação teórica, foi realizado o 

diagnóstico da situação, revelando a necessidade de intervir ao nível da capacitação dos 

pais para o uso das tecnologias. Através do diagnóstico da situação partimos para a defi-

nição do problema que concebe “o início da concretização de uma investigação ou elabo-

ração de um projeto” (Ruivo et al., 2010, p. 12). Para a sua definição podem utilizar-se 

“teorias sobre o fenómeno em estudo, a observação direta que permite verificar a regula-

ridade e estabilidade temporo-espacial do problema em questão, investigações anteriores 

e problemas anteriores” (Ruivo et al., 2010). 

Com o intuito de identificar o problema, utilizamos bases de dados científicas de 

forma verificar a pertinência da temática, recorremos a entrevistas abertas com os respon-

sáveis dos serviços e colegas EEESIP, tendo sido também aplicado um questionário 

(Apêndice 3) com o objetivo de clarificar a pertinência da temática em estudo, quais os 

aspetos mais pertinentes a abordar na capacitação dos pais, bem como quais estratégias 

mais adequadas para a realização desta capacitação nos diferentes contextos de estágio. 

O questionário é  “um conjunto  estruturado de questões expressas num papel, destinado 

a explorar a opinião das pessoas a que se dirige” (Vilelas, 2009, p.359). A revisão da 

literatura e a análise dos questionários aplicados permitiram fazer o diagnóstico da situa-

ção. 

 O principal problema identificado foi: a falta de conhecimento dos pais sobre o uso 

das tecnologias, assim como estratégias para o exercício do controlo parental. Paralela-

mente, verificou-se a escassez de conhecimentos sobre as consequências de uma prolon-

gada e não vigiada exposição a dispositivos eletrónicos  e a necessidade de formação dos 

profissionais sobre  estratégias de mediação de uso das tecnologias. 

Após a definição do problema passamos à segunda fase da metodologia de projeto, a 

planificação, que requer a definição de objetivos gerais que fornecem “indicações acerca 

daquilo que o formando deverá ser capaz de fazer após o seu percurso formativo”(Ruivo 

et al., 2010, p. 18) e objetivos específicos que “são indicadores de conhecimento e apti-

dões que os formandos devem adquirir ao longo do processo formativo”(Ruivo et al., 

2010, p. 18) 
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Transversalmente em cada contexto de estágio foram  definidos objetivos específi-

cos, planeadas e realizadas atividades adequadas às necessidades e características estru-

turais dos diferentes contextos de estágios, com o objetivo geral de capacitar os pais para 

o uso das tecnologias. 

Definimos como objetivos específicos deste projeto de intervenção no SUP: sensibi-

lizar a equipa de enfermagem para a adequação do uso das tecnologias pelas crianças; 

Integrar o uso das tecnologias nas atividades lúdicas das crianças; Informar os pais das 

recomendações sobre o uso das tecnologias; Capacitar os pais para o uso de ferramentas 

de mediação parental relativamente ao uso das tecnologias. 

No SPI definimos como objetivos específicos: sensibilizar a equipa de enfermagem 

para a adequação do uso das tecnologias pelas crianças; Informar os pais das recomenda-

ções sobre o uso das tecnologias; Capacitar os pais para a utilização de instrumentos de 

controlo parental nas aplicações utilizadas pelas crianças; Estabelecer com os pais e cri-

anças um plano de uso de tecnologia. 

Na UCEN os objetivos específicos por nós propostos foram: Sensibilizar a equipa de 

enfermagem para a influencia das tecnologias; Promover o vínculo afetivo através do uso 

das tecnologias ; Informar os pais das recomendações sobre o uso das tecnologias.  

Depois de realizado o diagnóstico da situação e definidos os objetivos, iniciou-se a 

fase de planeamento com a definição das atividades a realizar, meios e materiais neces-

sários, bem como os recursos mobilizados para a execução do projeto, com a realização 

de um cronograma próprio, onde estão calendarizadas todas as etapas do projeto. 

A execução é a fase seguinte da metodologia de projeto “materializa a realização, 

colocando em prática tudo o que foi planeado”(Ruivo et al., 2010, p. 23). No subcapítulo 

seguinte será apresentado a forma como foi desenvolvido em cada contexto de estágio a 

execução do projeto. 

Relativamente à avaliação do projeto foi realizado de maneira contínua, de forma a 

permitir uma reavaliação da situação, com a abertura para a redefinição de objetivos, ati-

vidades e meios para alcançar  os  resultados esperados (Ruivo et al., 2010). A avaliação, 
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decorreu ao longo de todo o estágio, com a colaboração da docente orientadora, enfer-

meiros orientadores e enfermeiros chefes/coordenadores em todos os contextos de está-

gio. 

O desenvolvimento do projeto ao longo dos vários contextos de estágio, bem como 

a  redação deste relatório dão resposta à última fase da metodologia de trabalho de projeto, 

a divulgação de resultados que tem como principal função dar “a conhecer à população 

em geral e outras entidades a pertinência do projeto e o caminho percorrido na resolução  

de um determinado problema” (Ruivo et al., 2010, p. 31). 

A divulgação dos resultados permite, mobilizar outros profissionais  para a temática 

em estudo, funcionando como elemento mobilizador para a resolução dos problemas 

identificados. 

 

2.2 O Empowerment dos pais para o uso das tecnologias no Ser-

viço de Urgência Pediátrica 
 

A hospitalização de urgência, constitui uma das experiências mais traumáticas para 

a criança/jovem e família. Este tipo de hospitalização está ligada à sensação de separação, 

ainda que, “não ocorra fisicamente ela processa-se em relação ao ambiente familiar físico 

e afetivo, o que conduz a um processo de vinculação alterado” (Diogo et al., 2016, p. 29). 

O EEESIP, deve ser capaz de apoiar a família e a criança, promovendo um ambiente 

calmo e seguro, promovendo a diminuição dos medos associados à hospitalização. 

Em seguida, é realizada uma descrição do contexto de estágio, os objetivos traçados 

para a prestação de cuidados do EEESIP e as competências desenvolvidas nesse âmbito. 

Relativamente ao projeto desenvolvido será também apresentado o diagnóstico da situa-

ção, os objetivos delineados e as atividades desenvolvidas. 
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2.2.1 Descrição do contexto de estágio 

 

O primeiro contexto de estágio teve início em março de 2021, decorreu no SUP, com 

uma duração de 6 semanas, sob  tutoria e orientação de um EEESIP. A seleção deste local 

de estágio prendeu-se com o facto de ser uma área de complementaridade, para o exercí-

cio da nossa atividade profissional, uma vez que,  exercemos funções numa Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados [UCSP],  este contexto de estágio revela-se muitas 

vezes como o início do percurso em relação à hospitalização da criança. 

Para a descrição do  contexto de estágio apresentado foi utilizada a consulta de do-

cumentos internos da instituição, a observação direta e a realização de perguntas à equipa. 

O SUP é uma unidade funcional contígua à urgência geral, que inclui uma unidade 

de internamento de curta duração. O seu principal objetivo é, a prestação de cuidados 

urgentes de forma continuada, a todas as crianças e jovens até aos dezassete anos e tre-

zentos e  sessenta e quatro dias. Este serviço situa-se no piso zero da instituição hospitalar, 

funciona em articulação com a urgência geral, que presta apoio ao nível das especialida-

des cirúrgicas, ortopédicas e psicologia. Quando existe a necessidade de encaminhamento 

para outras especialidades, o pediatra contacta o colega da instituição, onde se encontra o 

especialista, articula o transporte da criança e do acompanhante, através de uma ambu-

lância. No caso de a criança necessitar de acompanhamento de enfermagem é o enfer-

meiro da triagem que faz a transferência da criança. 

Devido à situação epidemiológica atual, está dividida em duas valências: «área Co-

vid» e «área não covid». É realizada uma pré-triagem à entrada do serviço de urgência, 

por um enfermeiro de forma a  despistar sinais e sintomas de Covid. O encaminhamento 

da criança e o seu acompanhante é feita de acordo com a sintomatologia existente.  

A «área Covid» situa-se em módulos contentorizados, situados entre a urgência Geral 

e a «área não Covid» da pediatria. Esta área, tem uma sala de triagem, um gabinete mé-

dico, uma sala de colheitas, uma sala de emergências e duas salas de internamento de 

curta duração com uma maca e um berço. Tem uma casa de banho e uma zona de sujos 

onde é removido o equipamento de proteção individual. Funciona vinte e quatro horas 

por dia, com os profissionais do SUP que alternam em cada turno, por um período de 4 

horas cada.   
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A «área não Covid» do serviço de pediatria, situa-se no mesmo piso da urgência 

Geral da instituição hospitalar, apresenta uma sala de espera com casa de banho, uma sala 

de triagem, uma zona de Inaloterapia (atualmente desativada), uma zona de emergência, 

com um anexo de apoio, dois gabinetes médicos, uma sala de trabalho e uma unidade de 

curta duração, dotada de uma cama e um berço, com casa de banho adjacente.  

A equipa do SUP é constituída por enfermeiros, pediatras, e assistentes operacionais. 

A equipa de enfermagem é constituída por 19 profissionais, incluindo o enfermeiro coor-

denador, que também faz a coordenação da urgência geral, existem cinco EEESIP. Em 

cada turno trabalham três enfermeiros, que utilizam o método de trabalho responsável, 

preferencialmente deve existir em cada turno um EEESIP. A distribuição dos locais de 

trabalho é feita pelo enfermeiro coordenador e pode alternar entre: triagem, prestação de 

cuidados e «área covid». É da responsabilidade do enfermeiro da prestação de cuidados, 

a verificação no turno da manhã dos equipamentos disponíveis e materiais. O pedido de 

material clínico e de farmácia é feito, preferencialmente, na segunda e sexta-feira no turno 

da manhã. 

A priorização de atendimentos é feita através de uma triagem  realizada pelo  «Sis-

tema Clínico Urgência Triagem - Alert – Manchester®», um sistema que fornece ao pro-

fissional uma prioridade de atendimento, baseada nas queixas apresentadas e sinais evi-

denciados. De acordo com o descrito pela criança e/ou acompanhante é preenchido um 

fluxograma que determina a prioridade de atendimento. Este atendimento pode oscilar 

entre: emergente, muito urgentes e urgente, respetivamente, cor vermelha, laranja e ama-

rela, ou  verde e azul em caso de situações pouco urgentes ou até mesmo não urgentes. 

Os registos em cada processo são realizados ao longo turno através de registos no sistema 

SClinico®, utilizando a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

[CIPE]. 

O acesso ao SUP é feito externamente através de uma porta, com sensor de movi-

mento, que permite, a entrada na sala de espera, sendo que a  saída desta sala após o 

encerramento das portas, só é possível, através da ativação de um sensor, colocado em 

local não acessível às crianças, de forma a garantir  a segurança das mesmas, durante a 

estadia no serviço. Também neste sentido, internamente o acesso ao serviço é feito atra-

vés, da inserção de um código. 
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2.2.2  Objetivos da prestação de cuidados especializados 

 

Para a  prestação de cuidados especializados o objetivo geral por nós desenhado foi: 

“Desenvolver competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de 

saúde infantil e pediátrica e prestar cuidados especializados à criança em parceria com a 

família/cuidadores nos diferentes locais de  estágio”, em termos de objetivos específicos:  

• Desenvolver cuidados de saúde especializados, ao lactente/criança/jovem e família 

através da assistência prestada; 

• Prestar cuidados de enfermagem especializados  ao lactente/criança /jovem e família 

em contexto de urgência. 

 Para o cumprimento deste objetivos foram realizadas as seguintes atividades: a) Re-

união com a enfermeira coordenadora  do serviço de urgência pediátrica e enfermeira 

orientadora; b) Compreensão do modo de funcionamento do serviço, dos recursos pesso-

ais,  físicos e técnicos do serviço; c) Identificação das situações de doença mais recorren-

tes neste serviço; d) Identificação do método de trabalho utilizado, pela equipa de enfer-

magem e o modelo teórico que sustenta os cuidados prestados; e) Compreender qual o 

papel do enfermeiro especialista na equipa; f) Perceber como é feita a articulação com os 

outros serviços e elementos da equipa multidisciplinar; g) Prestação de cuidados ao la-

tente/criança/jovem em situação de urgência; h)Aquisição de conhecimentos sobre as pa-

tologias e cuidados prestados através da pesquisa bibliográfica. 

Na fase inicial deste estágio, foi realizada uma reunião com a enfermeira coordena-

dora do serviço de urgência pediátrica e enfermeira orientadora, de forma a apresentar 

quais os nossos objetivos de estágio. Esta reunião permitiu a compreender a organização 

do serviço e fazer a apresentação do projeto a desenvolver neste contexto. 

A compreensão do modo de funcionamento e dos recursos disponíveis descritos an-

teriormente, permitiram ter uma visão geral do percurso que o latente/criança/jovem e 

família percorrem quando se deslocam ao SUP.  

Através da partilha de experiências, com os colegas e observação dos fluxogramas 

de atendimento disponíveis no programa informático, foi possível identificar quais a pa-

tologias e situações mais comuns do serviço.  
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O método de trabalho identificado neste serviço é o método responsável, cuja carac-

terística principal é a descentralização dos cuidados e atribuição da responsabilidade dos 

cuidados ao enfermeiro que está presente na admissão e faz o acompanhamento do utente 

até à alta, sendo apenas substituído quando não pode estar presente (Costa, 1999). Rela-

tivamente ao modelo de prestação de cuidados utilizado pelos enfermeiros especialistas 

é o modelo da Parceria de Cuidados de Anne Casey que já abordamos anteriormente. 

O EEESIP de uma forma geral, é o responsável no SUP, é da sua competência a 

organização do serviço, realização e a supervisão de cuidados prestados por elementos 

com menos experiência na área da especialidade, promovendo a capacitação dos colegas.  

A articulação com outros serviços nomeadamente, realização de exames, observação 

por um especialista é realizada através da aplicação informática do Alert®. De acordo 

com as queixas apresentadas, o doente é direcionado para o pediatra ou médico especia-

lista recebe a informação de que tem um utente para observar. 

Ao longo destas seis semanas, foram prestados cuidados a utentes pediátricos, com 

várias faixas etárias e as mais diversas patologias. Foi por isso necessário realizar uma 

pesquisa bibliográfica, de forma a complementar os conhecimentos nesta área de cuida-

dos. 

 

2.2.3 Diagnóstico da situação, objetivos e atividades desenvolvidas no pro-

jeto de intervenção 

 

O diagnóstico da situação foi realizado através de um questionário. O questionário 

foi elaborados por nós, com o objetivo de compreender se existia interesse na equipa de 

enfermagem sobre a capacitação dos pais para o uso das tecnologias, foi entregue e pre-

enchido por todos os enfermeiros especialistas do serviço.  

Na questão 1, os enfermeiros foram unânimes em afirmar que a temática era perti-

nente. Relativamente aos aspetos a abordar sobre a  temática (questão 2), foram conside-

radas todas as hipóteses propostas no questionário. O  resultado deste questionário reve-

lou a necessidade de formação aos pais sobre o uso das tecnologias.  
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De forma a perceber se a sala de espera seria o local certo para implementar medidas 

formativas aos pais foi realizada a questão 3 do questionário. Da análise das respostas 

concluímos, que a sala de espera do SUP é um local onde seria possível através da proje-

ção de uma apresentação de slides,  transmitir aos pais informações relativas ao uso das 

tecnologias. Tendo em conta que a situação pandémica não permitia a partilha de objetos 

ou a presença de muitos pais e crianças no mesmo espaço físico, optou-se por projetar 

uma apresentação no televisor da sala de espera com imagens apelativas e informações 

importantes para os pais. 

Depois de avaliada a pertinência do projeto foram delimitados os seguintes objetivos 

de intervenção: 

• Sensibilizar a equipa de enfermagem para a adequação do uso das tecnologias 

pelas crianças; 

• Integrar o uso das tecnologias nas atividades lúdicas das crianças; 

• Informar os pais das recomendações sobre o uso das tecnologias. 

 

De forma a atingir os objetivos delineados realizamos as seguintes atividades: a) Re-

flexão da equipa sobre o uso das tecnologias, através do questionário aplicado; b) Reali-

zação de reunião com enfermeira coordenadora e enfermeira orientadora do contexto, 

para completar o diagnóstico de situação; c) Sensibilização dos pais para o uso regrado 

das tecnologias; e) Realização de uma apresentação para sensibilizar os pais/cuidadores 

para o uso adequado das tecnologias; f) Projeção da apresentação em continuo na sala de 

espera. As atividades foram desenvolvidas com a aprovação coordenador do serviço e do 

enfermeiro orientador. 

A aplicação do questionário anteriormente referido permitiu para além  da reflexão 

sobre a capacitação dos pais para o uso das tecnologias, sensibilizar a equipa para a per-

tinência do projeto.  
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A realização de uma reunião com o enfermeiro coordenador do serviço e enfermeiro 

orientador permitiram a tomada de consciência das formalidades necessárias para o de-

senvolvimento do projeto, para além da partilha de experiências sobre o uso das tecnolo-

gias na difusão de informação aos pais. 

Ao longo do estágio, foram aproveitadas as oportunidades de contacto com os pais e 

crianças para abordar a temática do projeto e capacitar os pais de algumas ferramentas 

para a mediação do uso das tecnologias. 

A realização de uma apresentação (Apêndice 4) com informação sobre o uso das 

tecnologias,  aspetos positivos e negativos das mesmas, tempo de ecrã aconselhado e es-

tratégias de mediação parental com o apoio do Gabinete de Marketing do hospital contri-

buiu para a difusão de informação a nível hospitalar. A projeção desta apresentação na 

sala de espera do SUP constituiu uma  oportunidade para os pais tomarem conhecimento 

sobre a utilização das tecnologias enquanto aguardavam o atendimento no serviço. 

 

2.2.4 Competências e aprendizagens do Enfermeiro Especialista em Enfer-

magem de Saúde Infantil e Pediátrica  

 

O SUP constitui um contexto de estágio repleto de oportunidades, para o desenvol-

vimento de competências do EEESIP: “a) Assiste a criança/jovem com a família, na ma-

ximização sua saúde; b) Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial com-

plexidade; c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e 

de desenvolvimento da criança e do jovem”  (Regulamento n.º 422, 2018 p. 19192). 

 

“a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da  sua saúde” 

 

O foco central desta competência é a parceria de cuidados que o EEESIP estabelece 

com a criança/família, tendo em conta a autonomia crescente da criança, desenvolve um 

plano de saúde promotor  da parentalidade, com vista à otimização da saúde. 

Ao longo do estágio, no contacto com todas as crianças/jovens, foi negociada a par-

ticipação dos pais/cuidadores, incentivando a sua participação no processo de cuidar, com 

vista ao bem estar da criança/jovem e família. A comunicação utilizada foi adaptada ao 
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estadio de desenvolvimento da criança/jovem (competência adquirida através da nossa 

experiência profissional). 

O envolvimento das famílias/cuidadores no processo de cuidar é crucial, para o de-

senvolvimento de estratégias motivadoras de saúde. Uma vez que, a família/cuidadores 

são os responsáveis pelo desenvolvimento da criança/jovem, a adoção de estratégias pro-

motoras de saúde faz das famílias/cuidadores elementos-chave no desenvolvimento das 

crianças/jovens. A capacitação  destes elementos na parceria de cuidados, permite por um 

lado assegurar a continuidade de cuidados e  prevenir situações de recorrência ao serviço 

de urgência. 

A observação de uma jovem que recorreu ao serviço de urgência, por recusa alimen-

tar, permitiu-nos adquirir habilidades nesta área de competências, através da observação 

e comunicação. O envolvimento da cuidadora e o diálogo com a jovem permitiu-nos, 

obter informações acerca de problemas no contexto familiar e escolar. Foi verificada a 

falta de acompanhamento de saúde ao nível dos CSP, a recusa alimentar não era uma 

situação recente e não havia um acompanhamento do desenvolvimento estato-ponderal 

da jovem.  

Relativamente ao ambiente escolar, foi revelado pela jovem um desinteresse total 

pela escola, situação já reportada pela comunidade escolar à cuidadora, que referiu não 

saber o que fazer. Realizaram-se esforços no sentido de tentar compreender as motivações 

da jovem para a recusa alimentar, foi reforçada a importância da alimentação, da educa-

ção e de hábitos de vida saudáveis, foi ainda explorada a inserção da jovem na comuni-

dade escolar. Através da observação física, foi feito o despiste de situações de maus-tratos 

ou violência. À cuidadora foram realizados diversos ensinos relativos à alimentação, ao 

acompanhamento da criança pelos profissionais de saúde e  sinais de alerta. Foi solicitado 

à cuidadora a marcação de uma consulta no médico de família e  ainda entregue uma carta 

com as informações recolhidas para a Enfermeira de família. A jovem foi encaminhada 

para o serviço de Psiquiatria para avaliação e marcação de consulta de seguimento.   

O facto de a jovem estar constantemente a utilizar o telemóvel revelou-se uma opor-

tunidade para implementar o nosso projeto de intervenção. Foi avaliada a utilização das 

tecnologias em termos de tempo de utilização, tipo de utilização , compreensão da utili-

zação de redes sociais e a gestão da sua utilização pela cuidadora. O facto de a cuidadora 
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ter poucos conhecimentos na área das tecnologias revelou-se uma oportunidade realizar 

ensinos e explorar formas de mediar o uso das tecnologias. Foi envolvida a jovem nos 

ensinos, explorando o tipo de utilização e explicando os riscos associados, bem como a 

forma de se proteger. Foi ainda incentivada a sua utilização para a aquisição de conheci-

mentos de uma forma geral, e também para estabelecer comunicação com outros elemen-

tos da família que se encontravam distantes fisicamente. 

Durante o estágio no SUP, através do contacto com as doenças mais comuns, nas 

diferentes idades pediátricas foram desenvolvidos conhecimentos sobre as mesmas. Rea-

lizamos pesquisa bibliográfica, de forma a dotar-nos de conhecimentos, para intervir nos 

cuidados de enfermagem das crianças que acorriam este serviço. O surgimento entre ou-

tras situações de acidentes comuns na infância permitiu-nos alertar os pais para a promo-

ção da segurança infantil, o transporte das crianças no momento da alta constituiu também 

ele uma oportunidade de reforçar a importância da segurança rodoviária no transporte das 

crianças.  

Relativamente ao projeto, foi possível ao longo do estágio trabalhar com a criança/jo-

vem e família a adoção de comportamentos potenciadores de saúde, através do forneci-

mento de informações acerca do uso das tecnologias, uma vez que comumente os pais 

entregam aos filhos os dispositivos eletrónicos na sala de espera ou utilizam os mesmos 

com fins lúdicos quando existe a necessidade de realizar um procedimento mais invasivo. 

Foi possível dotar os pais de conhecimentos sobre as consequências do uso abusivo das 

tecnologias, ensinar estratégias de negociação de uso de tecnologias e explorar com eles 

estratégias de mediação de uso das tecnologias, promovendo assim o uso adequado das 

mesmas, contribuindo para a diminuição dos seus efeitos negativos nas crianças e na re-

lação pais/filhos. 

 

“b) Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade”  

 

Realizamos a mobilização oportuna de recursos com o intuito de cuidar da criança/jo-

vem família em situações de elevada  complexidade. O SUP é um serviço de excelência 

para a aquisição de competências em situações de elevada instabilidade e risco para a 

criança. Houve a necessidade por ser uma área muito complexa e especifica de realizar 

pesquisa bibliográfica, para suprir lacunas sobre a atuação em casos de emergência.  
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A vinda de uma criança com um atraso de desenvolvimento ao SUP, após iniciar 

quadro de convulsão que não cedeu à medicação administrada pela mãe no domicílio, 

permitiu atuar ao nível da prestação de cuidados em situações de instabilidade das funções 

vitais. Foram prestados cuidados imediatos à criança, que foi monitorizada hemodinami-

camente e a mãe revelou-se um elemento crucial nos cuidados à criança, pois através da 

administração atempada de medicação de emergência, foi possível diminuir o número de 

repetição de episódios de convulsões. A necessidade de capacitar os pais em situações 

crónicas, para a qual seja necessário realizar cuidados de elevada complexidade revelou-

se muito importante nesta situação. 

Resultante de um traumatismo deu entrada no serviço de urgência uma criança com 

uma fratura do membro superior. Foi avaliada a situação clínica e após observação do 

Pediatra e Ortopedista, foi decidida a  necessidade de intervenção cirúrgica de urgência. 

Para além de toda a preparação pré-operatória necessária foi necessário a adoção de me-

didas de alívio da dor, para a criança que se encontrava muito queixosa. Após a avaliação 

através da escala da dor, verificou-se a necessidade de administrar  medidas farmacoló-

gicas e não farmacológicas para alívio da mesma. Assim aplicamos medidas não farma-

cológicas para a realização da punção, a explicação do procedimento à mãe e à criança 

permitem diminuir a ansiedade associada a procedimentos dolorosos.  

A situação de urgência traduz-se numa situação de medo do desconhecido, o que 

causa stress às crianças e famílias, a explicação e demonstração dos procedimentos a re-

alizar permitem dar algum conforto à criança. A aplicação de um penso anestésico de 

forma a diminuir a dor foi um dos fatores que contribui para a diminuição da ansiedade 

da criança. Para além das medidas farmacológicas utilizadas, foram utilizadas também 

medidas não farmacológicas para a diminuição da dor, como já referimos anteriormente 

a explicação dos procedimentos  facilita a  sua compreensão e aceitação, assim como a 

simulação dos mesmos, a utilização de medidas de distração e exercícios respiratórias 

também serviram para diminuir a dor da criança, estas medidas entre outras difundidas 

no guia de boas práticas  sobre a as estratégias não farmacológicas no controlo da dor na 

criança, através da OE serviram de suporte a estes procedimentos. Em termos de medidas 

de distração foi utilizado o recurso às tecnologias, que permitiram também uma aborda-

gem à mãe sobre os uso das tecnologias e a forma de mediar a sua utilização. 
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”c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida 

e de desenvolvimento da criança e do jovem” 

 

O foco central desta competência foi a maximização do potencial de desenvolvi-

mento, tendo em conta as particularidades de cada etapa de desenvolvimento da criança 

e da fase do ciclo vital em que se encontra. 

O conhecimento das fases de crescimento decorrentes da nossa experiência profis-

sional, permitiu-nos identificar situações de alterações do mesmo. Nomeadamente no 

caso da jovem que deu entrada por recusa alimentar foi possível alertar a cuidadora  para 

as consequências  de uma alimentação desequilibrada. Neste caso em particular a comu-

nicação com uma linguagem adaptada à jovem  facilitou a expressão de emoções , fazendo 

uma avaliação da sua autoimagem corporal, promovendo hábitos saudáveis e negociando 

com a jovem no sentido de esta alterar os seus comportamentos. 

 

2.3 O Empowerment dos pais para o uso das tecnologias no Ser-

viço de Pediatria Internamento 
 

O internamento da criança numa instituição hospitalar, constitui um momento de  

crise porque, representa uma alteração do estado de saúde e da dinâmica familiar, pois a 

criança ainda não possui mecanismos para lidar com fatores de stress (Hockenberry & 

Wilson, 2006). O Enfermeiro especialista, é um dos intervenientes no processo de sa-

úde/doença, que possui capacidades para transformar esta experiência, numa situação de 

crescimento para criança, na medida em que pode transmitir à criança/jovem segurança 

para lidar com situações de stress.  

Em seguida, será realizada uma descrição do contexto de estágio, os objetivos traça-

dos para a prestação de cuidados do EEESIP e as competências desenvolvidas nesse âm-

bito. Relativamente ao projeto desenvolvido, será também apresentado o diagnóstico da 

situação, os objetivos delineados e as atividades desenvolvidas. 
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2.3.1   Descrição do contexto de estágio 

O segundo contexto de estágio teve início em abril de 2021, decorreu no SPI, com 

uma duração de seis semanas, sob  tutoria e orientação de um EEESIP. Este local de 

estágio, permitiu-nos continuar a acompanhar a criança no seu percurso intra-hospitalar, 

surgindo como forma de complementar a nossa perceção da experiência de hospitalização 

da criança. 

O SPI, situa-se no segundo piso de uma unidade hospitalar e é parte integrante do  

departamento da mulher, da criança e do adolescente. É uma unidade de internamento 

hospitalar que recebe crianças com idades compreendidas entre os zero e os dezassete 

anos e trezentos e sessenta e quatro dias de vida, podendo este limite de idade ser alargado 

em caso de doentes crónicos, cuja transição para a vigilância na comunidade não se en-

contre bem ajustada.  

Estruturalmente funciona em frente ao hospital de dia pediátrico e consultas externas 

tem ligação internamente com a UCEN. Trabalha em articulação direta com o SUP, com 

as consultas externas pediátricas, hospital de dia pediátrico, UCEN e com as especialida-

des de cirurgia, ortopedia e otorrino que fazem o acompanhamento dos utentes em idade 

pediátrica, mas cujo internamento é feito no serviço de pediatria. 

As consultas externas funcionam entre as 9h e as 18 h, de segunda a sexta-feira, com 

consultas de imunoalergologia, consultas de desenvolvimento, consulta de neuropedia-

tria, consulta de cardiologia pediátrica, consulta de pediatria/neonatologia, consulta de 

psicologia, consulta de nutrição e de terapia da fala. 

O hospital de dia funciona das 8h às 18h,  após este horário em caso de necessidade, 

tem o apoio da equipa de enfermagem do SPI. Este serviço funciona como centro de 

colheitas para utentes em idade pediátrica, realiza tratamentos na área da alergologia, 

funciona como hospital de dia de quimioterapia e de hematologia, prestando cuidados a 

doentes oncológicos em parceria com o Instituto Português de Oncologia, presta também 

apoio à cirurgia na realização de pensos e colabora na sedação de crianças, para a reali-

zação de exames complementares de diagnóstico. 
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O SPI, em si tem capacidade de internamento para 14 crianças, possui  catorze camas 

e dois berços. A lotação total do serviço encontra-se distribuída por seis enfermarias e as 

crianças idealmente são distribuídas de acordo com a faixa etária, patologia e necessidade 

de isolamento.  

Devido à situação epidemiológica atual o acompanhamento do utente pediátrico foi 

feito apenas por uma pessoa significativa, sem direito a visitas, estando o acompanhante 

proibido de se ausentar do serviço. 

A equipa do SPI é composta por 25 enfermeiros, dos quais, 18 enfermeiros são ge-

neralistas, seis são enfermeiros especialistas e um enfermeiro  foi nomeado para coorde-

nação do serviço (também é EEESIP), oito pediatras, um dos quais colocado em cargo de 

chefia, 12 assistentes operacionais e uma educadora de infância.  

A equipa de enfermagem do SPI exerce também funções na UCEN. A distribuição 

dos enfermeiros por turnos é de quatro elementos no turno da manhã, três elementos no 

turno da tarde e dois/três elementos no turno da noite. Estes elementos são distribuídos 

entre SPI e UCEN, de acordo com as taxas de ocupação diária e as horas de cuidados 

necessárias, de acordo a classificação  de doentes. Esta distribuição é realizada no final 

do turno da manhã e pode sofrer alterações, de  acordo com o número de admissões no 

SPI e UCEN. O método de trabalho utilizado é o método responsável e a filosofia da 

prestação de cuidados é a filosofia de  parceria de cuidados.  

Os registos de enfermagem, são feitos ao longo dos turnos, através do sistema Scli-

nico®, que utiliza a linguagem CIPE. No turno da manhã é realizada a classificação de 

doentes, baseada no grau de dependência e nas horas previstas de cuidados, para as pró-

ximas vinte e quatro horas, sendo realizada a distribuição de utentes por enfermeiros para 

os turnos seguintes. 

O acesso ao SPI pode ser feito internamente através da UCEN e externamente através 

um uma porta dotada de um sistema de segurança por código. Das seis enfermarias exis-

tentes no serviço apenas duas possuem casa de banho. Existe uma casa de banho no ser-

viço para todos os utentes da pediatria e acompanhantes e outra para os acompanhantes 

da UCEN. A gestão da utilização da casa de banho é realizada em colaboração com os 

enfermeiros e criança/acompanhante respeitando as rotinas da criança. 
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O serviço tem uma pequena copa, onde é apenas possível guardar alguns alimentos 

no frigorifico, aquecer refeições e preparar biberões. A alimentação das crianças e do seu 

acompanhante é fornecida pela cozinha hospitalar.  

No SPI também existe uma sala de «sujos», um armazém de material clínico e equi-

pamentos, uma sala de trabalho de enfermagem onde estão armazenados os produtos far-

macêuticos. No corredor do serviço existe uma área para a realização dos registos de 

enfermagem, há uma sala para a realização de procedimentos mais invasivos e o gabinete 

do enfermeiro coordenador.  

A prestação de cuidados mais invasivos, em sala própria, está de acordo com  os 

princípios de cuidar em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, fazendo do quarto um 

local onde a criança se sente segura. Relativamente à alimentação, a dieta prescrita é sem-

pre personalizada na manhã seguinte à entrada no serviço e sempre que surjam alterações, 

existe a articulação com o serviço de dietética que se desloca ao serviço de forma a ade-

quar a dieta aos gostos da criança. 

A Educadora de  Infância visita as crianças diariamente e desenvolve com elas diver-

sas atividades com fim lúdico, já que brincar  é fundamental para a criança. 

De acordo com dados existentes, recolhidos junto da enfermeira coordenadora a ocu-

pação média de crianças no ano de 2019 foi de 42,8%. Esta percentagem durante o perí-

odo da pandemia diminui bastante, não existindo ainda dados a esse respeito. Durante o 

período de estágio e com um alívio das medidas de restrição devido à pandemia verificou-

se uma subida da taxa de ocupação do serviço. 

 

2.3.2   Objetivos da prestação de cuidados especializados  

Para a  prestação de cuidados especializados o objetivo geral por nós desenhado foi: 

“Desenvolver competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de 

saúde infantil e pediátrica e prestar cuidados especializados à criança em parceria com a 

família/cuidadores nos diferentes locais de  estágio”, em termos de objetivos específicos:  

• Desenvolver cuidados de saúde especializados, ao latente/criança/jovem e fa-

mília através da assistência prestada; 
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• Prestar cuidados de enfermagem especializados  ao latente/criança /jovem e 

família em contexto de serviço de Internamento de pediatria. 

 Para o cumprimento deste objetivos, foram realizadas as seguintes atividades: a) Re-

união com a enfermeira coordenadora  do SPI e enfermeira orientadora; b) Compreensão 

do modo de funcionamento do serviço, dos recursos pessoais, físicos e técnicos do ser-

viço; c) Identificação das situações de doença mais recorrentes neste serviço; d) Identifi-

cação do método de trabalho utilizado pela equipa de enfermagem e o modelo teórico que 

sustenta os cuidados prestados; e) Compreensão do papel do enfermeiro especialista na 

equipa; f) Realização de observação nos serviços de consultas Externa e Hospital de Dia 

f) Perceção da articulação do SPI com os outros serviços que prestam cuidados à criança; 

g) Prestação de cuidados ao latente/criança/jovem internados no serviço.  

Na fase inicial deste estágio, foi realizada uma reunião com a enfermeira coordena-

dora  do SPI e enfermeira orientadora de forma a apresentar quais os nossos objetivos de 

estágio. Esta reunião permitiu compreensão da organização do serviço e a apresentação 

do projeto a desenvolver neste contexto. 

No decorrer do estágio, através da observação direta, do apoio do enfermeiro orien-

tador e restantes colegas,  foram adquiridos conhecimentos sobre os recursos disponíveis 

no serviço e a forma como este serviço se articula com os outros, que prestam cuidados à 

criança. Para completar este conhecimento, foram  realizados dois dias de observação no 

hospital de dia e nas consultas externas, de forma a compreender como é feito o acompa-

nhamento de crianças, que mesmo após a alta do SIP necessitam de acompanhamento 

médico e de enfermagem. Estes momentos de observação serviram, para enriquecer o 

estágio, uma vez que, se tornaram momentos de aprendizagem, relativamente ao acom-

panhamento de crianças com doenças crónicas. No serviço de hospital de dia, foi possível 

prestar cuidados a crianças com problemas oncológicos, transformando-se assim em mais 

um desfio de aprendizagem para nós enquanto futuros especialistas.  

O método de trabalho identificado neste serviço, é o método responsável, descrito 

anteriormente, que permite um acompanhamento da criança, sempre que possível pelo 

mesmo enfermeiro, o que potencia a criação de laços de confiança e, portanto, diminuição 

dos efeitos negativos da hospitalização. Relativamente ao modelo de prestação de cuida-
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dos utilizado pelos enfermeiros, trata-se do modelo da parceria de cuidados, com o obje-

tivo de maximizar o potencial de saúde e promover a autonomia da criança/jovem e fa-

mília. 

Existe em cada turno um EEESIP, que é o  chefe da equipa em cada turno, é respon-

sável pela gestão do serviço, adequa a atribuição de crianças internadas de acordo com a 

complexidade de cuidados e as horas de cuidados previstas, auxilia o enfermeiro coorde-

nador e na sua ausência é quem o substitui. 

A articulação com outros serviços e especialidades, é feita através de contacto tele-

fónico, demostrando uma grande proximidade entre os vários elementos da equipa mul-

tidisciplinar.  

Ao longo destas seis semanas, foram prestados cuidados a utentes pediátricos, de 

várias faixas etárias e as mais diversas patologias. Foi por isso necessário, realizar uma 

pesquisa bibliográfica de forma a complementar os conhecimentos nesta área de cuida-

dos. 

 

2.3.3 Diagnóstico da situação, objetivos e atividades desenvolvidas no projeto 

de intervenção 

Para um diagnóstico da situação, neste contexto de estágio, fizemos uma reunião com 

o enfermeiro orientador e coordenador do serviço, foi apresentado aos colegas a temática 

a trabalhar e a forma como seria feita a abordagem aos pais. Para  a implementação do  

projeto,  foi construído um questionário (Anexo 1), elaborado por nós para este contexto 

específico. 

Posteriormente, foi submetido à Unidade de Apoio à Investigação da unidade hospi-

talar e solicitada à comissão de Ética autorização para o desenvolvimento do projeto, ob-

tendo parecer favorável para a sua aplicação (Anexo 2). 

O questionário aplicado, permitiu-nos fazer um diagnóstico da situação relativamente 

ao conhecimento que os pais tinham do uso das tecnologias. O questionário aplicado con-

tinha perguntas fechadas.  
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A primeira parte do questionário continha informação acerca de fatores socio econó-

micos dos pais/criança, que como já vimos anteriormente interferem na forma como é 

gerido o uso das tecnologias.  

A segunda parte do questionário apresenta um total de nove questões, seis das quais 

permitem compreender como é feita a gestão de uso das tecnologias e três questões que  

visam a obtenção de  informações sobre a importância que os pais atribuem às tecnologias 

e a forma como exercem o seu controlo de utilização.  

Ao longo do estágio foi possível de acordo com o número de dias de internamento e 

os turnos realizados no estágio aplicar 7 questionários. Os cuidadores/pais que participa-

ram neste projeto eram maioritariamente do sexo feminino (6 participantes),  com idades 

compreendidas entre os 36 e os 48 anos, com escolaridade mínima do 9º ano e máxima 

de Mestrado. Das crianças que fizeram parte do projeto, 3 tinham idades entre os 6 a 10 

anos, 1 criança tinham idade inferior a 1 ano e 2 crianças tinham idade entre 11 e 15 anos. 

Da análise dos questionários concluímos que 86% das crianças utilizam a Televisão 

[TV], 57% utilizam telemóvel, consolas e computadores e cerca de 43% utilizam o tablet. 

De salientar que nenhum dos pais referiu a não utilização de qualquer um dos dispositivos 

eletrónicos, apesar de uma das crianças pertencer a uma faixa etária abaixo do ano de 

idade. O gráfico 1  ilustra a utilização dos dispositivos eletrónicos, pela criança. 

 

 
Gráfico nº 1- Dispositivos eletrónicos utilizados 
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 Dos dados recolhidos acerca da frequência de utilização dos dispositivos, observa-

mos que 57% das crianças fazem uso diário das tecnologias e 29% utilizam três a quatro 

vezes por semana (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2- Frequência de utilização dos dispositivos eletrónicos 
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Cerca de 86% dos pais referem estar bastante preocupados com a criação de depen-

dências das tecnologias e 71% referem estar bastante preocupados com a falta de infor-

mação sobre ferramentas para proteger as crianças das tecnologias. O seguinte gráfico 

(Gráfico 3) resume o grau de preocupação dos pais relativamente às tecnologias. 
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Gráfico nº 3- Nível de preocupação dos pais relativamente ao uso das tecnologias 

 

Os resultados dos questionários referem que 57% dos pais falam com as crianças 

sobre a divulgação de dados pessoais na internet e mantêm-se perto das crianças quando 

estas estão a utilizar dispositivos eletrónicos. Apenas 29% limitam o tempo de utilização 

e 71% nunca utilizaram o controlo parental para bloquear conteúdos inadequados. O grá-

fico seguinte (Gráfico 4) ilustra as estratégias utilizadas pelos pais, relativamente ao uso 

das tecnologias. 
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Gráfico nº4- Estratégias de Mediação Parental utilizadas para o controlo das tecnologias 
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• Sensibilizar a equipa de enfermagem para a adequação do uso das tecnologias 

pelas crianças; 

• Informar os pais das recomendações sobre o uso das tecnologias. 

• Capacitar os pais para a utilização de instrumentos de controlo parental nas 

aplicações utilizadas pelas crianças; 

• Estabelecer com os pais e crianças um plano de uso de tecnologias 

 

De forma  a concretizar os objetivos delineados foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: a) Reunião com a enfermeira coordenadora  do serviço de serviço de interna-

mento de pediatria e enfermeira orientadora; b) Apresentação aos colegas do projeto de 

intervenção; c) Sensibilização dos pais para o uso regrado das tecnologias; e) Realização 

de formação individual  a pais/cuidadores para o uso adequado das tecnologias; f) Reali-

zação de um Plano Individual de uso de tecnologias com as crianças/jovens e pais/cuida-

dores. 

As atividades foram desenvolvidas com o apoio quer da enfermeira coordenadora do 

serviço, quer da enfermeira orientadora e discutidas com a professora orientadora que me 

apoiou neste processo e ajudou graças à sua vasta experiência no processo de orientação 

pedagógica.  

Foi realizada uma formação online com os colegas, de forma a dar a conhecer o meu 

projeto e a dar contributos para o mesmo. Apesar da pandemia não nos permitir estar 

juntos na  mesma sala,  a utilização das tecnologias permitiu a participação de muitos 

colegas que se identificaram com a temática em questão. 

Após a aplicação do questionário aos pais, foi feita individualmente uma sessão for-

mativa (Apêndice 5), permitindo por um lado capacitar os pais sobre uso das tecnologias 

e por outro lado esclarecer dúvidas sobre a utilização das mesmas. No processo formativo 

e sempre que possível foram integradas a crianças/jovens, exploradas as opções de medi-

ação e discutidos os diversos pontos de vista promovendo, a discussão da temática entre 

cuidadores e crianças/jovens. Foi desenvolvido com os pais/cuidadores e as crianças/jo-

vens  um plano de uso de tecnologia que foi enviado para os pais. Este plano de utilização, 

é um acordo estabelecido entre os pais e crianças, que permite adaptações, de acordo com 
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as fases de desenvolvimento das crianças/jovens e o nível de capacitação dos pais, para 

moderar o uso das tecnologias.  

Para além da formação, foi utilizado o recurso às tecnologias, em colaboração com a 

educadora de infância do serviço a participação de iniciativas desenvolvidas nesta insti-

tuição, no âmbito do Dia da Criança, nomeadamente,  uma visita online pelo Oceanário 

de Lisboa. Desta forma, foi possível demonstrar aos pais, que as tecnologias quando bem 

geridas, podem funcionar como uma mais-valia na vida das crianças/jovens, apesar das 

contingências pandémicas que vivemos. 

Envolver os pais/cuidadores e crianças/jovens no processo de cuidar, é fundamental 

para o cumprimento das regras estabelecidas. A negociação conjunta do uso das tecnolo-

gias é muito importante, porque contribui para estabelecer um compromisso entre pais e 

crianças/jovens o que contribui para sucesso da gestão das mesmas.  

O EEESIP, desempenha um papel importante neste processo, uma vez que, por ter a 

capacidade de antever problemas de saúde desenvolve com os pais e crianças, atividades 

promotoras da saúde, envolvendo os intervenientes no processo de cuidar da criança/jo-

vem e família. 

 

2.3.4  Competências e aprendizagens do Enfermeiro Especialista em Enferma-

gem de Saúde Infantil e Pediátrica  

O SPI, constitui um contexto de estágio repleto de oportunidades, para o desenvolvi-

mento de competências do EEESIP: “a) Assiste a criança/jovem com a família, na maxi-

mização sua saúde; b) Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial com-

plexidade; c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e 

de desenvolvimento da criança e do jovem” (Regulamento n.º 422, 2018 p. 19192). 

 

“a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde”  

 

Para a aquisição desta competência, o foco dos nossos cuidados foram os pais/crian-

ças internadas no serviço de pediatria. Através  da comunicação, desenvolvemos um 



Empowerment dos Pais para o uso da Tecnologias- Atuação do Enfermeiro Especialista em Enferma-

gem de Saúde Infantil e Pediátrica | Relatório de Estágio 

 

50 
 

plano de cuidados negociado, através de estratégias motivacionais, para promover a in-

dependência e o bem estar da criança. A utilização de meios lúdicos para a deambulação 

precoce, em situações pós operatórias foi uma das estratégias utilizadas.  

 Através do diálogo com os pais, foi possível compreender alguns problemas com a 

alimentação das crianças na escola e colaborar na escolha adequada dos lanches das cri-

anças, tendo em conta que algumas crianças faziam parte de programas desenvolvidos no 

âmbito escolar, que visam a melhoria da qualidade dos lanches. 

Foi ainda possível, colaborar com as escolas no sentido de proporcionar momentos 

de ensino à distância, através de aulas online, em crianças com internamentos prolonga-

dos, de forma a não perderem muitos dos conteúdos escolares.  

A metodologia de trabalho utilizada, facilitou a aquisição desta competência, tendo 

sido possível ao longo do estágio, fazer um acompanhamento da criança/família, desde o 

momento da admissão até à alta. Foi possível realizar o processo de acolhimento ao ser-

viço, realizar a colheita de dados, desenvolver com o apoio do sistema Sclinco® diagnós-

ticos de enfermagem, elaborar um plano de cuidados dinâmico e desenvolver interven-

ções ao longo de todo o internamento até ao momento da alta bem como, estabelecer 

ligação com os CSP, no sentido de fazer o acompanhamento da criança/família depois da 

alta. 

Ao longo do estágio, tivemos contacto com crianças com doenças comuns de pedia-

tria, foi possível aprofundar o conhecimento e desenvolver a capacidade de articulação 

com outras especialidades.   

No âmbito do projeto, o SPI constitui uma oportunidade ímpar para  a capacitação 

dos pais, uma vez que, os internamentos no serviço nos ofereceram mais oportunidade 

para  promover a adoção de comportamentos potenciadores de saúde. Ao longo do está-

gio, foi possível recolher informação sobre a utilização das tecnologias, a forma como era 

feita a gestão do uso e as estratégias utilizadas pelos pais para mediar a sua utilização. 

Com vista a promover a capacitação dos pais, foram desenvolvidos planos de uso de tec-

nologia e desenvolvidas atividades lúdicas com a parceria da educadora de infância de 

forma a incentivar outras formas de distração. 

 

“b) Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade”  
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Para  o desenvolvimento desta competência, foram mobilizados conhecimentos ad-

quiridos da nossa  experiência profissional na área de adultos, complementados com a 

pesquisa bibliográfica efetuada e experiência adquirida no estágio anterior, no tratamento 

de situações de elevada instabilidade das funções vitais. 

Na prestação de cuidados, foi feita a gestão da dor, através da sua avaliação em todos 

os turnos e sempre que a criança apresentava sinais ou manifestava dor. 

A este nível foi possível desenvolver com uma adolescente internada, por dores de 

causa a esclarecer, estratégias de alívio da dor e gestão do stress causado na própria cri-

ança e também no cuidador. O uso de estratégias farmacológicas e não farmacológicas 

traduziu-se num desafio no cuidado a esta adolescente/família. Foram exploradas técnicas 

de respiração diafragmática, massagem, aplicação de frio, a distração e uso de estratégias 

complementares para alívio das dores como o Reiki. Para aprofundar conhecimentos 

nesta área, foi fundamental o uso do guia orientador de boa prática sobre estratégias  não 

farmacológicas  no controlo da dor, emitido pela OE (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

Ao longo do estágio, quando foi necessário realizar técnicas mais invasivas e dolo-

rosas para a criança, para além de medidas farmacológicas, como a aplicação de pensos 

anestésicos, também foram utilizadas medidas de distração, como por exemplo, o uso de 

bolas de sabão para distração da criança. 

Neste contexto de estágio, tivemos contacto com uma criança portadora de uma dia-

betes mody em estudo. Sendo uma doença rara e com uma baixa incidência na Europa, 

motivou a pesquisa bibliográfica, de forma a adquirir conhecimentos sobre esta patologia. 

De salientar que, foi graças aos profissionais empenhados na investigação em saúde, que 

tivemos oportunidade de contacto com uma patologia tão incomum e que se traduziu em 

mais uma oportunidade de aprendizagem. 

Neste serviço, prestamos cuidados a uma criança vinda de um Hospital Central, com 

uma doença metabólica do foro alimentar, que se traduzia em hipoglicémias acentuadas 

no período noturno e dificuldade de absorção de amido, esta alteração metabólica levou 

à necessidade de a criança fazer alimentação entérica durante a noite, foi por isso neces-

sário realizar vários ensinos aos cuidadores e ajudar a lidar com esta doença de grandes 

implicações na rotina familiar.  
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De forma a promover a independência de cuidados e  preparar para a alta o EEESIP,  

deve desenvolver ensinos e apoiar os cuidadores no processo de aceitação da doença, 

servir como suporte para o desenvolvimento de competências e assegurar continuidade 

dos cuidados. 

 

 

“c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida 

e desenvolvimento da criança e do jovem”  

 

A instituição que nos acolheu situa-se numa zona muito turística,  pelo que existiu ao 

longo de todo o estágio, contato com crianças e famílias com uma grande diferença cul-

tural, com necessidades de adaptação dos cuidados.  

Ao longo do estágio, mantivemo-nos atentos a alterações do desenvolvimento, recor-

rendo à escala de Mary Sheridan nas crianças até aos cinco anos, tendo sido possível 

avaliar o desenvolvimento das crianças, realizar ensinos de acordo com a fase de desen-

volvimentos e reforçar ensinos realizados ao nível dos CSP para cada etapa do desenvol-

vimento. 

Além de crianças mais pequenas, como referido anteriormente, tivemos contacto com 

adolescentes junto dos quais foi possível desenvolver competências de comunicação. 

Concretamente ao desenvolver o projeto com os adolescentes, foi possível  promover 

comportamentos saudáveis, e prevenir doenças associadas ao uso excessivo de tecnolo-

gias.  

 

2.4 O Empowerment dos pais para o uso das tecnologias na Uni-

dade de Cuidados Especiais Neonatais 
 

O internamento na UCEN pode ser considerada uma fonte de stress, após a vivência 

de um acontecimento tão relevante para os pais/cuidadores como o nascimento de uma 

criança, a necessidade de internamento na UCEN é um momento de grande stress, com 

impacto  no processo de vinculação dos pais/cuidadores e recém-nascido (Diaz et al., 



Empowerment    dos    Pais    para   o uso   da   Tecnologias-Atuação  do Enfermeiro   Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | Relatório de Estágio 

 
 

53 
 

2014). É da competência do EEESIP facilitar o processo de adaptação à nova realidade, 

apoiando e capacitando os pais nos cuidados ao recém-nascido [RN], trabalhando através 

de uma  filosofia de parceria de cuidados de forma  a capacitar os pais para a alta. 

Em seguida, será realizada uma descrição do contexto de estágio, os objetivos traça-

dos para a prestação de cuidados de cuidados do EEESIP e as competências desenvolvi-

das nesse âmbito. Relativamente ao projeto desenvolvido será também apresentado o di-

agnóstico da situação, os objetivos delineados e as atividades desenvolvidas. 

 

 

2.4.1 Descrição do contexto de estágio 

Ao longo das destas últimas seis semanas do estágio final, tivemos oportunidade de 

desenvolver competências sob orientação de um EEESIP. Através da observação e per-

guntas realizadas à equipa foi feita apreciação do contexto de estágio que passo a descre-

ver. 

A UCEN, situa-se no segundo piso da instituição hospitalar está ligada internamente 

ao bloco de partos e ao SPI. Enquanto hospital de apoio perinatal e de acordo com a rede 

de referenciação materno-infantil, ao nível da UCEN, é  uma Unidade de Cuidados Inter-

médios, que presta assistência ao RN desde as 32 semanas de vida.  

Estruturalmente o serviço apresentava um «Open Space», com capacidade de inter-

namento para cinco RN,  possui três berços e duas incubadoras. Está equipada com apa-

relhos de monitorização cardiorrespiratória e aparelhos de ventilação não invasiva, apre-

senta uma área de registos no  centro da sala e uma área de trabalho, que permite manter 

contacto visual com os RN e aparelhos que os monitorizam. Em anexo existe uma sala de 

isolamento, com capacidade para três incubadoras e dois berços. Existe junto da UCEN 

um quarto para alojamento conjunto das mães/cuidadoras com lotação de dois lugares. 

Durante o estágio devido à pandemia não existiam visitas. 

O acesso externo do serviço é feito através de uma porta com código de segurança e 

o serviço está dotado de um sistema de localização do RN através de uma pulseira colo-

cada à nascença, que permite saber sempre onde o RN se encontra. A saída dos RN dos 
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serviços necessita de autorização do sistema de segurança, caso a saída do RN não seja 

autorizada é acionado um alarme sonoro e as portas do serviço são trancadas. 

Os recursos humanos são partilhados com o SPI. A distribuição de enfermeiros é 

feita no turno da manhã, pela enfermeira coordenadora de acordo a lotação do serviço e 

as horas de cuidados previstos. 

 

2.4.2 Objetivos da prestação de cuidados especializados  

Para a  prestação de cuidados especializados o objetivo geral por nós desenhado foi: 

“Desenvolver competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem de 

saúde infantil e pediátrica e prestar cuidados especializados à criança em parceria com a 

família/cuidadores nos diferentes locais de  estágio”, em termos de objetivos específicos:  

• Desenvolver cuidados de saúde especializados, ao RN e família através da 

assistência prestada. 

• Prestar cuidados de enfermagem especializados  ao RN e família. 

Para o cumprimento deste objetivos foram realizadas as seguintes atividades: a) Re-

união com a enfermeira coordenadora  do serviço de urgência pediátrica e enfermeira 

orientadora; b) Compreensão do modo de funcionamento do serviço, dos recursos pesso-

ais,  físicos e técnicos do serviço; c) Identificação das situações de doença mais recorren-

tes neste serviço; d) Consulta das normas  e protocolos de funcionamento existentes no 

serviço e) Identificação do método de trabalho utilizado pela equipa de enfermagem e o 

modelo teórico que sustenta os cuidados prestados; f) Compreender qual o papel do en-

fermeiro especialista na equipa; g) Perceber como é feita a articulação com os outros 

serviços e elementos da equipa multidisciplinar; h) Prestação de cuidados RN; i) Aquisi-

ção de conhecimentos na  área da Neonatologia, através da pesquisa bibliográfica; j) Par-

ticipação na formação em serviço sobre Ventilação não Invasiva no RN.  

O facto da UCEN ter a mesma coordenadora do contexto de estágio anterior, bem 

como a possibilidade de continuar a  desenvolver o estágio com a mesma enfermeira 

orientadora foram elementos facilitadores na integração e compreensão da dinâmica deste 
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serviço. Da mesma forma que foi mais simples continuar a desenvolver o meu projeto de 

intervenção profissional.  

As principais causas de internamento no serviço foram: asfixia neonatal, síndrome 

de dificuldade respiratória, infeções neonatais, complicações decorrentes do trabalho de 

parto e icterícia neonatal. Os RN davam entrada no serviço essencialmente vindos do 

bloco de partos, do serviço de obstetrícia ou através da transferência de outras instituições 

hospitalares com cuidados mais diferenciados.  

O método de trabalho utilizado à semelhança dos outros contextos de estágio é o 

método responsável , garantindo um acompanhamento de proximidade aos pais/cuidado-

res, que acompanham o RN. A filosofia de cuidados assenta nos cuidados centrados na 

família e  na articulação com o serviço de obstetrícia enquanto «Hospital Amigo dos Be-

bés» que promove a amamentação dos RN.  

A presença dos pais/cuidador no serviço com o RN ajuda no processo de adaptação 

à nova realidade, permite o desenvolvimento de competências parentais, contribuindo 

para uma alta mais precoce, através do apoio prestado pelo enfermeiro especialista. O 

facto de não serem permitidas visitas neste serviço devido à pandemia gerou situações de 

grande stress, pois só no momento da alta era possível a outros elementos do agregado 

familiar conhecerem o RN. 

Através da implementação no nosso projeto, foi possível utilizar as tecnologias para 

que as famílias pudessem acompanhar o desenvolvimento do RN. Para além de aproximar 

o RN da restante família, foi possível trabalhar com os pais/cuidadores a utilização das 

tecnologias na vida futura do RN. 

Ao longo do estágio, foi atribuída  a responsabilidade de cuidados a vários RN, per-

mitindo a  definição de um plano de cuidados ajustado às necessidades de cada RN, bem 

como a  avaliação e restruturação do mesmo até ao momento da alta. 

A participação na formação em serviço sobre a ventilação não invasiva do RN 

(Anexo3) , constituiu mais um momento de aprendizagem, que permitiu desenvolver cui-

dados a RN com necessidade de ventilação não invasiva de forma mais fundamentada, 

contribuindo para a aquisição de novas competências. 
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2.4.3 Diagnóstico da situação, objetivos e atividades desenvolvidas no projeto 

de intervenção 

Para  a realização de um diagnóstico da situação, neste contexto de estágio, foi feita 

uma reunião com o enfermeiro orientador e coordenador do serviço, foi apresentado aos 

colegas a temática a trabalhar e a forma como seria feita a abordagem aos pais. Foi ele-

mento facilitador deste processo o facto de os enfermeiros coordenador e orientador, bem 

como a restante equipa serem os mesmos do contexto de estágio anterior. 

 

De acordo com o diagnóstico da situação feito delimitamos os seguintes objetivos do 

projeto de intervenção: 

• Sensibilizar a equipa de enfermagem para a influencia das tecnologias; 

• Promover o vínculo afetivo através do uso das tecnologias; 

• Informar os pais das recomendações sobre o uso das tecnologias. 

 

De forma a atingir os objetivos delineados realizamos as seguintes atividades: a) Re-

flexão da equipa sobre o uso das tecnologias; b) Realização de reunião com enfermeiro/a 

chefe e enfermeiro/a orientador/a do contexto para completar o diagnóstico de situação; 

c) Sensibilização dos pais para o uso regrado das tecnologias; d) Promoção de videocha-

madas com os restantes elementos do núcleo afetivo. 

A reflexão sobre as tecnologias, iniciada no contexto de estágio anterior perpetuou-

se neste estágio, foi estruturada e adaptada com o auxílio dos colegas, enfermeira orien-

tadora e professora orientadora, a forma de abordar a temática das tecnologias na UCEN. 

A capacitação dos pais neste serviço serviu como elemento promotor da saúde do 

RN. De acordo com a revisão da bibliografia efetuada, temos conhecimento que o con-

tacto das crianças com os dispositivos eletrónicos acontece numa fase muito precoce do 

desenvolvimento, alertar os pais e trabalhar com eles no sentido da promoção da saúde, 
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sensibilizando os pais para os riscos do uso precoce de dispositivos eletrónicos,  que acar-

retam  consequências, como a obesidade e alterações da interação social, foi a forma uti-

lizada para sensibilizar os pais/cuidadores para este assunto. 

De forma a contornar as limitações impostas pela atual pandemia, foi utilizado o re-

curso a vídeo-chamadas para estabelecer contacto dos restantes elementos da família do 

RN, através desta iniciativa estreitamos laços e demonstramos que o uso das tecnologias 

também podem trazer benefícios para o desenvolvimento do RN, quando bem direciona-

dos e sempre que os pais sejam capacitados para o fazer.  

Apesar de ter sido uma abordagem simples à temática das tecnologias, estamos cons-

cientes que noutras fases do desenvolvimento esta temática terá uma maior relevância na 

vida da criança/jovem e família, daí que o projeto aqui desenvolvido pretendeu  alertar os 

pais, para as recomendações existentes, relativamente ao uso das tecnologias e demons-

trar algumas utilidades das mesmas nesta fase de desenvolvimento do seu RN. 

 

2.4.4 Competências e aprendizagens do Enfermeiro Especialista em Enferma-

gem de Saúde Infantil e Pediátrica  

A UCEN  constituí uma oportunidade para o desenvolvimento de competências do 

EEESIP: : “a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização sua saúde; b) Cuida 

da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; c) Presta cuidados 

específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança 

e do jovem” (Regulamento nº 422, 2018, p.19192). 

 

“a)Assiste  a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde”  

 

No sentido de desenvolver esta competência o ponto central dos nossos cuidados 

foram os pais/cuidadores do RN. O internamento de um filho numa UCEN, constitui uma 

experiência de grande stress, não só pela fragilidade do RN como também pela incapaci-

dade sentida pelos pais para cuidar do RN. O enfermeiro desempenham um papel funda-
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mental, pois intervém na prevenção e redução do impacto do internamento do RN, apoi-

ando e capacitando os pais, para os cuidados necessários  e servido também de suporte 

emocional em todo este processo (Sousa & Curado, 2020). 

Ao longo deste estágio, desenvolvemos planos de cuidados de enfermagem, que en-

globavam a participação negociada dos pais. Através do envolvimento dos pais, foi pos-

sível observar o desenvolvimento do processo de vinculação dos/pais/cuidadores com o 

RN. Ao incentivar os pais a participar os pais nos cuidados, estávamos a contribuir para 

a autonomia dos mesmos e para um aumento da confiança dos pais no processo de cuidar.  

Foram utilizadas técnicas adequadas de comunicação e adaptadas às situações, este 

contexto de estágio apresentou-nos o desafio de ter uma mãe com deficiência auditiva, 

que não compreendia português, tendo sido necessário encontrar formas de comunicação 

para ajudar esta mãe. Foi necessário articularmo-nos com o Consulado do País de origem 

da mãe e com um tradutor de linguagem gestual de forma a realizar ensinos e preparar a 

mãe para a alta. Mais uma vez as tecnologias foram uma mais-valia, pois não só permiti-

ram a comunicação através de um tradutor, como permitiram que o pai pudesse ver a 

criança. 

Durante o estágio, o agravamento da situação clínica dos RN constituiu uma oportu-

nidade, para compreender a forma como é feita a articulação com outros serviços que, 

prestam cuidados mais diferenciados e auxiliar na preparação para a transferência do RN.  

No momento da alta, para o domicílio existiu sempre uma articulação com os CSP, 

tendo em alguns momentos, sido necessário a avaliação da Assistente Social, de forma a 

verificar se existiam condições para a alta e acompanhamento do RN na comunidade.  

No momento da alta foram sempre respeitadas as condições de segurança para trans-

porte do RN, através da implementação do programa «alta segura» do qual este hospital 

faz parte, foram realizados ensinos,  sobre a importância dos  sistemas de retenção e feitos 

ensinos sobre a forma como deve ser feito o transporte dos RN no automóvel. 

Ao nível do projeto de intervenção, foi possível  alertar os pais para os riscos das 

tecnologias, risco da exposição precoce a dispositivos de ecrã e foram demonstradas for-

mas de utilização, que podem contribuir para o  desenvolvimento de relações de proximi-
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dade com a família sem expor os RN ao contato físico com os mesmos, devido à fragili-

dade inerente à fase de desenvolvimento em que o RN se encontra e à situação pandémica 

em que nos encontramos. 

 

“b) cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade”  

 

A prestação de cuidados a RN, permitiu desenvolver esta competência através de 

experiências vivenciadas com RN vindos do bloco de partos com instabilidade hemodi-

nâmica. Foi possível adquirir e aprofundar conhecimentos nesta área, para tal foram fun-

damentais as aprendizagens realizadas na parte teórica do curso, acrescidas de pesquisa 

bibliográfica. A participação na formação em serviço sobre a ventilação não invasiva  do 

RN, permitiu-me consolidar conhecimentos e ganhar competências. 

À semelhança do anterior contexto de estágio, foi possível continuar o desenvolvi-

mento de conhecimentos sobre estratégias não farmacológicas da dor reconhecidas pela 

OE. Neste serviço, as estratégias mais utilizadas eram a redução das luzes e do ruido, 

posicionamento do RN,  a utilização do método Canguru, o embalo, a sucção não nutritiva 

e o uso da sacarose (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

No âmbito do projeto foi introduzida a musicoterapia como medida não farmacoló-

gica na redução da dor. Com recurso a uma aplicação foi selecionada uma playlist que foi 

utilizada durante os turnos, promovendo a diminuição da dor do RN e um ambiente tran-

quilo. 

O internamento numa UCEN constitui uma situação de elevado stress para os pais, o 

papel do enfermeiro é intervir no sentido de minimizar as consequências deste aconteci-

mento, conduzindo os pais/famílias no processo de adaptação à nova realidade, através 

de estratégias de coping que permitam o restabelecimento do equilíbrio familiar (Sousa 

& Curado, 2020). 

Ao longo do estágio, foi possível apoiar os pais/cuidadores nos cuidados ao RN, pro-

mover a autonomia dos cuidados, estando sempre disponível para esclarecer dúvidas e 

acompanhando os pais  na aquisição de competências, até ao grau de independência nos 

cuidados,  bem como realizando a articulação com os CSP no sentido de dar continuidade 

a este processo de adaptação. 
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“c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida 

e desenvolvimento da criança e do jovem”  

 

Para desenvolver esta  competência, neste contexto o RN e a família/cuidadores fo-

ram o nosso centro de atenções. Ao longo do estágio, foi feito um acompanhamento do 

RN, realizadas avaliações dos reflexos do RN, presentes neste estádio de desenvolvi-

mento, foram desenvolvidas estratégias, de estimulação de alguns reflexos, como por 

exemplo o de deglutição. Foram ainda realizados ensinos, à família/cuidadores acerca das 

características do RN, de acordo com a escala de avaliação de desenvolvimento de Mary 

Sheridan e realizados ensinos acerca dos sinais de alarme.  

A adaptação dos pais a novo papel, constitui uma situação de muito stress, os medos 

e dúvidas decorrentes de uma situação desconhecida levam alguns  pais/cuidadores a re-

traírem-se na prestação de cuidados ao RN. É importante que o enfermeiro, promova a 

participação dos pais, integrando-os nos cuidados, esclarecendo e apoiando-os de forma 

a desenvolver sua autoconfiança (Ordem dos Enfermeiros, 2015). 

A avaliação do  processo de vinculação com o RN, foi realizada durante a prestação 

de cuidados neste estágio. Compreender  a forma como os pais/cuidadores estabelecem 

laços afetivos com o RN, foi importante para elaborar com os pais um plano de cuidados 

promotor da vinculação. 

Deparamo-nos com uma situação que nos trouxe momentos de muita reflexão, uma 

mãe jovem cujo RN estava internado fazer um tratamento, que não foi capaz de perma-

necer junto do mesmo por se encontrar exausta, física e psicologicamente, tendo necessi-

dade de se ausentar do serviço enquanto o RN permaneceu internado. 

Refletir sobre os sentimentos vivenciados pela mãe e a necessidade de tempo para 

aceitação do novo papel, fez-nos ter ainda mais noção da necessidade de suporte neces-

sário à jovem mãe. No regresso ao serviço foram realizados ensinos,  prestado apoio à 

mãe e solicitamos a colaboração da Assistente Social, de forma a  avaliar a rede de suporte 

familiar e articular os cuidados ao RN com os CSP, através da programação de uma visita 

domiciliária na primeira semana após a alta. 
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O internamento numa UCEN é um acontecimento inesperado e que por vezes se pro-

longa no tempo, esta situação potencia a necessidade de trabalhar com os pais, estratégias 

promotoras de esperança, que  prevê o respeito pelos “objetivos, metas e planos a curto, 

médio e longo prazo, traçados pelos pais no cuidar dos filhos” (Ordem dos Enfermeiros, 

2011, p. 13) 

A utilização de uma escuta ativa, o desenvolvimento com os pais de plano de cuida-

dos integrativo, manter os pais informados sobre a situação clínica e os procedimentos a 

realizar, foram algumas das estratégias desenvolvidas, no sentido da promoção de uma 

esperança realista. 

Tivemos a oportunidade de promover o contato físico com o RN quer através da 

utilização do método canguru, quer através da promoção da amamentação. O processo de 

amamentação do RN constitui um desfio para a mãe, a separação física do RN e o stress 

resultante do internamento, bem como  a sua imaturidade, podem traduzir dificuldades 

no processo de amamentação (Antunes, 2018).  

O Enfermeiro especialista, dotado de conhecimentos ímpares nesta matéria, deve co-

laborar com a  mãe no sentido de apoiar o processo de adaptação à amamentação.  

Ao longo do estágio foi possível auxiliar mães e RN, no processo de amamentação, 

ajudando no posicionamento, esclarecendo as dúvidas da mãe e reforçando a importância 

da amamentação no desenvolvimento do RN. 

Durante o estágio, através do rastreio auditivo realizado aos RN, foi possível identi-

ficar alterações e desenvolver intervenções precocemente, de forma a promover o desen-

volvimento adequado do RN.   

No âmbito do projeto foi possível recorrer às tecnologias, para promover a ligação 

afetiva dos RN com os outros elementos da família, que não podiam visitar o RN devido 

à política de visitas impostas pela pandemia. Os restantes familiares mostraram-se muito 

satisfeitos com esta iniciativa, que contribui para o estabelecimento de vínculos afetivos 

com o RN. 

Este contexto de estágio por ser muito específico traduziu-se no mais desafiante, pois 

a especificidade dos RN requereu o recurso, não só às aprendizagens realizadas na parte 

académica deste curso, mas também a uma pesquisa bibliográfica intensa.  
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3. Análise Reflexiva das Competências Adquiridas e Desenvol-
vidas 

A  aquisição de competências é um processo ativo e contínuo, resultante de  um con-

junto integrado de experiências cognitivas, sócio afetivas, relacionais, organizacionais, 

saberes teóricos e aptidões técnicas do enfermeiro, utilizadas no contexto da prestação de 

cuidados, permitindo-lhe exercer a sua função ao nível da excelência (Phaneuf, 2005).  

De acordo com Benner (2001), a competência  do enfermeiro desenvolve-se ao longo 

da vida profissional, através da associação de conhecimentos teóricos e práticos decor-

rentes da sua experiência profissional , passando de iniciante a perito. 

Nesta terceira parte deste relatório será feita a análise e reflexão sobre as competên-

cias comuns, competências específicas do EEESIP e competências de Mestre adquiridas 

e desenvolvidas ao longo deste curso de mestrado, na área de especialidade de enferma-

gem de saúde infantil e pediátrica. 

 

3.1  Competências Comuns e Específicas de Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 
 

Através do aperfeiçoamento das competências, o enfermeiro de cuidados gerais, de-

senvolve competências comuns e específicas de acordo com o regulado pela OE,  que  

asseguram que “o enfermeiro especialista  possui um conjunto de conhecimentos, capa-

cidades e habilidades que, ponderadas as necessidades de saúde do grupo-alvo, mobiliza 

para atuar em todos os contextos de vida das pessoas e nos diferentes níveis de prevenção 

(Regulamento nº140, 2019, p. 4745). 

Transversais a todas as áreas de especialidade as competências comuns definidas pela 

“elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados e ainda, através de um 

suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investiga-

ção e assessoria (Regulamento nº140, 2019,p. 4075). 
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As Competências Comuns do Enfermeiro Especialista [CCEE] estão divididas  qua-

tro domínios, respetivamente: domínio da responsabilidade profissional, ética e legal; do-

mínio da melhoria contínua da qualidade; domínio da gestão dos cuidados e domínio do 

desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Regulamento nº 140, 2019,p. 4075). 

. 

A. Domínio da responsabilidade profissional , ética e legal 

 

Competência: (A1)- Desenvolve uma prática profissional ética e legal, na área de 

especialidade, agindo de acordo com as regas legais, os princípios éticos e a deontologia 

da profissão 

 

O desenvolvimento desta competência, teve desde logo início através das aprendiza-

gens adquiridas na unidade curricular de Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem. 

Os conhecimentos adquiridos e aprofundados através da consulta de normas, leis, regu-

lamentos e diplomas que regulam a profissão de Enfermagem, promoveram a  análise e 

reflexão sobre situações  que foram surgindo ao longo da nossa atividade profissional. 

Estes conhecimentos, serviram de suporte para a tomada de decisões, ao longo deste es-

tágio e permitiram a reflexão sobre algumas questões, nomeadamente as implicações da 

atual pandemia, no regime de visitas aos serviços de internamento de crianças. 

A restrição de visitas proporcionou-nos reflexões importantes sobre os direitos da 

criança hospitalizada, a restrição a apenas um elemento do agregado familiar que por 

momento algum poderia ausentar-se do serviço, fez-nos refletir de que forma os direitos 

gerais e das crianças em particular podem ser usurpados de um momento para o outro. 

Assentes nos conhecimentos científicos adquiridos, experiências profissionais e vi-

vências pessoais foram realizadas tomadas de decisão, com a participação da equipa, que 

permitiram uma visão mais abrangente das situações e uma tomada de decisão mais as-

sertiva com o respeito pelos princípios éticos e deontológicos da profissão.  

Esta competência foi adquirida, com base na tomada de decisão ética na prestação de 

cuidados de enfermagem especializados, regulada pelo respeito e dignidade da criança/jo-

vem família, desenvolvendo através de um modelo de parceria de cuidados e estratégias 

para a resolução dos problemas de saúde. 
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Para o desenvolvimento do projeto, ao longo deste estágio foi submetido à comissão 

de ética uma autorização para a sua realização e foi entregue a cada participante no projeto 

um consentimento informado, esclarecidas todas a questões e tratados os dados recolhi-

dos com respeito e ética profissional. 

 

Competência: (A2)- Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos 

humanos e as responsabilidades profissionais  

 

A prestação de cuidados de enfermagem enunciados no nosso código deontológico,  

têm por base o dever de respeito pela dignidade humana, foram desenvolvidos na relação 

estabelecida entre as crianças/jovens famílias no processo de resolução de doença.   

Através de uma partilha de informação, sobre a situação clínica da criança/jovem e 

dos procedimentos necessários para restabelecer a sua saúde,  informamos os pais/cuida-

dores, validamos com eles as informações fornecidas, de forma  a garantir clareza no 

processo de decisão. 

Para a realização de um consentimento informado, o enfermeiro estabelece uma co-

municação adequada às necessidades sentidas e circunstâncias em que decorrem os cui-

dados, respeitando o  nível de alfabetização em saúde, as habilidades linguísticas dos 

intervenientes, e os valores religiosos, étnicos e culturais no processo de decisão. 

A nossa prática profissional assentou sempre no respeito pela privacidade e intimi-

dade da criança/jovem . De acordo com o descrito no artigo 10 da carta da criança hospi-

talizada a “Intimidade de cada criança deve ser respeitada”(Instituto de Apoio à Criança, 

1998, p. 15). A utilização das cortinas de separação em enfermarias conjuntas de forma a 

providenciar privacidade, a realização de esclarecimentos à criança/jovem e família em 

ambiente mais resguardados e o desenvolvimento do projeto através de formações indi-

vidualizadas permitiram respeitar a privacidade dos participantes. 

De forma a garantir  a segurança e prevenir situações de risco forma utilizadas me-

didas como a metodologia ISBAR para a transferência de crianças para outras unidades.  
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B. Domínio da Melhoria Continua da Qualidade 

 

Competência: (B1)- Competência Garante um papel dinamizador no desen-

volvimento e suporte de iniciativas estratégicas institucionais na área da go-

vernação clínica  

 

Através da nossa experiência em CSP, foi possível ajudar a encaminhar das crianças 

jovens para  consultas nos CSP e reforçar a sua importância, foi possível também informar 

à cerca dos cuidados disponíveis na comunidade. O conhecimento prévio do programa de 

registos de enfermagem SClinico®, permitiu contribuir com alguns conhecimentos aos 

colegas. Através da partilha de experiências, foi possível analisar com os colegas a nível 

hospitalar a articulação existente com os colegas dos CSP e melhorar alguns aspetos na 

carta de alta.  

Ao longo de todo o processo aprendizagem, realizei pesquisa bibliográfica, consultei 

normas, leis, orientações dos serviços e normas em vigor no sentido de providenciar cui-

dados de qualidade. 

Com o desenvolvimento do projeto nos serviços, contribui para a  melhoria da qua-

lidade dos cuidados prestados, através da formação realizada aos colegas dos serviços, 

foi possível partilhar saberes no sentido de providenciar às crianças/jovens cuidados de 

qualidade. A apresentação da formação realizada foi disponibilizada aos colegas com a 

promessa de continuar a ser difundida por se tratar de um tema de interesse para a equipa. 

Planeamos ainda a colaboração em outros projetos, com recurso às tecnologias, acorda-

mos desenvolver assim que a situação pandémica o permita, sessões de contos à noite, 

onde a temática do projeto poderia continuar a ser trabalhada  de forma a promover a 

saúde da criança/jovem. 

 

Competência: (B2)-  Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em 

programas de melhoria contínua 

 

Ao longo do estágio demonstrei o meu interesse em rever algumas das normas do 

serviço em vigor, mas de acordo com a enfermeira coordenadora devido a uma alteração 
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o nível da Administração da Instituição, todas as normas tinham sido revistas e aguarda-

vam o perecer do órgão consultivo recentemente constituído.  

Durante o estágio tive oportunidade de participar nas jornadas “Refletir na Pandemia: 

perspetivar o futuro”, estas jornadas permitiram momentos de aprendizagem e reflexão 

conjunta. Participei na formação em serviço sobre ventilação não invasiva no RN, sendo 

esta temática muito complexa, a participação nesta formação deu-me ferramentas essen-

ciais para os cuidados aos RN. 

Contribuíram para a aquisição desta competência para além das aprendizagens feitas 

ao longo do estágio final a elaboração de um artigo científico. O artigo redigido,  contri-

buiu para o desenvolvimento desta competência, através da pesquisa realizada com o ri-

gor científico inerente ao EEESIP. De ressaltar também que com a redação deste artigo, 

estamos a contribuir para  o desenvolvimento das competências de mestre. O artigo teve 

por base uma scoping review, que contribuiu para o enriquecimento do estudo sobre a 

temática da área de projeto. De referir que o artigo será proposto para publicação, pelo 

que não se encontra exposto na integra no relatório. 

 

Competência: (B3)- Garante um ambiente terapêutico seguro  

 

Ao longo da passagem pelos vários serviços promovemos um ambiente terapêutico 

seguro, tendo em conta o espaço físico envolvente e as caraterísticas  das crianças/famí-

lias. De acordo com a faixa etária da criança, adotamos medidas promotoras de segurança, 

como a utilização das grades nas camas e berços, alertarmos os pais/cuidadores para os 

riscos de queda,  quando deixam as crianças sozinhas sem dispositivos de proteção, no 

momento da alta das crianças que necessitavam de transporte em carrinhos foram refor-

çados ensinos à cerca do uso das contenções.  

Foi realizada a administração de terapêutica ao longo dos estágios, respeitando crite-

riosamente cada um dos requisitos para uma administração segura, seguimos o método 

de validação da administração de medicação através de nove certos (Sales et al., 2018), 

promovendo gestão do risco. 

Ao longo de todo o estágio adotamos medida de controlo de infeção, quer através da 

lavagem adequadas das mãos, quer através da utilização de equipamentos de proteção 
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individual em casos de isolamento da criança. Por estarmos a vivenciar um período de 

pandemia, o reforço das medidas de proteção revestiu-se de extrema importância, a ne-

cessidade de realização de rastreios ao SARSR-CoV-2 periódicos aos pais e crianças, de 

forma a garantirmos um ambiente seguro,  proporcionou-nos mais um momento de apren-

dizagem. 

Com o apoio da enfermeira coordenadora do serviço e da enfermeira orientadora que 

fazia a sua substituição em caso de ausência da anterior,  desenvolvemos competências 

ao nível da organização do trabalho, distribuição de enfermeiros  por serviços e distribui-

ção de crianças/jovens de acordo com as horas de cuidados previstas e o método de tra-

balho existente nos serviços. 

 

C. Domínio da gestão dos cuidados 

 

Competência: (C1)-  Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua 

equipa e a articulação na equipa de saúde. 

 

Nos serviços onde desenvolvemos o nosso estágio, mantivemos sempre uma relação 

de colaboração com restantes elementos da equipa multidisciplinar. Realizamos uma ges-

tão dos recursos disponíveis nos diversos contextos, contribuindo para a otimização do 

trabalho em equipa. Em equipa, discutimos as situações com que nos confrontávamos, de 

forma a tomar decisões relativamente ao plano de cuidados mais adequado para a cri-

ança/jovem. 

 Em alguns contextos senti que a equipa médica ainda é um pouco conservadora na 

tomada de decisões com recurso aos conhecimentos do EEESIP, mas noutros contextos 

tive oportunidade de me sentir parte integrante do processo de saúde da criança/jovem 

com valorização pelos conhecimentos e habilidades do EEESIP. 
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Competência: (C2)- Adapta a liderança  e a gestão dos recursos às situações e ao 

contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados. 

 

Ao nível dos CSP,  obtivemos creditação de competências devido à nossa experiência 

profissional. Na nossa prática diária desempenhamos o papel de  «subchefia» no serviço, 

pelo que já possuíamos competências ao nível da gestão do serviço, da equipa e dos re-

cursos humanos e conflitos.  O contacto com outras realidades, outros serviços e outras 

equipas permitiu-nos questionar sobre a forma como desenvolvemos a gestão do nosso 

próprio serviço.  

O processo de liderança de equipas é complexo, “ enfermeiro com funções de gestão 

face às mudanças constantes das políticas de saúde e das organizações, aliadas à exigência 

de níveis cada vez mais elevados da qualidade do desempenho profissional e dos cuidados 

a prestar, pode ter um papel preponderante através da promoção de um ambiente huma-

nizado e uma responsabilização permanente da equipa de enfermagem” (Melo, et al 2017, 

p. 22). Comparar , analisar e refletir sobre a forma como outros desenvolvem as mesmas 

atividades, através de um olhar introspetivo, traz-nos crescimento e conhecimento.   

 

D. Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

 

Competência: (D1)- Desenvolve autoconhecimento e assertividade 

 

Este processo formativo contribuiu para um  amadurecimento pessoal e profissional 

, uma tomada de consciência das capacidades existentes e das capacidades adquiridas ao 

longo de todo este processo formativo, que nos permitem  desenvolver cuidados funda-

mentados em conhecimentos científicos sólidos. 

Confrontados com diversas situações causadoras de stress, adaptamos a nossa prática 

através das habilidades adquiridas ao longo do estágio. A nossa capacidade de diálogo e 

empatia para com os pais/cuidadores e crianças que apresentavam alguma incompreen-

são, relativas a algumas restrições adotadas nos serviços, foi fundamental para estabelecer 

um ambiente tranquilo e favorável à recuperação do estado de saúde da criança/jovem.  
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Viver a atual pandemia traz a necessidade de nos adaptar, enquanto profissionais 

dotados de capacidades para a gestão de conflitos  e conhecedores dos processos pelos 

quais crianças/jovens famílias, o papel do EEESIP é muito importante no processo de 

adaptação dos outros à situação que vivemos, durante o processo de hospitalização. 

 

Competências : (D2)- Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência 

científica 

 

A nossa praxis clínica especializada desenvolveu-se, tendo por base a evidência ci-

entífica, para a aquisição de competências de especialista na área da Enfermagem de Sa-

úde Infantil e Pediátrica. Desenvolvemos um projeto de intervenção transversal todos os 

contextos de estágio, através da aplicação da metodologia de projeto. Atuamos enquanto 

promotores de conhecimentos, através da formação desenvolvida, capacitamos os enfer-

meiros com os quais partilhamos este processo de aprendizagem.  

Ao longo deste processo formativo aprofundamos os nossos conhecimentos, através 

de pesquisa bibliográfica e funcionamos na equipa como elementos difusores de conhe-

cimentos. A redação de um artigo científico, foi também um dos elementos integrantes 

deste processo que, sem dúvida, contribuiu par a aquisição desta competência. 

As competências específicas dos EEESIP foram analisadas anteriormente em cada 

um dos contextos por onde se desenvolveu este estágio final e encontram-se descritas e 

analisadas no capítulo anterior. 

 

3.2  Competências de Mestre em Enfermagem 
 

Em paralelo com competências comuns e específicas do EEESIP, fomos desenvol-

vendo competências de grau de mestre, através de um percurso formativo assente na evi-

dência científica, na prática clínica e no desenvolvimento de um projeto de intervenção. 

De acordo com o Decreto-Lei 63/2016 de 13 de setembro do Ministério de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, o grau de mestre é concedido através de uma área de es-

pecialidade a quem demonstrar: 
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“a) Possuir conhecimentos e capaci-
dade de compreensão a um nível que 
sustentando-se nos conhecimentos ob-
tidos ao nível do 1º ciclo, os desen-
volva e aprofunde e permitam e consti-
tuam a base de desenvolvimentos e ou 
aplicações  originais, em muitos casos 
em contexto de investigação;  

b) Saber aplicar os seus conhecimentos 
e a sua capacidade de compreensão e 
de resolução de problemas em situa-
ções novas e não familiares, em con-
textos alargados e multidisciplinares, 
ainda que relacionados com a sua área 
de estudo; 

c) Capacidade para integrar conheci-
mentos, lidar com questões complexas, 
desenvolver soluções ou emitir juízos 
em situações de informação limitada 
ou incompleta, incluindo reflexões so-
bre as implicações e responsabilidades 
éticas e sociais que resultem dessas so-
luções e desses juízos ou os condicio-
nem; 

d) Ser capazes de comunicar as suas 
conclusões, e os conhecimentos e raci-
ocínios a elas subjacentes, quer a espe-
cialistas, quer a não especialistas, de 
uma forma clara e sem ambiguidades;  

e) Competências que lhes permitam 
uma aprendizagem ao longo da vida, de 
um modo fundamentalmente auto -ori-
entado ou autónomo.”(Decreto-Lei nº 
63/2016 de 13 setembro, 2016, p. 
3174)  

 

Tendo em conta estas quatro competências descritas, existem objetivos de aprendi-

zagem que necessitam de ser alcançados, assim: 

 

Objetivo - O Mestre em Enfermagem: “ Inicia, contribui, desenvolve e dissemina 

investigação para promover a prática de enfermagem baseada na evidência”(Nunes, 2020, 

p. 7). 
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A primeira competência de mestre foi desenvolvida ao logo de todo este processo de 

aprendizagem e contribuiu para a concretização deste objetivo de aprendizagem.  

Tendo em conta os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Licenciatura, 

nove anos de experiência na área da cirurgia de adultos e outros nove anos nos CSP, as 

várias unidades curriculares que são constituintes do  Curso de Mestrado, fomos desen-

volvendo e sedimentando conhecimentos científicos baseados na evidência científica atu-

alizada que permitiram uma prática de enfermagem especializada. 

 

Objetivo- O Mestre em Enfermagem: “Realiza análise diagnóstica, planeamento, 

intervenção e avaliação na formação dos pares e dos colaboradores, integrando a 

formação, a investigação e as políticas de saúde em geral e da enfermagem em particular” 

(Nunes, 2020, p. 7) 

 

A utilização da metodologia de trabalho para o desenvolvimento do nosso projeto, 

através  de um diagnóstico da situação realizado em cada local de estágio e as formações 

em serviço realizadas aos colegas com o objetivo de sensibilizá-los para a temática e 

partilhar os resultados obtidos, contribuíram para a aquisição desta competência. 

 

Objetivo- O Mestre em enfermagem :“Demonstra competências clínicas na 

conceção, na prestação, na gestão e na supervisão dos cuidados de enfermagem, numa 

área especializada; evidencia competências comuns e específicas do enfermeiro 

especialista, na sua área de especialidade” (Nunes, 2020, p. 7) 

 

Tendo por base as aprendizagens realizadas ao longo de todo o percurso formativo 

deste Mestrado, fomos desenvolvendo competências comuns e específicas  do EEESIP, 

descritas ao longo do presente relatório.  

A segunda competência de Mestre, decorre dos conhecimentos adquiridos e aprofun-

dados, que permitiram o desenvolvimento de cuidados de enfermagem em áreas que não 

nos são familiares, como a UCEN que pela especificidade de cuidados, implicaram não 

só a mobilização de conhecimentos, como a pesquisa e a procura de novos saberes. Assim 
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como a prestação  de cuidados a nível hospitalar,  fora da nossa área de prestação de 

cuidados, que são os CSP. Através da aquisição de competências comuns e específicas o 

EEESIP, encontra-se capacitado para desenvolver cuidados de enfermagem,  em qualquer 

área de cuidados à criança/jovem e família, pelas habilidades que possui.  A transição dos 

cuidados à criança/jovem família do nível de CSP para os cuidados hospitalares foram 

suportados pelos conhecimentos adquiridos ao longo deste processo formativo.  

 

Objetivo- O Mestre em Enfermagem : “ Tem capacidades para integração de 

conhecimentos, tomada de decisão e gestão de situações  complexas, com pon-

deração sobre as implicações e as responsabilidades éticas, profissionais e 

sociais” (Nunes, 2020, p. 7) 

 

A terceira competência de Mestre foi adquirida no decurso deste Mestrado, iniciou-

se com a reflexão e análise do ponto de Ético e Deontológico sobre questões resultantes 

do exercício da nossa profissão. Através da Unidade Curricular de Epistemologia, Ética 

e Direito em Enfermagem, deu-se início a uma exploração dos nosso limites e responsa-

bilidades. Através das aprendizagens realizadas academicamente e das consultas quer do 

regulamento do exercício profissional do enfermeiro, que define os princípios gerais res-

peitantes ao exercício da profissão de Enfermagem, quer do estatuto da OE, o Código 

Deontológico do Enfermeiro, as CCEE, tomadas de decisões e pareceres da OE , bem 

como Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem  por si também definidos, de-

senvolvemos a nossa pratica clínica, tomando decisões de forma  fundamentada  respei-

tando sempre a criança/jovem e família. 

 

Objetivo- O Mestre em Enfermagem : “Participa de forma proativa em equipas 

e projetos, em contextos multidisciplinares e intersectoriais” (Nunes, 2020, p. 

7) 

 

A quarta competência de Mestre, foi desenvolvida com o apoio da profes-

sora orientadora, que partilhou a sua experiência ao longo de todo este pro-

cesso e nos guiou ao longo do estágio final, colocando questões desafiadoras 

e promotoras de reflexão sobre o tema do projeto. A colaboração de cada 

enfermeiro orientador e coordenador em cada contexto de estágio, bem como 
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os restantes colegas, permitiu desenvolver um projeto muito enriquecedor do 

ponto de vista pessoal, profissional e do ponto de vista científico, evidenciado 

através da redação deste relatório.  

A temática do projeto desenvolvido, foi descrita como atual e pertinente 

no seio das equipas de enfermagem dos diferentes contextos, constituindo 

para eles também uma área de preocupação pouco abordada até então.  

As Competências de EEESIP adquiridas permitem ter uma visão ampla, 

uma atitude proativa das necessidades de saúde da criança/jovem e família  e 

atuar na promoção da saúde.  

A realização deste relatório e o desenvolvimento do projeto, com as for-

mações realizadas, quer aos pais individualmente, quer às equipas de enfer-

magem onde correram os estágios,  permitiram a obtenção da quarta compe-

tência de Mestre.  

 

 
Objetivo- O Mestre em Enfermagem : “Realiza desenvolvimento autónomo de 

conhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida” (Nunes, 2020, p. 7)  

 

O estatuto da OE  prevê que os enfermeiros devem: “Manter a atualização contínua 

dos seus conhecimentos e utilizar de forma competente as tecnologias, sem esquecer a 

formação permanente e aprofundada nas ciências humanas” (Lei nº156, 2015, p. 8080)  

 O desenvolvimento da quinta competência do grau de Mestre em Enfermagem con-

cretizou-se através do somatório do  percurso profissional desenvolvido ao longo dos anos 

de experiência profissional e do  enriquecimento com os conhecimentos e competências 

adquiridas ao longo deste Curso de Mestrado. 

 O Curso de Licenciatura em Enfermagem  foi o início  do meu processo de aprendi-

zagem na área de Enfermagem, ao longo do meu percurso profissional desenvolvi apren-

dizagens, através de várias formações  e direcionei as minhas áreas de interesse/interven-

ção, para a especialização  em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [ESIP] e Mes-

trado em Enfermagem. 
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Os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso de Mestrado na Área de Especiali-

zação em Saúde Infantil e Pediátrica quer através das unidades curriculares, quer através 

do Estágio Final, com desenvolvimento do projeto baseado na metodologia de projeto, 

trouxeram-nos ferramentas  e competências fundamentais para o desenvolvimento de no-

vos conhecimentos de forma autónoma, no sentido da melhoria continua dos cuidados de 

enfermagem, conforme vem descrito nos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfer-

magem. 

Por estarmos a viver uma situação atípica devido à Pandemia atual, no decurso deste 

processo formativo tive a oportunidade de Participar nas jornadas “Refletir na Pandemia: 

perspetivar o futuro”, cujo certificado se encontra no Anexo 4, e juntou vários profissio-

nais de saúde com a partilha de experiências nas diferentes áreas de cuidado. Promovendo 

a reflexão, sobre as implicações da atual situação pandémica e quais as implicações para 

o futuro. 

Tendo em conta o percurso realizado e a análise reflexiva das aprendizagens realiza-

das ao longo deste relatório, podemos concluir que as a competências de Mestre em En-

fermagem foram atingidas. 
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Conclusão 

O relatório surge no âmbito da Unidade Curricular de Relatório, que integra o plano 

de estudo do curso de Mestrado em Enfermagem. Foi redigido tendo por base todo o 

percurso realizado ao longo do estágio final em articulação com as competências comuns 

e específicas do EEESIP, competências de mestre e o projeto desenvolvido na área da 

capacitação dos pais : Empowerment do Pais para o uso da Tecnologia-Atuação do En-

fermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

A metodologia de projeto seguida,  permitiu em cada contexto de estágio realizar um 

diagnóstico da situação, adequado e participativo, planear intervenções e capacitar os pais 

para o uso das tecnologias. O constante progresso tecnológico tem conduzido a grandes 

transformações nas sociedades, nas famílias e consequentemente nas nossas crianças, na 

forma como interagem, como se desenvolvem cognitiva e fisicamente. A situação epide-

miológica atual tem contribuído, para o aumento do uso das tecnologias por parte das 

crianças, quer com fim lúdico, quer com fim educacional, daí que capacitar os  pais para 

a mediação da sua utilização e perceber a influência no seu desenvolvimento se torne 

essencial. Os pais nem sempre dotados de conhecimentos técnicos para  controlar a sua 

utilização e em alguns casos pouco despertos para os riscos que acarretam, foram o ponto 

central para o desenvolvimento deste projeto.   

A abordagem desta temática nas equipas dos diferentes contextos  foi positiva, tanto 

os enfermeiros  como os pais/cuidadores, consideraram que as atividades desenvolvidas 

promoveram o conhecimento sobre as tecnologias e forneceram aos pais algumas ferra-

mentas para mediar a utilização das tecnologias, serviram para despertar os pais para os 

riscos que acarretam e promoveram formas de utilização promotoras do desenvolvimento 

da criança.  

Tendo este projeto como objetivo, capacitar os pais para o uso das tecnologias, o 

modelo teórico da parceria de cuidados serviu-nos de suporte. Este modelo assenta em 

dois pontos basilares, por um lado o Empowerment dos pais e por outro a negociação. A 

capacitação dos pais para o uso das tecnologias e o desenvolvimento de estratégias de 
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negociação no exercício da mediação parental para  uso das tecnologias, permitiu desen-

volver  cuidados promotores da saúde da criança/jovem. 

As pesquisas realizadas e as competências adquiridas, ao longo deste processo for-

mativo dotaram-nos de ferramentas importantes, para continuar a melhorar a qualidade 

dos cuidados e a promover e dignificar a profissão de Enfermagem. 

Tendo em conta o percurso realizado aqui relatado, cremos ter atingido os objetivos 

a que nos propusemos ao longo deste relatório. Ao longo deste percurso contactamos com 

outras realidades do cuidar da criança/jovem que contribuíram para uma visão global dos 

cuidados à criança/jovem em qualquer fase do seu desenvolvimento. No início desta ca-

minhada a nossa  perspetiva de cuidados à criança/jovem era apenas ao nível dos CSP, 

este estudo de Mestrado em Enfermagem enriqueceu muito o conhecimento na área da 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica.  

A atual pandemia apesar de ter condicionado de alguma forma nossas experiências 

académicas, com paragens e recomeços, ao longo do Estágio Final foi encarada de forma 

muito positiva. Devido à baixa taxa de ocupação nas instituições, permitiu mais tempo 

para observar, questionar e aprender. Funcionou como uma oportunidade para o desen-

volvimento do nosso projeto, uma vez que a utilização das tecnologias aumentou durante 

a pandemia e realçou a importância do projeto.  

Não foram sentidas dificuldades ao longo do desenvolvimento do projeto, sendo esta 

uma área de grande interesse pessoal, foi extremamente gratificante desenvolvê-lo. 

No futuro pretendo dar continuidade ao projeto iniciado, tendo em conta que exerce-

mos a nossa  atividade profissional nos CSP,  será fácil implementar o projeto e trabalhar 

na área da promoção da saúde das crianças/jovens através de capacitação dos pais. 

 Por ser uma temática de bastante atual e tendo os Cuidados de Saúde na Comunidade 

da nossa instituição mostrada  interesse em trabalhar as tecnologias no âmbito da Saúde 

Escolar, pretendemos realizar uma adaptação deste projeto, para em conjunto promover 

o uso adequado das tecnologias. Este projeto, foi desenvolvido numa instituição que nos 

acolheu ao longo de 12 semanas de aprendizagem, com quem mantemos contato e que se 

mostrou interessada na continuidade do seu desenvolvimento, pelo que pretendemos co-

laborar no desenvolvimento deste projeto. 
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Consideramos que o caminho percorrido foi por vezes sinuoso, mas permitiu ver para 

além “montanhas” sendo este momento final muito gratificante quando observamos a 

linha da meta.  
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Apêndice nº 1 -Resumo do Artigo- Scoping Review 
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RESUMO 

 

Objetivo: Mapear a evidência/literatura relativa à forma como os fatores socioeconómi-

cos e demográficos influenciam os estilos de Mediação Parental relativamente ao uso 

das tecnologias.   

Metodologia: Foi realizada uma Scoping Review, seguindo o protocolo da JBI, visando 

responder à questão “Qual a influência dos fatores socioeconómicos e demográficos nos 

estilos de Mediação Parental relativamente ao uso das tecnologias ?”. O processo de 

pesquisa realizou-se no mês de junho de 2020, utilizando as plataformas agregadoras de 

bases de dados b-On e EBSCO, tendo sido usados como descritores “Children”, “Digi-

tal”, “Media”, “Parental” e “Mediation”. Como critérios de inclusão foram definidos 

artigos com texto completo disponível, revistos por especialistas e com data de publica-

ção de janeiro de 2015 a setembro de 2020. Após processo de análise foram selecionados 

quatro artigos. 

 Descritores:  “Children”, “Digital”, “Media” , “Parental” e “Mediation”. 

 Resultados: Da análise dos estudos selecionados, foram identificados oito fatores que 

interferem com o estilo de Mediação Parental: a percepção dos pais, a sua capacitação, 

o fator demográfico, a idade, o gênero, o tipo de família, o nível académico e o fator 

económico. Apesar de não ser a mais qualificada é a mãe que  estabelece as regras de 

utilização das tecnologias e utiliza uma mediação mais restritiva. Os pais solteiros são 

menos restritivos na aplicação de medidas controlo das tecnologias na utilização das 

tecnologias. Os pais com uma percepção positiva das tecnologias tendem a ser menos 

restritivos na sua utilização.  Quando os pais são mais novos, mais capacitados tecnolo-

gicamente e têm um nível académico e económico superior exercem um  controlo de uso 

das tecnologias menos restritivo e mais acompanhado. No meio rural as famílias estão 

menos capacitadas para a utilização das tecnologias, é aplicada uma  mediação menos 

restritiva o que expõe as crianças a mais perigos.  

Conclusões: A forma como os pais exercem controlo sobre  a utilização das tecnologias 

é determinante para a capacitação tecnológica dos filhos. Tendo em consideração  a in-

fluência que as tecnologias têm na vida das famílias, considera-se, imprescindível con-
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tinuar a apostar nesta área de investigação.  Esforços futuros são necessários para pro-

mover a realização de programas educacionais sobre os estilos de mediação parental e o 

uso seguro das tecnologias, capacitando assim ao pais e os parceiros de cuidado. Esses 

esforços poderão contribuir para ganhos em saúde, diminuindo o número de patologias 

infantis associadas ao uso inadequado das tecnologias e, consequentemente, os custos 

de saúde associados.
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Apêndice nº 2- Cronograma geral das etapas do projeto
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Data 
Atividades Gerais 

Ano 2021 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

Diagnóstico da Situação 

Pesquisa e Revisão da literatura  
 

 
   

  
 

Elaboração do diagnóstico da Situação          

Entrevista Informal com as Enfermeiras 
responsáveis pelos locais de implemen-
tação do projeto 

         

Planeamento 
Definição dos objetivos          
Planeamento das Atividades          

Execução Realização das Atividades Planeadas          

Avaliação Análise dos Resultados          

Divulgação dos resulta-
dos 

Elaboração do Relatório de Avaliação          
Redação final do Relatório de Avaliação 
do Projeto 
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Apêndice nº 3-Questionário para levantamento das necessidades 
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Helena Isabel Carvalho Marques, Enfermeira, Mestranda em Enfermagem na área de 

Especialização de Saúde Infantil e Pediatria, do Mestrado em Associação, das Escolas 

Superiores de Saúde de Enfermagem: Beja, Évora, Portalegre, Setúbal e Castelo Branco, 

encontra-se a realizar um projeto com o objetivo de empoderar os pais sobre o uso de 

tecnologia. 

 No âmbito da realização do Estágio Final do 4º Mestrado em Enfermagem e de 

forma a obter informação sobre  as necessidades do serviço relativamente a esta temática, 

solicita-se a colaboração dos/as enfermeiros/as do Serviço de Urgência Pediátrica, através 

do preenchimento deste breve questionário. 

 

1. Considera esta temática pertinente ? 

 

Sim                     Não  

 

1.1 Que aspetos considera pertinentes na abordagem aos pais? 

 

Tempo de uso de ecrãs  

App’s/jogos utilizados 

Controlo Parental/Segurança 

Regras para utilização 
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Outros :___________________________________________________ 

2. Atendendo às características e funcionamento da Urgência de Pediatria, que atividades 

consideraria interessantes implementar na sala de espera deste serviço ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado !
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Apêndice nº 4-Apresentação do projeto no SUP 
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Apêndice nº 5-Apresentação do projeto no SIP 
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Anexo nº 1- Questionário para avaliação do conhecimento dos pais para o uso de 

tecnologias no âmbito do projeto “Empowerment  dos pais para  o uso das tecnologias”  
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Helena Isabel Carvalho Marques, Enfermeira, Mestranda em Enfermagem na área 

de Especialização de Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, do Mestrado em As-

sociação, das Escolas Superiores de Saúde de Enfermagem: Beja, Évora, Portalegre, 

Setúbal e Castelo Branco, encontra-se a desenvolver um projeto sobre o “Empowerment  

dos pais para  o uso das tecnologias”  

 no Serviço de Pediatria Internamento Médico do Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve na Unidade Hospitalar de Portimão, no âmbito da realização do Estágio Final 

do 4º Mestrado em Enfermagem e de forma a obter informação sobre  o conhecimento 

dos pais/cuidadores sobre o uso das tecnologias, solicita-se a colaboração dos mesmos, 

através do preenchimento deste breve questionário. 

O projeto de intervenção decorrerá entre  maio de 2021 e junho de 2021 e a sua 

supervisão clínica é da responsabilidade da Enfª Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica, Cátia Páscoa e Orientação da Professora Doutora Ana Lúcia Ra-

mos. 

A confidencialidade dos dados, a sua utilização para fins de investigação, o rigor no 

seu uso e tratamento e o anonimato são assegurados pelo investigador do estudo. 

Os participantes têm conhecimento do estudo em causa, informação da temática e 

da necessidade do estudo, bem como da possibilidade em recusar participar neste es-

tudo sem qualquer tipo de consequências. 

A participação no preenchimento do presente questionário é voluntária, não exis-

tindo qualquer prejuízo para os participantes. 

Desta forma, o preenchimento deste questionário assume o consentimento infor-

mado livre e esclarecido do participante em participar no estudo, participar e permitir a 
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utilização dos dados, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação 

e nas garantias de confidencialidade e anonimato dadas pelo investigador 

 

Agradeço a disponibilidade de preenchimento 

A estudante 

Helena Isabel Carvalho Marques 

Correio eletrónico : Helenaimarques@hotmail.com 

A Docente Orientadora 

Prof. Doutora Ana Lúcia Ramos 
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CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO 
EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

(de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 

 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto 

ou que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a 

proposta que lhe foi feita, queira, por favor, assinar este documento. 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais 

que me foram fornecidas. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, re-

cusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito 

participar no estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, 

confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas. 

 

Nome____________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________ Data: ___/___/___ 
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Parte I 

CARATERIZAÇÃO  

Por favor, preencha os espaços em branco e assinale com uma cruz (X) a(s) sua(s) op-
ção(ções): 

 
1. Idade: ______ anos 

 

2. Género:   Masculino              Feminino  

 

3. Cuidador/pai/mãe de criança/jovem com idades compreendidas en-
tre : 

 
    

 

    0-1          1-3        3 a 5       6 a 10     11-13     13-15     +15 

    Anos      Anos      Anos      Anos         Anos     Anos    Anos 

 
 

4.          Habilitações Literárias :  _____________________________________ 

 

Parte II  

1. Que dispositivos eletrónicos são utilizados pela sua criança/jovem?  

(assinale a/as opções que mais se adequam) 

 
____ Tv 

____ Tablet 

____ Telemóvel 

____ Consola  

____ Computador 
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2. Com que frequência costuma a sua criança/jovem usar os dipositivos 
eletrónicos ? 
 

____ Diariamente 

____ Uma ou duas vezes por semana 

____ Três ou quatro vezes por semana 

____ Uma ou duas vezes por mês 

____ Menos de uma vez por mês 

 

3. Quanto tempo costuma a sua criança/jovem utilizar dispositivos 
eletrónicos por dia? 
 

____ Menos de 30 minutos 

____ Entre 30 a 45 minutos 

____ Aproximadamente 1 hora 

____ Entre 1 a 2 horas 

____ Mais de 2 horas 

____ Sem limite  

 

4. Tem por hábito limitar o tempo e uso de dispositivos eletrónicos à sua 
criança/jovem? 

 

____ Sim. Quanto tempo ? __________________             

____ Não 

 
5. A sua criança/jovem pode aceder à internet através dos dispositivos 

eletrónicos ao seu dispor em …. 
 

___ Locais em que exista sempre a supervisão de um adulto 

___ Qualquer local, com ou sem supervisão 
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6. Em que locais de casa a sua criança/jovem costuma utilizar os 
dispositivos eletrónicos ao seu dispor? 

 

___ Sala 

___ Cozinha 

___ Quarto 

___ Qualquer local da casa desde que esteja um adulto presente 

___ Em qualquer divisão da casa com ou sem supervisão 

 
7. Relativamente às afirmações seguintes , assinale com um X  em que 
medida os seguintes aspetos da utilização de dispositivos eletrónicos o/a 
preocupam: 
 

 
Nada Pouco 

Assim-

assim 
Bastante Muito 

A falta de informação sobre 

como proteger a criança/jovem  

     

Que desconhecidos possam 

obter informação da minha 

criança/jovem 

     

Que a minha criança/jovem se 

torne dependente de 

tecnologias 

     

Que a minha criança/jovem 

encontre conteúdos impróprios 

para a sua idade 

     

 

 

 
 

8. Das afirmações seguintes indique a frequência com que atua dessa 
forma com a sua criança/jovem, através da colocação de um X na opção 
que mais se adequa:  
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Nunca 

Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

Falo-lhe dos perigos da 

divulgação de dados 

pessoais em 

jogos/aplicações 

     

Reforço a importância de não 

confiar em ninguém que 

conheça apenas virtualmente 

     

Mantenho-me perto quando 

está a utilizar os dispositivos 

eletrónicos 

     

Verifico a lista de amigos nos 

jogos e aplicações  

     

Controlo os horários de 

acesso aos dispositivos 

eletrónicos 

     

Uso o um programa de 

controlo parental para 

bloquear conteúdos 

inadequados 

     

Estabeleço com a minha 

criança/jovem  as regras de 

utilização dos dispositivos 

eletrónicos 

     

Falo com a minha 

criança/jovem sobre as 

atividades desenvolvidas nos 

dispositivos eletrónicos 

     

Utilizo em conjunto os 

dispositivos eletrónicos com 

a minha criança/jovem 
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Ofereço outras alternativas 

didáticas de uso conjunto à 

minha criança/jovem 

     

 

 
Terminou o preenchimento do seu questionário 

Obrigado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empowerment dos Pais para o uso da Tecnologias- Atuação do Enfermeiro Especialista em Enferma-

gem de Saúde Infantil e Pediátrica | Relatório de Estágio 

 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 2- Autorização da  Unidade de Apoio à Investigação 
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Anexo nº 3- Declaração da Formação em serviço- “Ventilação não Invasiva no Recém-
Nascido” 

 



 
 

117 
 

 

 

 

 

 

 



Empowerment dos Pais para o uso da Tecnologias- Atuação do Enfermeiro Especialista em Enferma-

gem de Saúde Infantil e Pediátrica | Relatório de Estágio 

 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo nº 4 - Certificado de Participação nas jornadas “Refletir na Pandemia: perspeti-
var o futuro” 
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