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RESUMO  

 

O aumento da incidência da obesidade infantil tem sido um flagelo e uma preocupação 

para a saúde pública em todo o mundo, e alvo da atuação preventiva por parte dos 

profissionais de saúde.  

O objetivo deste relatório é analisar e refletir sobre as competências comuns e 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica e de 

Mestre adquiridos ao longo do estágio, bem como sobre a implementação do projeto de 

intervenção.  

Recorremos à metodologia de trabalho de projeto, através do empowerment dos 

pais/cuidadores de crianças com idade compreendidas entre os 3 e os 6 anos e com IMC ≥ 

P85, através das sessões educativas individuais, traduzindo um impacto positivo no ganho 

de conhecimento em relação à alimentação saudável e atividade física infantil.  

Assim, o papel do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, sendo um profissional dotado de conhecimentos e competências acrescidas, 

demonstra um papel imprescindível na prevenção de comportamentos promotores da 

obesidade infantil.  

 

Palavras-Chave: Obesidade Pediátrica; Enfermagem; Pais. 
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ABSTRACT  

 

The increase in the incidence of childhood obesity has been a scourge and a concern for 

public health around the world, and the target of preventive action by health professionals. 

The purpose of this report is to analyze and reflect on the common and specific 

competencies of the Specialist Nurse in Child and Pediatric and Master's Health Nursing 

acquired during the internship, as well as on the implementation of the intervention project. 

We used the project work methodology, through the empowerment of parents/caregivers 

of children aged between 3 and 6 years and with BMI ≥ P85, through individual educational 

sessions, translating a positive impact on the gain of knowledge in relation to healthy eating 

and physical activity for children. 

Thus, the role of the Specialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing, as a 

professional with increased knowledge and skills, demonstrates an essential role in the 

prevention of behaviors that promote childhood obesity. 

 

Keywords: Pediatric Obesity; Nursing; Parents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em cumprimento do regulamento da Unidade Curricular (UC) Relatório, integrada no 

2º ano, 1º semestre do 4º Curso de Mestrado em Associação em Enfermagem, ano letivo 

2020/2021, a decorrer na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, visa o 

presente trabalho académico efetuar uma síntese de todo o percurso teórico e prático ao longo 

destes meses de formação que nos permitiu adquirir e desenvolver competências como En-

fermeira Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (EEESIP). Este pre-

sente Relatório de estágio contempla todo o percurso do Estágio Final e a aplicação do Pro-

jeto de Intervenção. 

A elaboração do relatório tem como finalidade a aquisição dos seguintes objetivos, pre-

sentes no Regulamento do Estágio final: 

• Evidenciar capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica, as competên-

cias de EEESIP e competências de Mestre; 

• Fundamentar as decisões com base na teorização e na evidência científica; 

• Descrever e avaliar o desenho e a implementação de um projeto; 

• Apresentar o presente relatório em provas públicas. 

Os estágios encontram-se divididos em duas partes, Estágio I e Estágio Final. Em 

relação ao Estágio I obtivemos creditação pelos anos de experiência na área da Saúde Infantil 

e Pediátrica nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) onde me encontro a exercer funções 

desde 18 de maio 2010. No que diz respeito ao Estágio Final, este foi desenvolvido numa 

Unidade de Cuidados Especiais Neonatais (UCEN), num Serviço de Internamento Pediátrico 

(SIP) e num Serviço de Urgência de Pediatria (SUP). Neste estágio foi-nos exigido a 

elaboração de um Projeto de Intervenção. 

Deste modo torna-se fundamental que se identifique um problema, os seus fatores 

determinantes, bem como as necessidades de saúde, com o intuito de se estabeleceram 

abordagens e intervenções adequadas, e para tal torna-se necessário um projeto de 

intervenção.  

 De acordo com Imperatori & Giraldes (1993) existem seis motivos para a necessidade 

de se elaborar um projeto de intervenção em saúde. Destacam-se, de entre as seis, a 
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necessidade de intervenção nas causas dos problemas e a necessidade de definição de 

prioridades. Assim, e após uma exausta pesquisa sobre os problemas atuais relacionados 

com a Saúde Infantil e Pediátrica deparamo-nos com a temática da Obesidade Infantil. 

A obesidade é um problema de saúde com elevado impacto a nível internacional, 

nacional e regional, com elevada incidência e com consequências nefastas para as crianças 

e jovens. Considerada como um problema de saúde pública da atualidade, ela afeta mais de 

metade da população adulta em Portugal, estando intrinsecamente associada a determinadas 

patologias prevalentes na nossa população, como é o caso da diabetes mellitus, a doença 

cérebro e cardiovascular, a patologia osteoarticular e o cancro (Direção-Geral da Saúde, 

2017). Porém, a obesidade é transversal a todas as faixas etárias, sendo alarmantes os 

números de obesidade infantil na Europa, cuja distribuição é desigual entre os vários países, 

à semelhança do que acontece nos adultos. Esta doença apresenta graves consequências na 

saúde e a nível social, causando um incremento no risco de morte prematura e de 

incapacidade na vida adulta (World Health Organization, 2018). Em Portugal 29,6% das 

crianças entre os 6 e os 8 anos apresentam excesso de peso e 12% são obesas (Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2019).  

Perante tal aterradora realidade, no Estágio Final foi desenvolvido o Projeto de 

Intervenção “Obesidade Infantil: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica”, que teve por base a linha de investigação “Segurança e 

Qualidade de Vida”. Este projeto cursa no domínio da deteção precoce de crianças com 

excesso de peso e obesidade e a sua prevenção. No entanto, e pelo exposto, considera-se que 

esta temática, já conhecida largamente, ainda precisa de ser bastante trabalhada, pelo que se 

torna fundamental, a capacitação dos pais/cuidadores de crianças com excesso de peso ou 

obesidade, através de um projeto de intervenção.  

Assim, enquanto futura EEESIP, pretendemos suportar este projeto de intervenção, 

através do empowerment dos pais/cuidadores, através do diagnóstico precoce das crianças 

com idade compreendida entre os 3 e 6 anos que apresentem excesso de peso ou obesidade, 

assegurando desta forma a promoção e o desenvolvimento infantil saudável, incutindo 

estilos de vida saudáveis no domínio da alimentação e da prática de atividade física.  

Para tal, foi delineado como objetivo geral: Promover hábitos de alimentação 

saudáveis e de atividade física nas crianças com idade compreendida entre os 3 e os 6 
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anos de idade através da capacitação dos pais/cuidadores na prevenção da obesidade 

infantil, e como objetivos específicos: 

• Efetuar a avaliação antropométrica das crianças com idade compreendida entre 

3 e 6 anos de idade; 

• Sensibilizar os pais/cuidadores para a promoção de hábitos de alimentação sau-

dável e atividade física nas crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida 

entre os 3 e 6 anos; 

• Encaminhar as crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 e 

6 anos, para os Cuidados de Saúde Primários. 

Os mesmos foram delineados tendo por base, o Regulamento de Competências EEESIP 

e Regulamento dos Padrões de Qualidade dos Cuidados Especializados em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica, bem como as competências de Mestre na área da Enfermagem 

que referem que o desenvolvimento de atividades de formação e de investigação devem ser 

baseadas na prática e “orientadas para o desenvolvimento profissional, de nível e qualidade 

reconhecidos” (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2018, p.4163). 

Este relatório encontra-se, estruturalmente, dividido em seis capítulos, após a 

Introdução, encontra-se o Enquadramento Conceptual, onde é focada a obesidade infantil 

como problema atual, bem como o papel dos pais e a atuação do EEESIP no combate a 

obesidade infantil. Foi utilizado como modelo teórico o Modelo de Promoção de Saúde de 

Nola Pender. Segue-se o Projeto de Intervenção, onde é feito um diagnóstico da situação, 

tendo por base crianças com faixa etária entre os 3 e 6 anos de idade, o delineamento do 

objetivo geral e específicos, bem como o planeamento das intervenções a executar e a sua 

avaliação. Posteriormente, a análise e reflexão crítica das atividades desenvolvidas em cada 

campo de estágio, e das competências adquiridas e desenvolvidas no âmbito do desempenho 

do enfermeiro especialista e do EEESIP, bem como as competências de Mestre. Seguindo-

se a Conclusão do presente relatório, e por fim a bibliografia.   

O presente relatório foi redigido tendo por base a American Psychological Association 

(APA) – 6ª edição.  
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1 – ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

 

A obesidade pelas dimensões adquiridas nas últimas décadas, e o impacto em relação a 

morbilidade, mortalidade, qualidade de vida e custos nos cuidados de saúde é considerada a 

doença do século XXI (Alba-Martín, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define obesidade como uma condição 

resultante de um acúmulo excessivo e anormal de gordura no tecido adiposo, podendo 

comprometer a saúde do indivíduo. Esta ocorre devido a um desequilíbrio, no qual o 

organismo fica exposto a sucessivos balanços energéticos positivos, ou seja, quando há uma 

ingestão maior de energia do que aquela que é gasta. Este problema de saúde resulta de 

vários fatores, tais como o ambiente, o metabolismo e genética. Porém, estes interagem com 

diversas variáveis, como as influências culturais, psicológicas e comportamentais, sendo por 

isso conhecida como uma doença com génese complexa e multifatorial (World Health 

Organization, 2000). 

A obesidade é um grande problema na saúde infantil em todo o mundo, sendo que 41 

milhões de crianças com menos de cinco anos de idade teve sobrepeso ou obesidade em 

2016. Esta patologia está associada à morte prematura em adultos e o aumento de 

recorrências aos serviços de saúde nas crianças. A obesidade instala-se, muitas vezes, 

precocemente na vida e uma vez estabelecida é difícil de reverter. Desta forma, é 

imprescindível que a prevenção da obesidade seja no início da vida (Cloutier, et al. 2018). 

Na idade pediátrica as estatísticas, quer a nível mundial, quer a nível nacional, constatam 

que o excesso de peso e a obesidade em crianças e adolescentes está longe de estar 

solucionado. Na última análise realizada pela Childhood Obesity Surveillance Initiative 

(COSI) Portugal, foram avaliadas 7210 crianças, sendo que 29,6% da população estudada 

apresentava excesso de peso e 12,0% obesidade. Assistiu-se no entanto a uma redução de 

8,3% na prevalência de excesso de peso infantil e de 3,3% na prevalência da obesidade 

infantil, comparativamente com o ano de 2008 (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge, 2019). 

Nos anos oitenta a alimentação e a nutrição começaram a ter impacto no que respeita a 

promoção da saúde, sendo consideradas como áreas prioritárias na construção de políticas 

de saúde públicas. Em comparação com os outros países europeus, Portugal era um dos que 

não possuía um programa nacional de alimentação, com o objetivo de melhorar através de 
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determinadas ações o estado nutricional e de saúde da população, onde é incentivado o 

consumo, bem como o acesso a certos alimentos (Direção-Geral da Saúde, 2017).  

Desta forma no Plano Nacional de Saúde (PNS) um dos programas de saúde prioritários 

é o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) da Direção-

Geral da Saúde (DGS) e tem como objetivo a promoção da saúde, atendendo principalmente 

no determinante da alimentação. Este programa tem como finalidade a promoção de uma 

alimentação saudável de foram a contribuir para a melhoria do estado nutricional, de forma 

a prevenir os problemas cardiovasculares, obesidade e oncológicos como consequência de 

uma alimentação inadequada (Direção-Geral da Saúde, 2017). 

 
Reconhece-se hoje que uma alimentação saudável durante a infância é duplamente benéfica, 
pois se por um lado facilita o desenvolvimento intelectual e crescimento adequando para a 
idade, por outro, previne uma série de patologias relacionadas com uma alimentação 
incorreta e desequilibrada, como a anemia, obesidade, desnutrição, carie dentária, atraso de 
crescimento, entre outras (Costa, Nunes, Duarte & Pereira, 2012, p.56). 

 

O desenvolvimento de hábitos alimentares que podem levar à obesidade futura, são mais 

críticas nos lactentes e nos toddlers, sendo que os cuidadores têm uma influência importante 

sobre esses hábitos, tornando-se necessário intervir com o intuito de prevenir hábitos 

alimentares obesogénicos, estabelecendo horários de alimentação apropriados, bem como as 

porções certas (McFarren, Vazquez, Jacobs, Dela Tejera & Gray, 2020). 

Durante os primeiros cinco anos de vida devemos ter uma atenção acrescida no que se 

refere a alimentação, nomeadamente em relação a quantidade, qualidade, frequência e 

diversidade, devido ao desenvolvimento e crescimento que se evidencia nessa fase (Costa, 

Nunes, Duarte & Pereira, 2012). 

Segundo Alba-Martín (2016), são várias as causas apontadas para a obesidade em 

crianças e adolescentes, como é o caso, da compulsão alimentar, a falta de exercício físico, 

história familiar de obesidade, doenças, medicamentos, mudanças na vida causadoras de 

stress, problemas familiares, baixa autoestima, depressão e outros problemas emocionais, 

mas a mais comum é devido a uma maior ingestão de energia do que é necessário e à 

diminuição da atividade física. 

Uma das medidas universais utilizadas para avaliação do estado de nutrição é o Índice 

de Massa Corporal (IMC), que relaciona o peso com o comprimento/estatura, ou seja, através 
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da fórmula peso (kg) a dividir pelo comprimento/estatura (m) ao quadrado (Direção-Geral 

da Saúde, 2013). 

Segundo Gibson, Alava, Kelly & Campbell (2017), existe uma correlação entre a 

amamentação exclusiva e o IMC em crianças mais velhas, ou seja, quanto mais prolongada 

no tempo for a amamentação exclusiva, menor será o IMC no futuro da criança, no entanto, 

não é fator exclusivo para a prevenção da obesidade infantil, requerendo intervenções, 

também, nos estilos de vida. 

Crianças que apresentam excesso de peso entre os 3 e 5 anos de idade têm cinco vezes 

mais hipóteses de estar com excesso de peso ou obesidade na adolescência e têm maior risco 

de desenvolver problemas crónicos de saúde ao longo da vida (Alkon, et al., 2014). Por este 

facto, os profissionais de saúde mostram grande preocupação com o número de crianças que 

apresentam excesso de peso e obesidade durante as consultas de vigilância, bem como as 

consequências resultantes da obesidade infantil, como é o caso das doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial, colesterol e triglicéridos elevados, diabetes mellitus tipo 2, asma, apneia 

do sono e doenças músculo-esqueléticas. Por outro lado, a obesidade também está associada 

à redução da qualidade de vida, depressão, baixa autoestima e ansiedade (Wildermuth, 

Mesman & Ward, 2013; Tanda, Beverly & Hughes, 2017). Laat, Vos, Jacobs, Mil & Goor 

(2019) referem ainda que o bullying, solidão e tristeza também estão ligadas a obesidade 

infantil, e relata que há estudos que mostram que crianças com sobrepeso estão propensas a 

permanecer acima do peso na vida adulta, favorecendo o desenvolvimento de várias doenças 

crónicas.  

Segundo Costa, Nunes, Duarte & Pereira (2012) “Durante a infância, a família tem uma 

enorme responsabilidade não só na oferta do tipo de alimentos, mas igualmente na formação 

do comportamento alimentar da criança, detendo os pais o papel de primeiros educadores 

nutricionais” (p.56). 

Cabe, assim, aos educadores, pais/cuidadores promover e incentivar a escolha de 

comportamentos alimentares saudáveis e a prática de atividade física, sendo que aos 

profissionais de saúde compete a promoção da saúde, através da promoção e supervisão da 

oferta de alimentação adequada, e a propagação de estilos de vida ativos (Direção-Geral da 

Saúde, 2019).    
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No entanto, existem algumas barreiras ao longo do processo educativo dos 

pais/cuidadores, pois, embora estes valorizem a opinião dos profissionais de saúde, eles têm, 

muitas vezes, dificuldade em implementar as suas recomendações por diversas razões 

socioeconómicas e emocionais. Assim, modelos de cuidados alternativos e métodos de 

comunicação, incluindo a realização de atividades de grupo educativas e entrevistas 

motivacionais podem ser uma estratégia para empoderar os pais/cuidadores na 

implementação de melhores cuidados (McFarren, Vazquez, Jacobs, Dela Tejera & Gray, 

2020). 

Os profissionais de saúde, desempenham um papel fundamental na deteção e gestão do 

excesso de peso e obesidade, através dos encontros frequentes com as crianças e famílias 

nas consultas de vigilância de saúde infantil. Assim cabe a estes profissionais de saúde a 

educação e aconselhamento sobre a dieta, atividade física e comportamentos sedentários de 

forma a reduzir a obesidade infantil (Gibson, 2016; Sjunnestrand, Nordin, Eli, Nowicka & 

Ek, 2019). É, também, nas consultas de vigilância de saúde infantil onde é avaliado o 

crescimento e desenvolvimento da criança. É importante o registo dos valores do peso, 

comprimento e perímetro cefálico no boletim de saúde infantil e juvenil, pois permite através 

da comparação dos valores de referência avaliar se há um crescimento adequado, bem como 

vigiar a trajetória individual na curva de percentil.  É importante realçar que o cruzamento 

das curvas de percentil para cima ou para baixo ou quando os percentis entre o peso e a altura 

apresentam uma grande diferença, deve ser avaliado atentamente (Direção-Geral da Saúde, 

2013; Direção-Geral da Saúde, 2019). 

Desta forma em Portugal, recomenda-se a determinação do IMC e o respetivo percentil 

que é fornecido através das curvas de crescimento, sendo um instrumento imprescindível 

para avaliar o estado de nutrição e o crescimento da criança e do adolescente. As curvas de 

crescimento do IMC, considera o excesso de peso entre o percentil ≥ 85 e < 97, e obesidade 

com um percentil ≥ 97 (Direção-Geral da Saúde, 2013). 

 

A partir dos 5-6 anos até a fim do crescimento  
ocorre o ‘ressalto adipocitário’ fisiológico (adiposity rebound), ou seja, um aumento 
sustentado do IMC (…) O ressalto adipocitário coincide com o inicio das mudanças 
corporais que caracterizam o dimorfismo sexual (maior aumento de massa gorda no sexo 
feminino e maior aumento de massa muscular no sexo masculino) e quando precoce 
(aumento do IMC antes dos 5-6 anos), parece estar relacionado com um risco acrescido de 
desenvolvimento de sobrepeso/obesidade, excesso de massa gorda e risco metabólico 
(resistência a insulina e doença cardiovascular), bem como uma indesejável maturação 
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precoce (idade óssea avançada e menarca precoce, com comprometimento da estatura final) 
(Direção-Geral da Saúde, 2019, p.25). 

 

Assim, e para contrariar esta problemática, vulgo a obesidade infantil é necessário a 

intervenção de vários elementos, dentro os quais o EEESIP. No entanto, devemos avaliar 

todas as variáveis que convergem e que podem culminar para obesidade infantil, e uma das 

variáveis mais importantes são os pais/cuidadores, que de forma consciente ou inconsciente 

podem estar a potenciar este problema (Yardim et al., 2019). 

 

1.1 – OS PAIS/CUIDADORES E A OBESIDADE INFANTIL 

O aumento da incidência da obesidade e, em particular na infância é considerado, como 

já anteriormente referido, um problema de saúde pública em todo o mundo. Vários são os 

fatores contributivos para a obesidade e podem ser classificados em económicos, sociais, 

psicológicos e comportamentais. Assim, os baixos níveis de atividade física, os 

comportamentos alimentares dos pais, bem como as suas condições socioeconómicas são 

alguns exemplos de fatores contributivos para a obesidade infantil. Desta forma, melhorando 

o conhecimento dos pais sobre a dieta infantil e a importância da atividade física contribuirá 

para prevenção precoce da obesidade (Hodgkinson, Abbott, Hurley, Lowe & Qualter, 2019). 

Torna-se necessária a intervenção junto dos pais/cuidadores através de programas de 

educação para a saúde, dotando-os de ferramentas necessárias para prevenir a obesidade dos 

seus filhos (Hodgkinson et al., 2019; Reis et al., 2020). 

As crianças veem os seus pais/cuidadores como modelos, e daí ser importante que estes 

condutem de forma saudável à frente dos seus filhos. Segundo estudos, filhos de 

pais/cuidadores com hábitos alimentares saudáveis e que pratiquem atividade física regular 

tendem a seguir este estilo de vida saudável prevenindo desta forma a obesidade. Já filhos 

de pais/cuidadores mais sedentários e sem cuidados com a alimentação, tendem a 

desenvolver obesidade em determinado período da sua infância (Coto et al., 2019). Também 

Branco, Jorge & Chaves (2011) referem que a prática diária de atividade física de forma 

sistémica são fatores de proteção para o excesso de peso e obesidade, ou seja, as crianças 

que praticam uma modalidade desportiva apresentam menor probabilidade de serem obesas, 

comparativamente às crianças que não praticam desporto. 
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A obesidade dos pais também é apontada como um fator de risco para a criança, por um 

lado, pela parte genética, e por outro lado, no que se refere a hábitos alimentares pouco 

saudáveis. A ingestão de bebidas açucaradas também é apontada como um forte responsável 

pelo excesso de peso e a obesidade (Branco, Jorge & Chaves, 2011). 

Outro fator que afeta esta problemática é o nível educacional dos pais/cuidadores. Pais 

com menor nível educacional consomem, em média, menos quantidade de fruta e hortícolas 

e passam mais horas a ver televisão, em comparação com os pais com um nível educacional 

mais elevado (Yardim et al., 2019). No entanto,  
a associação entre o nível de escolaridade ou maiores conhecimentos no manejo dos 
alimentos, e a prática alimentar mais saudável tem-se mostrado igualmente controversa. As 
evidências têm revelado que os conhecimentos em nutrição e hábitos alimentares saudáveis 
não se apresentam fortemente correlacionados, porque o conhecimento em saúde não leva a 
uma ação direta, quando o indivíduo não sabe como aplicar (Costa, Nunes, Duarte & Pereira, 
2012, p.56). 

 

Assim, os comportamentos parentais e o ambiente familiar são preditivos de um maior 

risco das crianças desenvolverem excesso de peso ou obesidade. Deste modo, os 

pais/cuidadores com menor nível de escolaridade reportam maiores dificuldades em manter 

um estilo de vida saudável, uma vez que a presença de frutas e hortícolas em casa é escassa, 

o sedentarismo está muitas vezes presente nestas famílias, não conseguem ser um modelo 

no que se refere a ingesta de uma alimentação saudável e apresentam também menor 

capacidade de definir regras face ao comportamento infantil (Yardim et al., 2019). Também 

Branco, Jorge & Chaves (2011), apontam como fator de risco para o excesso de peso e 

obesidade, o grau de escolaridade dos pais, quanto maior for o grau de escolaridade menor 

será o risco. Por outro lado, Costa, Nunes, Duarte & Pereira (2012), referem que alguns 

estudos mostram que o melhor poder económico não é necessariamente sinónimo de uma 

alimentação com melhor qualidade, uma vez pode aumentar o poder de escolha e levar a 

uma alimentação menos saudável.  

Cano, Ciges, Sánchez-Martínez & Cardenal (2019), também, referem várias variáveis a 

ter em conta no âmbito da obesidade infantil, algumas que vão de encontro as 

supramencionadas, como o sedentarismo, o nível socioeconómico e os hábitos alimentares, 

no entanto referem, também, a localização geográfica das famílias como fator que pode 

influenciar o peso das crianças. Assim, famílias que vivam em áreas urbanas tendem a ter 

crianças mais obesas do que as que vivem nos meios rurais. Este facto deve-se ao estilo de 

vida urbano a que os pais/cuidadores são sujeitos, pelo aumento do stress do quotidiano, 
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estes tentam arranjar soluções mais práticas para a sua vida, como por exemplo o recurso ao 

fast-food, o deixar as crianças ver mais tempo televisão e jogar videojogos, com o intuito de 

terem maior tempo de descanso quando regressam do seu trabalho, o que leva, 

indubitavelmente, a um aumento do risco de obesidade das suas crianças. Por sua vez, as 

famílias rurais são por natureza, pessoas com menos stress associado ao quotidiano, com 

mais tempo para as suas atividades de vida, permitindo uma gestão diferente em relação às 

famílias urbanas. Estas crianças são, muitas vezes, envolvidas em trabalhos domésticos 

desde muito cedo, o que reduz o seu sedentarismo. Outro aspeto que difere é a alimentação, 

pois as famílias tradicionais rurais tendem a utilizar os seus recursos naturais, como por 

exemplo, hortícolas, frutas e gado como base da sua alimentação, tornando-a uma 

alimentação mais saudável em comparação a moderna fast-food. O planeamento, a 

preparação e as refeições em família são cada vez menos frequentes, apontados como 

principal causa as obrigações laborais, favorecendo o consumo fora de casa ou de refeições 

pré-preparadas (Direção-Geral da Saúde, 2020).  

As famílias com um baixo nível socioeconómico apresentam menos probabilidade de 

permitir a prática desportiva regular dos seus filhos e de fazer uma alimentação saudável e 

equilibrada (Branco, Jorge & Chaves, 2011). 

A avaliação do conhecimento dos pais/cuidadores no que se refere a alimentação infantil 

é imprescindível, pois são eles os principais responsáveis pela alimentação dos seus filhos. 

Pelo que, a identificação da falta de educação alimentar e a necessidade de formação deve 

fazer parte para a promoção da saúde infantil (Costa, Nunes, Duarte & Pereira, 2012). 

Em suma, quando se fala em obesidade infantil é necessário ter em conta não apenas os 

aspetos inerentes a própria criança, mas também às variáveis intrínsecas aos pais/cuidadores, 

pois só assim se consegue implementar um plano de atuação holístico para a prevenção e 

atuação na obesidade infantil, cabendo ao EEESIP facultar ferramentas para que isso seja 

executado, promovendo a alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil.  

1.2 – COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE INFANTIL E 

PEDIÁTRICA NA PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL 

A problemática da obesidade, intrinsecamente ligada à alimentação, ao estado 

nutricional e a atividade física merece especial atenção, por todos os profissionais de saúde 

que acompanham a criança/jovem e família, sendo a considerar neste contexto o importante 
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papel do EEESIP. Neste sentido, importa aludir ao Regulamento de Competências 

Específicas do EEESIP, que defende como importantes áreas 
a avaliação e promoção do crescimento e desenvolvimento da criança e do jovem, com 
orientação antecipatória às famílias para a maximização do potencial de desenvolvimento 
infantil; a gestão do bem-estar da criança; a deteção precoce e encaminhamento de situações 
que possam afetar negativamente a vida ou qualidade de vida, (…) (Ordem dos Enfermeiros, 
2018, p. 19192).  

 

Desta forma, o EEESIP  
assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde (…) Implementa e gere, 
em parceria, um plano de saúde, promotor da parentalidade, da capacidade para gerir o 
regime e da reinserção social da criança/jovem (…) Procura sistematicamente oportunidades 
para trabalhar com a família e a criança/jovem no sentido da adoção de comportamentos 
potenciadores de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2018, pp. 19192-19193).  

É importante, também, realçar o documento que orienta os Padrões de Qualidade dos 

Cuidados Especializados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. Neste sentido, a 

Ordem dos Enfermeiros (OE) reconhece os difíceis desafios que a nossa sociedade enfrenta, 

nomeadamente os resultantes do incremento das estatísticas em relação ao sedentarismo e 

desequilíbrios nutricionais nos jovens (Ordem dos Enfermeiros, 2017). Reconhece, portanto, 

a importância da promoção da saúde, de entre os quais destacamos como elementos 

fundamentais 
A criação e aproveitamento de oportunidades para trabalhar com a família e a criança/jovem 
no sentido da adoção de comportamentos potenciadores de saúde; A promoção do potencial 
de saúde, através de uma intervenção nos programas da saúde escolar; O fornecimento de 
informação orientadora dos cuidados antecipatórios, dirigida às famílias, para a 
maximização do potencial de desenvolvimento infantojuvenil; (…) A sensibilização dos 
pais, cuidadores e profissionais para as situações de risco, consequências e sua prevenção 
(…) A identificação dos estádios do processo de mudança na adoção de comportamentos 
saudáveis (Ordem dos Enfermeiros, 2017, pp. 6-7). 

Importa referir que o EEESIP presta cuidados de elevado nível à  
criança e família/pessoa significativa, em qualquer contexto em que ela se encontre (..) cen-
tros de saúde, escola, comunidade, casa), para promover o mais elevado estado de saúde 
possível (…) e proporciona educação para a saúde assim como identifica e mobiliza recursos 
de suporte à família/pessoa significativa (Ordem dos Enfermeiros,2018, p. 19192).   

Com o intuito de dar resposta às competências supramencionadas o envolvimento dos 

pais na educação para a saúde é a chave para o sucesso uma vez que são eles que controlam 

os hábitos de exercício físico e hábitos alimentares da criança, no que diz respeito ao tipo de 

alimento oferecido, ao tamanho das porções, ao horário das refeições, bem com as estratégias 



 
 

 
out-21 | Página 25 

 

Obesidade Infantil: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica  

 

utilizadas durante a alimentação. Desta forma, as ações educativas nutricionais na família 

são sugestivas de áreas de intervenção preventivas (Branco, Jorge & Chaves, 2011; 

Lorenzato, Cruz, Costa, & Almeida, 2017). 

 

1.3 – MODELO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DE NOLA PENDER 

As atividades relacionadas com a promoção da saúde passaram a ser muito utilizadas 

após as discussões desencadeadas nas Conferências Internacionais de Promoção da Saúde 

(Otawa, Adelaide, Sundsvall, Bogotá, Jacarta), “sendo compreendidas como o estímulo à 

utilização das habilidades e conhecimentos das pessoas, a adoção de estilo de vida saudável, 

a mudança de comportamento, o lazer, e a prática de atividade física” (Victor, Lopes & 

Ximenes, 2005, p. 236). O termo promoção da saúde, passou a fazer parte da conduta de 

todos os profissionais de saúde, sendo bastante notório, nos enfermeiros que utilizam a 

promoção da saúde na maioria dos cuidados desenvolvidos (Victor, Lopes & Ximenes, 

2005).   

Entre os modelos e teorias de enfermagem no âmbito dos cuidados relacionados com a 

promoção da saúde que possam ser aplicados e desenvolvidos pelos profissionais de 

enfermagem podemos aludir ao Modelo de Promoção de Saúde de Prender. 

Este modelo Teórico foi desenvolvido por Nola Pender, professora aposentada da 

Escola de Enfermagem da Universidade de Michigan – Estados Unidos, na década de 80 

(Victor, Lopes & Ximenes, 2005), denominado Modelo de Promoção da Saúde, o qual define 

promoção da saúde como as atividades direcionadas para o desenvolvimento de recursos que 

mantenham ou intensifiquem o bem-estar e potencial humano (Pender, Murdaugh, & 

Parsons, 2011; Hoyos, Borjas, Ramos & Meléndez, 2011). Criou um modelo de enfermagem 

que desse respostas à forma como as pessoas adotam as decisões relativas aos cuidados com 

a sua saúde, “identificando os fatores que influenciam comportamentos saudáveis, além de 

ser um guia para explorar o complexo processo biopsicossocial que motiva indivíduos para 

se engajarem em comportamentos produtores de saúde” (Victor, Lopes & Ximenes, 2005, 

p. 237). 

Muitos pesquisadores americanos, europeus e asiáticos utilizam este modelo como 

referência para estudar comportamentos que levam à promoção da saúde. Trata-se de um 

modelo com uma estrutura simples e clara, que pode ser utilizado pelo enfermeiro na 
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prestação de cuidados de forma individual, ou em grupo, permitindo o planeamento de 

intervenções e a avaliação das ações efetuadas (Victor, Lopes & Ximenes, 2005). 

Este modelo é composto por três grandes componentes que se subdividem em variáveis 

(Figura 1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Victor, Lopes & Ximenes, 2005 

As Características e experiências individuais, contêm o comportamento anterior, ou 

seja, comportamento que pode ter efeitos diretos e indiretos na probabilidade de 

comprometer a promoção da saúde e que deve ser mudado e os fatores pessoais, 

categorizados em fatores biológicos, psicológicos e socioculturais (Pender, Murdaugh, & 

Parsons, 2011; Hoyos, Borjas, Ramos & Meléndez, 2011; Victor, Lopes & Ximenes, 2005). 

Figura 1 - Diagrama do Modelo de Promoção a Saúde. Traduzido de Health 
Promotion in Nursing Practice 
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Os Sentimentos e Conhecimentos Específicos sobre o Comportamento, relacionam 

o conhecimento e afetos (sentimentos, emoções e crenças) específicos,  encontra-se na 

coluna central no modelo, sendo formado pelas variáveis, Percebe Benefícios para Ação, 

que reforçam as consequências de adotar um comportamento, através de representações 

mentais positivas; Percebe Barreiras para Ação, que representam perceções negativas ou 

desvantagens da própria pessoa que podem causar um obstáculo sobre um comportamento; 

Percebe Autoeficácia, que diz respeito ao julgamento sobre capacidades pessoais em 

executar e organizar ações; Sentimentos em Relação ao Comportamento, emoções ou reação 

emocional direta, que pode ser positivo, negativo, agradável ou desagradável; Influências 

Interpessoais, que se refere ao comportamento que pode ou não ser influenciado por 

terceiros, como é o caso da  família, cônjuge, provedores de saúde, ou por normas e modelos 

sociais; Influências Situacionais, que refere que o contexto ambiental pode facilitar ou 

impedir determinados comportamentos de saúde (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2011; 

Hoyos, Borjas, Ramos & Meléndez, 2011; Victor, Lopes & Ximenes, 2005). 

O Resultado do Comportamento inclui o Compromisso com o Plano de Ação, que se 

refere as ações que possibilitem o indivíduo a preservar o comportamento de promoção da 

saúde esperado, ou seja, as intervenções de enfermagem; Exigências imediatas e 

Preferências, ou seja, as mudanças imediatas são responsáveis pelo baixo controle sobre os 

comportamentos das pessoas, enquanto as preferências pessoais relativamente as ações de 

mudanças de comportamento exercem um alto controlo. O Comportamento de Promoção da 

Saúde, é o resultado da implementação do Modelo de Promoção da Saúde (Pender, 

Murdaugh, & Parsons, 2011; Hoyos, Borjas, Ramos & Meléndez, 2011; Victor, Lopes & 

Ximenes, 2005). 

Tendo em conta o Projeto de Intervenção em Enfermagem a desenvolver, que visa a 

promoção da saúde infantil e a prevenção da Obesidade Infantil através da capacitação dos 

pais/cuidadores, o modelo de suporte é o Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender. A 

utilização deste modelo de promoção da saúde ajuda na compreensão dos problemas de 

saúde, uma vez que orienta  
nas soluções que respondem às necessidades e interesses das pessoas envolvidas. Além disso 
podem contribuir para a promoção de conhecimento, reflexão e decisão no ato de cuidar e 
agir, possibilitando maiores chances no alcance dos objetivos propostos, tanto para a 
promoção da saúde, quanto para a prevenção de doenças (Victor, Lopes & Ximenes, 2005, 
p. 236).  
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2 – PERCURSO DE APRENDIZAGENS DOS OBJETIVOS ÀS ATIVIDADES DE-

SENVOLVIDAS 

 

2.1 – METODOLOGIA DE PROJETO 

A metodologia de projeto é o processo que se segue à fase conceptual, e centra-se na 

implementação de estratégias e intervenções eficazes na resolução de um problema 

identificado, ou seja, é a ponte entre a teoria e a prática. Assim, seguidamente iremos 

desenvolver as etapas contempladas na metodologia, principiando pelo diagnóstico de 

situação, definição de objetivos, planeamento, execução e da avaliação (Ruivo, Ferrito & 

Nunes, 2010).  

Este projeto de intervenção foi desenvolvido durante o Estágio Final, no período 

compreendido ente 18 de janeiro de 2021 e 21 de maio de 2021.  

Através deste pretende-se a diminuição dos problemas identificados no âmbito da Obe-

sidade Infantil, e a aquisição e o desenvolvimento de competências do EEESIP nesta área de 

forma a produzir ganhos em saúde, nomeadamente, na prevenção e tratamento da obesidade 

infantil.  

 

2.2 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

A metodologia de projeto inicia-se pelo diagnóstico da situação, que visa a elaboração 

de um modelo descritivo do problema ou situação identificada sobre o qual pretendemos 

atuar e mudar (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

A obesidade tem-se revelado como uma ameaça/epidemia crescente a nível mundial 

devido à alteração dos padrões de vida nas últimas décadas. Apresenta maior prevalência em 

países desenvolvidos afetando adultos e crianças. Tem ganho destaque como um dos fatores 

mais significativos nos problemas de saúde pública (World Health Organization, 2000). 

Mais de um terço da População mundial hoje são afetados pela obesidade. Esta trata-se 

de uma doença complexa, multifatorial e amplamente evitável. Estima-se que até 2030, 38% 

da população adulta do mundo estará acima do peso e outros 20% serão obesos. Nos Estados 

Unidos da América, as projeções apresentam um cenário mais negro, apontando para que 
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mais de 85% dos adultos apresentaram sobrepeso ou obesidade até 2030 (Hruby & Hu, 

2016). 

A obesidade é considerada um dos grandes problemas de saúde pública da atualidade, 

afetando mais de metade da população adulta em Portugal e pela sua relação com a 

prevalência de determinadas patologias na saúde da população, como é o caso da diabetes 

mellitus, a doença cérebro e cardiovascular, a patologia osteoarticular e o cancro (Direção-

Geral da Saúde, 2017). 

Porém, a obesidade é transversal a todas as faixas etárias, influenciada pelos estilos de 

vida adotados ao longo de todo o ciclo vital, pelo que a prevalência de excesso de peso 

infantil se constitui como um indicador de saúde, com impacto na sustentabilidade do 

Sistema de Saúde (Ministério da Saúde, 2018). 

Na última avaliação realizada pela COSI Portugal, publicada no ano 2019, foram 

avaliadas 7210 crianças, entre os 6 e 8 anos de idade, sendo 48,9% raparigas e 51,1% 

rapazes. Obtiveram-se os seguintes resultados: 29,6% da população estudada apresentava 

excesso de peso e 12,0% da população infantil é obesa. No entanto, assistiu-se a uma redução 

de 8,3% na prevalência de excesso de peso infantil e de 3,3% na prevalência da obesidade 

infantil comparativamente com o ano de 2008 (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 

Jorge, 2019).  

Verificou-se um aumento da prevalência de obesidade proporcional ao aumento da 

idade, ou seja 15,3% das crianças com 8 anos apresentavam obesidade e 5,4% obesidade 

severa e as crianças com 6 anos de idade apresentavam 10,8% de obesidade e 2,7% 

apresentavam obesidade severa (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2019).  

De acordo com o estudo realizado em 2019 pela COSI, foi possível identificar a distri-

buição da prevalência das crianças com obesidade pelo território nacional, assim, a região 

que apresentou menor prevalência de excesso de peso infantil foi o Algarve com uma taxa 

de 21,8%. Em contrapartida, a região com maior prevalência foi a região dos Açores, com 

uma taxa de 35,9% e de salientar que a região do Alentejo foi a que apresentou menor pre-

valência de obesidade infantil com uma taxa de 9,7% (Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge, 2019).  

Para efetuar uma avaliação sobre a pertinência do tema escolhido para a realização do 

projeto de intervenção foi efetuada na primeira semana de estágio uma reunião informal com 
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a enfermeira orientadora, a enfermeira chefe e diretora clínica. Com esta reunião constata-

mos que se trata de um tema bastante interessante e pertinente quando se observam as esta-

tísticas e os problemas associados à Obesidade Infantil, pelo que  
“o diagnóstico da situação de saúde tem um papel justificativo das actividades realizadas nos 
serviços, justificativo como padrão de comparação no momento da avaliação e, consequen-
temente, como ponto de balanço no sucesso ou avanço alcançado com as medidas imple-
mentadas.”  (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.10). 

 

2.3 – DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

Após a realização do Diagnóstico de situação e a identificação dos problemas 

prioritários, procede-se à próxima etapa que é a definição dos objetivos do projeto. Os 

objetivos vão desde o geral ao mais específico, focando-se nos resultados que se pretende 

alcançar. Estes devem ser rigorosos e exatos de forma a evitar problema na avaliação dos 

mesmos (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). Antes de mais cabe-nos referir um ponto 

fundamental que se trata da definição da população-alvo do projeto, que são os seus 

pais/cuidadores de crianças dos 3 aos 6 anos de idade, com percentil de IMC ≥ 85.  

Após a identificação do problema definimos como o objetivo geral do presente projeto: 

• Promover hábitos de alimentação saudáveis e de atividade física nas crianças 

com idade compreendida entre os 3 e os 6 anos de idade através da capacitação 

dos pais/cuidadores na prevenção da obesidade infantil.  

Na mesma linha orientadora foram definidos como objetivos específicos: 

• Efetuar a avaliação antropométrica das crianças com idade compreendida entre 

3 e 6 anos de idade; 

• Sensibilizar os pais/cuidadores para a promoção de hábitos de alimentação sau-

dável e atividade física nas crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida 

entre os 3 e 6 anos; 

• Encaminhar as crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 e 

6 anos, para os Cuidados de Saúde Primários. 
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Para se proceder no fim a avaliação dos objetivos específicos, serão apresentados nas 

Tabelas 1, 2 e 3, com os respetivos Objetivos, Indicadores e Metas do projeto. 

 

Tabela 1 – Representação da fórmula de avaliação antropométrica das crianças com idade 
compreendida entre 3 e 6 anos de idade 

Objetivo 1 
Efetuar a avaliação antropométrica das crianças com idade compreendida entre 3 e 6 

anos de idade 

Indicador 

 
𝑵.º 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒊𝒂𝒏ç𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒔 𝟑 𝒆 𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆

𝒂𝒗𝒂𝒍𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑵.º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒂𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒔 𝟑

𝒆 𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆

 x 100 

 

Meta 
Que 80% das crianças com idade compreendidas entre 3 e 6 anos de idade sejam avaliadas 

antropometricamente 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Tabela 2 – Representação da fórmula de avaliação da sensibilização dos pais/cuidadores para a 
promoção de hábitos de alimentação saudável e atividade física nas crianças com IMC ≥ p85 e 
com idade compreendida entre os 3 e 6 anos 

Objetivo 2 

Sensibilizar os pais/cuidadores para a promoção de hábitos de alimentação saudável 

e atividade física nas crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 e 

6 anos 

Indicador 

 
𝑵.º 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒊𝒔 / 𝒄𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔  𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒂𝒏ç𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝐈𝐌𝐂 ≥ 𝐩𝟖𝟓 𝐞 𝒄𝒐𝒎 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔

 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒔 𝟑 𝒆 𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆
𝑵.º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒊𝒔 / 𝒄𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔  𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒂𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝐈𝐌𝐂 ≥ 𝐩𝟖𝟓 𝐞

𝒄𝒐𝒎 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒔 𝟑 𝒆 𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆

 x 100 

 

Meta 
Que 80% dos pais/cuidadores de crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre 

os 3 e 6 anos participem na ação de educação para a saúde (individual) 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Tabela 3 – Representação da fórmula do encaminhamento das crianças com IMC ≥ p85 e com 
idade compreendida entre os 3 e 6 anos para os Cuidados de Saúde Primários 

Objetivo 3 
Encaminhar as crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 e 6 

anos, para os Cuidados de Saúde Primários 

Indicador 

 
𝑵.º 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒂𝒏ç𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝐈𝐌𝐂 ≥ 𝐩𝟖𝟓 𝐞 𝒄𝒐𝒎 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒔 𝟑 𝒆 𝟔 

 𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒉𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒐𝒔 𝑪𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑺𝒂ú𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒎á𝒓𝒊𝒐𝒔 
𝑵.º 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒂𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝐈𝐌𝐂 ≥ 𝐩𝟖𝟓 𝐞 𝐜𝐨𝐦 𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬

𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒔 𝟑 𝒆 𝟔 𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆

 x 100 

 

Meta 
Que 80% das crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 e 6 anos sejam 

encaminhados para os Cuidados de Saúde Primários 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

2.4 – PLANEAMENTO 

O Planeamento pertence a terceira fase do projeto onde é elaborado um plano detalhado 

do mesmo. Durante esta planificação é efetuado o levantamento dos recursos necessários, 

onde são definidas as atividades, bem como a definição dos métodos de pesquisa e respetivo 

cronograma (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

Após a validação do problema identificado pela equipa de enfermagem, da enfermeira 

orientadora, da enfermeira chefe e da Diretora de Serviço para a implementação do projeto, 

procede-se ao pedido à Comissão de Ética (Anexo I) e ao Concelho de Administração do 

Hospital (Anexo II), ao que foi dado parecer positivo (Anexos III e IV, respetivamente). 

Para a concretização do objetivo, será necessário a aplicação de um instrumento de 

colheita de dados (Apêndice I), onde consta uma primeira parte constituída por dados de 

caracterização, onde são avaliados a idade, género, grau de parentesco, habilitações 

literárias, condições económicas, residência dos pais/cuidadores, e o peso do filho ao nascer, 

associado ao Questionário de Alimentação Infantil (QAI) – que permite avaliar o 

conhecimento dos pais/cuidadores relativamente a hábitos alimentares e atividade física. 

Este questionário será aplicado aos pais/cuidadores das crianças com idade compreendida 

entre os 3 e os 6 anos de idade com IMC ≥ p85 de forma a avaliar o conhecimento relativo 

a alimentação e atividade física.  Posteriormente serão efetuadas ações de educação sobre 

alimentação saudável e exercício físico de forma individualizada, uma vez que nos 

encontramos em plena pandemia, sendo que o plano de contingência Nacional não permite 
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o ajuntamento de pessoas. Após as ações de educação será aplicado novamente o mesmo 

questionário para verificar se houve evolução nos conhecimentos. 

O QAI é um instrumento de avaliação para pais/cuidadores com crianças em idade pré-

escolar, e a sua construção baseou-se numa revisão da literatura, e as suas afirmações 

abordam aspetos como as características alimentares/grupos alimentares com implicações 

para a saúde; comportamentos que medeiam as práticas alimentares diárias; atitudes 

fundamentadas em crenças alimentares culturais e familiares; conhecimentos nutricionais 

básicos que norteiam o quotidiano das pessoas para os diversos grupos alimentares; e a 

importância da atividade física, constituído por 55 afirmações para responder como 

verdadeiro ou falso (Costa, Nunes, Duarte & Pereira, 2012). Tendo tido parecer positivo pela 

autora para a sua aplicação (Anexo V). 

Com este projeto de intervenção pretendemos empoderar os pais/cuidadores, através do 

diagnóstico precoce das crianças com IMC ≥ p85, assegurando desta forma a promoção e o 

desenvolvimento infantil saudável.  

De forma a ir ao encontro dos objetivos propostos a atingir, com o intuito de gerar 

mudança ao nível da saúde, e com vista a reduzir o problema de saúde na população alvo, 

foi elaborado um cronograma de implementação das atividades que vão ser desenvolvidas 

(Apêndice II), com início em janeiro de 2021 e término em julho de 2021.  

Para proceder a elaboração do projeto não podemos descurar os meios necessários, 

como recursos humanos, equipamentos, materiais necessários para realização das atividades 

e os instrumentos de colheita de dados. Posto isto, serão utilizados questionários (pré e pós 

intervenção), uma base de dados (Microsoft Excel) onde serão colocados todos os dados 

antropométricos das crianças avaliadas, os dados de caracterização e os resultados do 

questionário (pré e pós intervenção), bem como os encaminhamentos realizados para os 

CSP. 

Em relação aos recursos humanos envolvidos no projeto são as crianças com idade 

compreendia entre os 3 e 6 anos de idade e seus pais/cuidadores, a Enfermeira Especialista 

Orientadora e por nós.  

Relativamente aos recursos materiais, foram utilizados, material escolar (folhas, caneta, 

computador, impressora e lápis de cor), para a realização dos pedidos das autorizações para 

a aplicação do projeto, do consentimento informado, os instrumentos de colheita de dados e 
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das ações de educação para a saúde. E ainda em relação ao equipamento e material para 

avaliação do IMC (balança e estadiómetro) que recorremos ao existente no serviço. 

No que diz respeito aos recursos financeiros estes foram reduzidos, uma vez que os 

recursos humanos utilizaram o horário de trabalho e os recursos materiais ficaram a cargo 

da Enfermeira Mestranda.  

É importante salientar que qualquer planeamento é um processo contínuo e sujeito a 

mudanças, ajustamentos e aperfeiçoamento com vista a atingir os objetivos propostos e 

reduzir o problema de saúde identificado (Imperatori & Giraldes, 1993). 

 

2.5 – EXECUÇÃO 

Após a realização da fase de planeamento, procede-se a etapa da execução, onde vai ser 

colocado tudo o que foi planeado em prática, ou seja, tudo o que foi mentalmente construído 

passa a ser uma situação real (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

 A implementação do projeto de intervenção, Obesidade Infantil: Intervenção do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica teve início no mês 

de março de 2021 até ao fim da segunda semana do mês de abril 2021.  

Com a realização do diagnóstico da situação e os objetivos delineados, houve a 

necessidade de efetuar uma pesquisa sobre a temática da Obesidade Infantil nas bases de 

dados que suportou o enquadramento conceptual para o desenvolvimento do projeto, bem 

como as estratégias mais eficazes, e as idades mais adequadas para ser trabalhada. Perante 

esta última optamos por escolher os pré-escolares (dos 3 até aos 6 anos de idade), uma vez 

que as crianças que apresentam excesso de peso entre os 3 e 5 anos de idade têm cinco vezes 

mais hipóteses de estar com excesso de peso ou obesidade na adolescência e têm maior risco 

de desenvolver problemas crónicos de saúde ao longo da vida (Alkon, et al., 2014). Além 

disso, devemos ter especial atenção no que diz respeito as quantidades, qualidades, 

frequência e diversificação alimentar nos primeiros cinco anos de vida de forma a promover 

um desenvolvimento e crescimento saudável (Costa, Nunes, Duarte & Pereira, 2012). 

Assim, foi avaliado o IMC a todas a crianças com idade compreendida entre os 3 e 6 

anos internadas no serviço, de forma a detetar precocemente as crianças com excesso de 

peso ou obesidade. 
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Para a concretização do objetivo, foi necessário a aplicação de um questionário - QAI, 

e colheita de dados, para avaliar o conhecimento dos pais/cuidados relativos a hábitos 

alimentares e atividade física. Este questionário foi aplicado aos pais/cuidadores das crianças 

com idade compreendida entre os 3 e os 6 anos de idade com IMC ≥ p85 de forma a avaliar 

o conhecimento relativo a alimentação. Foi planeado a execução de ações de educação para 

a saúde, sendo que foram elaborados os respetivos PowerPoint – Prevenção da Obesidade 

Infantil: Hábitos Alimentares Saudáveis e Atividade Física – (Apêndice III) e Plano de 

Sessão (Apêndice IV), ainda em fase de planeamento, no entanto, de acordo com a atual 

situação pandémica tivemos que optar por sessões individuais, sendo necessário elaborarmos 

um Guia de Alimentação Saudável – Guia sobre a Alimentação Saudável nas Crianças dos 

3 anos 6 anos de Idade - (Apêndice V) que facilitou as ações de educação. Este guia foi dado 

aos pais/cuidadores para que, sempre que necessário e sempre que tivessem dúvidas, 

pudessem consultá-lo, visto ser um instrumento com informação simplificada, mas 

completa, acessível a todos. Após as ações de educação individuais foi aplicado novamente 

o mesmo questionário aos pais/cuidadores para verificar se houve ganho nos conhecimentos.  

Todos os participantes assinaram o consentimento informado, esclarecido e livre, tendo 

por base a Declaração de Helsínquia (Apêndice VI).  

As crianças tal como a população em geral devem fazer uma alimentação completa, 

variada e equilibrada, de forma a cumprir as necessidades nutricionais. A Roda dos 

Alimentos, é considerada uma excelente ferramenta para a educação para a saúde e 

orientação das escolhas alimentares, que permite uma noção das porções de cada grupo, 

favorecendo uma dieta equilibrada e variada. A porções das crianças mais pequenas devem 

ser calculadas pelo menor número apresentado nas porções de cada grupo. (Ravasco, 

Ferreira & Camilo, 2011; Direção-Geral da Saúde, 2019). A Rodas dos Alimentos, com a 

sua forma circular permite uma interpretação fácil, imediata e esclarecedora relativamente 

as porções, quanto à sua quantificação para ser transmitida à população (Barbosa, Pimenta 

& Real, 2017).  

 Na idade pré-escolar é difícil a criança compreender conceitos abstratos, como por 

exemplo a definição de saúde ou a importância da nutrição, desta forma “a educação 

alimentar deve basear-se em afirmações e exemplos concretos, sendo particularmente 

adequada a utilização de fotografias, desenhos para colorir, jogos, modelos tridimensionais 

de alimentos e atividades que incluam alimentos” (Direção-Geral da Saúde, 2019, p. 83). 
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Uma vez que se tornou complicada a realização das ações educativas com crianças mais 

pequenas, pois apelavam muito pela atenção dos pais, achamos pertinente elaborar um Livro 

denominado “Vamos Colorir os Alimentos” (Apêndice VII) para as crianças colorirem, onde 

se encontravam os alimentos presentes na roda dos alimentos e assim se distraíssem durante 

a ação de educação, facilitando desta forma a atenção dos pais nos ensinos efetuados. 

Foi efetuado o registo dos dados do peso, sexo, idade, altura e IMC, bem como o 

respetivo percentil no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil, de todas as crianças com IMC ≥ 

p85 com uma chamada de atenção, para serem encaminhados para o respetivo médico e 

enfermeiro de família, para uma vigilância médica regular de forma a promover um 

crescimento e desenvolvimento saudável (Direção-Geral da Saúde, 2019). Assim a equipa 

de saúde fica responsável pelo seguimento ou referenciação para a consulta de nutrição, em 

casos que assim o exijam. Todos estes profissionais de saúde, são responsáveis por 

“promover e supervisionar a oferta de uma alimentação adequada e promover um estilo de 

vida ativo, visando a promoção da saúde para a vida (Direção-Geral da Saúde, 2019, p.18). 

 

2.6 – AVALIAÇÃO 

Ao longo do período compreendido entre o dia 1 de março de 21 e o dia 9 de abril de 

2021 foram avaliadas antropometricamente (peso, altura e IMC) um total de 17 crianças com 

idade compreendida entre os 3 e os 6 anos de idade em regime de internamento. Após 

aplicação dos critérios de inclusão (IMC ≥ P85) conseguiu-se uma amostra de 11 crianças.  

Após a seleção da amostra foi aplicado o instrumento de colheita de dados aos 

pais/cuidadores das respetivas crianças, que consta de duas partes. A primeira referente aos 

dados de caracterização dos pais/cuidadores e uma segunda parte que se refere ao QAI com 

o intuito de avaliar o conhecimento inerente a temática da alimentação saudável e a da 

atividade física, constituído por 55 afirmações. 

No que se refere aos dados de caracterização, podemos verificar que participaram 10 

mães (91%) e 1 pai (9%), com uma média de idade de 35 anos, em que 9% afirmava ter 

como habilitação literária entre os 4 a 6 anos de escolaridade, 9% entre os 7 a 9 anos de 

escolaridade, 36% entre os 10 a 12 anos de escolaridade, 36% eram licenciados e 9% eram 

mestres, tal como se pode observar na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Habilitações Literárias dos Pais/Cuidadores Participantes do Projeto 
Habilitações Literárias N.º (%) 

Inferior a 4 anos de Escolaridade 0 0% 

4 a 6 anos de Escolaridade 1 9% 

7 a 9 anos de Escolaridade 1 9% 

10 a 12 anos de Escolaridade 4 36% 

Bacharelato 0 0% 

Licenciatura 4 36% 

Mestrado 1 9% 

Doutoramento 0 0% 

Total 11 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Destes 11 pais/cuidadores, 9 (81,8%) referiram ter condições económicas, sendo que os 

2 restantes (18,2%) afirmaram não ter (Tabela 5).  

Tabela 5 – Condições Económicas dos Pais/Cuidadores Participantes do Projeto 

Condições Económicas N.º (%) 

Sim  9 81,8% 

Não 2 18,2% 

Total 11 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

No presente instrumento de colheita de dados, foi também questionado a área de 

residência dos participantes. Constatou-se que grande parte dos pais/cuidadores viviam em 

Cidade (81,8%), sendo que 9,1% vivia numa Vila e os restantes 9,1% vivia na Aldeia (Tabela 

6).  

Tabela 6 – Residência dos Pais/Cuidadores Participantes do Projeto 

Residência N.º (%) 

Cidade 9 81,8% 

Vila 1 9,1% 

Aldeia 1 9,1% 

Total 11 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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A Figura 2 representa a média do peso do filho ao nascer foi de 3080gr. 

 

Figura 2 - Peso do(a) Filho(a) ao Nascer 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Na segunda parte do instrumento de colheita de dados, tal como já referido 

anteriormente, reporta-se ao QAI, onde foram avaliados os conhecimentos em relação à 

alimentação infantil e à prática da atividade física. Numa primeira abordagem foram 

aplicados aos 11 pais/cuidadores (N=11) o questionário sem qualquer tipo de intervenção 

pedagógica, tendo obtido os seguintes resultados (Tabela 7):  

 

Tabela 7 - Resultados da aplicação do primeiro Questionário QAI aos Pais/Cuidadores 

Participantes do Projeto 

 Primeiro QAI N.º (%) 

Respostas Erradas 111 18,3% 

Respostas Certas 494 81,8% 

Total 605 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Num total de 605 afirmações (55 afirmações em cada questionário), houve um total de 

111 respostas erradas e um total de 494 respostas certas, traduzindo-se em 18,3% e 81,7%, 

respetivamente.  

Após a aplicação do primeiro questionário QAI procedemos às sessões educativas 

individualizadas, tal como mencionado na metodologia do projeto, seguindo-se a avaliação 
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das sessões através da aplicação do mesmo questionário QAI pela segunda vez. Desta forma, 

consegue-se avaliar a eficácia pedagógica das sessões realizadas.  

Assim obtivemos os seguintes resultados com a aplicação do segundo questionário 

(Tabela 8): 

 
Tabela 8 - Resultados da aplicação do segundo Questionário QAI aos Pais/Cuidadores 

Participantes do Projeto 

Segundo QAI N.º (%) 

Respostas Erradas 35 5,8% 

Respostas Certas 570 94,2% 

Total 605 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Constatamos que num total de 605 afirmações (55 afirmações em cada questionário), 

houve um total de 35 respostas erradas e um total de 570 respostas certas, traduzindo-se em 

5,8% e 94,2%, respetivamente.  

Assim foi notória a o ganho de conhecimento quando comparados os dois momentos da 

aplicação do questionário, uma vez que, houve um ganho de 12,4% em relação aos dois 

questionários.  

Em relação ao encaminhamento constatamos que todas as crianças foram encaminhadas 

para os respetivos enfermeiros e médicos de família dos CSP através do Boletim de Saúde 

Infantil, onde constatava a data de avaliação, o IMC com o respetivo percentil e o respetivo 

ensino realizado (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Encaminhamentos das crianças para os Cuidados de Saúde Primários realizados 

Encaminhamento N.º (%) 

Sim 11 100% 

Não 0 0% 

Total 11 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Foi também realizada uma correlação com as variáveis em estudo, vulgo, as habilitações 

literárias, as condições económicas, a residência e o conhecimento dos pais/cuidadores sobre 
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a alimentação saudável e a da atividade física infantil, antes e após a sessão educativa 

realizada.  

Da análise da tabela 10, podemos verificar que, em regra, quanto maior a escolaridade 

dos pais/cuidadores maior é o número de respostas certas obtidas aquando da aplicação do 

questionário QAI, salvo a exceção do grupo dos 7 a 9 anos de Escolaridade. Esta exceção 

poderá estar relacionada com o facto de a amostra ser pouco significativa.  

Assim numa primeira aplicação do questionário QAI o número de respostas certas oscila 

entre os 72,7% e os 94,5%, o que per si já são percentagens com expressão de conhecimento 

sustentado em relação à alimentação saudável e à atividade física infantil.  

O ganho de conhecimento dos pais/cuidadores após a sessão educativa é diretamente 

proporcional à habilitação literária com percentagens de respostas certas que oscilam entre 

os 89,1% e os 98,2%, mantendo-se a exceção no grupo de pais/cuidadores com 7 a 9 anos 

de idade, que demonstrou uma percentagem de 96,4% de respostas certas. 
 

Tabela 10 - Correlação das Habilitações Literárias dos Pais/Cuidadores com o QAI 

Correlação Habilitações Literárias/QAI 
Respostas Certas (%) 

Antes Após 

4 a 6 anos de Escolaridade 74,5% 89,1% 

7 a 9 anos de Escolaridade 72,7% 96,4% 

10 a 12 anos de Escolaridade 76,4% 93,2% 

Licenciatura 87,7& 95% 

Mestrado 94,5% 98,2% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Da análise da Tabela 11, constata-se que o poder económico traduz maior conhecimento 

dos pais/cuidadores em relação à alimentação saudável e à atividade física infantil, com uma 

percentagem de 82,4% de respostas certas, na aplicação do questionário, sem qualquer 

intervenção pedagógica, em comparação com os 78,2% de respostas certas dos 

pais/cuidadores que referiram não ter condições económicas na altura do estudo. 

No entanto, ambos os grupos demostraram ganho de conhecimento após a sessão 

educativa individualizada. Assim, os pais/cuidadores com condições económicas obtiveram 

no final 95,4% de respostas certas, sendo que os pais/cuidados sem condições económicas 

obtiveram 89,1%.  
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Tabela 11 - Correlação das Condições Económicas dos Pais/Cuidadores com o QAI 

Correlação Condições Económicas/QAI 
Respostas Certas (%) 

Antes Após 

Sim 82,4% 95,4% 

Não 78,2% 89,1% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Da correlação efetuada entre a residência dos pais/cuidadores e do nível de 

conhecimento estudado (Tabela 12), podemos verificar que aqueles que apresentam maior 

nível de conhecimento são os pais/cuidadores que residem na Aldeia, com uma percentagem 

de respostas certas de 94,5%, comparativamente aos 92,7% (Vila) e os 80,5% (Cidade), 

quando foi aplicado a primeira vez o QAI.  

Após a intervenção pedagógica, os pais/cuidadores que residem na Aldeia e na Vila, 

obtiveram uma percentagem de respostas certas de 98,2%, comparativamente aos 93,3% 

(Cidade). Ambos mostraram ganho de conhecimento com a sessão educativa realizada.  

 
Tabela 12 - Correlação da Residência dos Pais/Cuidadores com o QAI 

Correlação Residência/QAI 
Respostas Certas (%) 

Antes Após 

Cidade 80,5% 93,3% 

Vila 92,7% 98,2% 

Aldeia 94,5% 98,2% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A avaliação constitui uma parte importante de todo o processo de Enfermagem, pois é 

este que permite efetuar um planeamento de todas as intervenções de enfermagem e, 

consequentemente, os resultados expectáveis. O ensino é uma ferramenta muito utilizada em 

enfermagem, pois esta dota as pessoas com conhecimentos e recursos necessários para 

prevenir e/ou promover comportamentos, que lhes permitem obter uma capacidade de optar 

por hábitos salutares.  

Ao longo da execução do estudo verificamos que embora a avaliação do IMC fosse 

realizada por parte dos profissionais de saúde, estes não adotavam um plano preventivo ou 

de tratamento aquando da presença de crianças com IMC ≥ P85. Existem autores que 
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corroboram e referem, ainda, que falta identificar as crianças com sobrepeso e obesidade, 

bem como ajudar as respetivas famílias a desenvolver ferramentas e conhecimentos inerentes 

a temática da obesidade infantil e a atividade física, bem como acompanhar a evolução da 

criança (Larsen, Mandleco, Williams & Tiedeman, 2006; Ferreira et al., 2019). 

No presente estudo foi demonstrado que a sessão educativa individualizada aos 

pais/cuidadores de crianças com IMC ≥ P85, após uma pré-avaliação dos conhecimentos, 

com recurso ao QAI, foi positiva, havendo um aumento dos conhecimentos dos 

pais/cuidadores em estudo, tal como foi evidente em outros estudos (Larsen, Mandleco, 

Williams & Tiedeman, 2006; Pas, Soder & Deon, 2019). Para tal foi utilizado um guia de 

apoio, previamente elaborado, com todos os temas abordados nos questionários, e que foi 

entregue aos pais/cuidadores como ferramenta de auxílio em caso de dúvidas.  

O enfermeiro perante uma situação de sobrepeso e obesidade na criança necessita 

desenvolver ações de orientação, tanto para a criança, bem como para a sua família. O 

encaminhamento para outros profissionais de saúde, que pertencem à equipa 

multidisciplinar, deve ser realizada, para que em conjunto possam cuidar da criança/família 

(Ferreira et al., 2019; Farpour-Lambert et al., 2019). 

Ao longo do estudo foi também possível verificarmos que existem fatores 

predisponentes relacionados com os pais/cuidadores que influenciam a prevalência do 

sobrepeso ou obesidade dos filhos.  No presente estudo, quando comparada a habilitação 

literária dos pais/cuidadores e o conhecimento destes, verificámos que quanto maior a 

habilitação literária dos pais/cuidadores, maior é o nível de conhecimento dos participantes 

em relação à alimentação saudável e à atividade física dos filhos , no entanto, traduz um 

aumento do número de crianças com IMC ≥ P85, o que contrapõe alguns estudos, que 

referem que filhos de pais com escolaridade superior ao 9º ano apresentam menor risco de 

desenvolver obesidade (Lamerz et al., 2005; Muthuri et al., 2016), outros apenas apontam, 

tal como verificado no presente estudo, quanto maior a escolaridade dos pais maior a 

prevalência de obesidade dos filhos (Chora, 2013). 

Outro aspeto é a evidência da influência das condições económicas com a prevalência 

da obesidade infantil. Verificámos que pais/cuidadores de crianças com IMC ≥ P85, com 

condições económicas presentes no momento do estudo, demostraram maior conhecimento 

em ambas as fases da aplicação do questionário, no entanto e tendo em conta que a amostra 

foi de 11 crianças (N=11), e 82% destes eram progenitores de filhos com IMC ≥ P85, o que 
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não traduz a aplicabilidade dos conhecimentos. No entanto, esta correlação poderá não 

traduzir a verdadeira realidade pela amostra reduzida e não uniforme uma vez que os pais 

com condições económicas favoráveis apresentam menor risco e menor prevalência de ter 

filhos com sobrepeso e maior nível de conhecimento em relação à alimentação saudável e a 

atividade física infantil (Muthuri, 2016). Ao invés existem estudos que referem que filhos 

de pais com maior poder económico apresentam maior prevalência de sobrepeso e obesidade 

(Costa, Nunes, Duarte & Pereira, 2012; Hassan, El-Masry, Farid & Khalil, 2016).  

Outra das variáveis em estudo foi a residência, que demonstrou que pais/cuidadores de 

crianças com IMC ≥ P85 viviam maioritariamente em cidades, em comparação com os que 

viviam em vilas e aldeias. Um estudo realizado no Egito (Miranda et al., 2015) corrobora 

com os achados estatísticos do presente artigo, no entanto, há num estudo realizado nos 

Estados Unidos da América (EUA) (Ogden et al., 2018) onde é patente o oposto, havendo 

menor prevalência da obesidade em grandes urbanizações em comparação com as restantes.  

 

Relativamente aos objetivos do projeto de intervenção, propostos inicialmente, 

podemos afirmar que, também foram cumpridos, tal como se pode evidenciar Tabelas 13, 

14 e 15: 

 

Tabela 13 – Avaliação do Objetivo Específico 1 do Projeto 

Objetivo 1 
Efetuar a avaliação antropométrica das crianças com idade compreendidas entre 3 e 

6 anos de idade 

Indicador 

 
17

17
 x 100 = 100% 

 

Meta 
Que 80% das crianças com idade compreendidas entre 3 e 6 anos de idade sejam avaliadas 

antropometricamente 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Verificámos que o objetivo foi atingido com 100% em relação aos 80% propostos. 

Todas as crianças com idade compreendida entre os 3 e 6 anos de idade internadas foram 

sujeitas a uma avaliação antropométrica.  
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Tabela 14 – Avaliação do Objetivo Específico 2 do Projeto 

Objetivo 2 

Sensibilizar os pais/cuidadores para a promoção de hábitos de alimentação saudável 

e atividade física nas crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 

e 6 anos 

Indicador 

 
11

11
 x 100 = 100% 

 

Meta 
Que 80% dos pais/cuidadores de crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre 

os 3 e 6 anos participem na ação de educação para a saúde (individual) 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Todos os pais/cuidadores de crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre 

os 3 e 6 anos participaram nas ações educativas individualizadas, tal como supramencionado.  

 
Tabela 15 – Avaliação do Objetivo Específico 3 do Projeto 

Objetivo 3 
Encaminhar as crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 e 6 

anos, para os Cuidados de Saúde Primários 

Indicador 

 
11

11
 x 100 = 100% 

 

Meta 
Que 80% das crianças com IMC ≥ p85 e com idade compreendida entre os 3 e 6 anos 

sejam encaminhados para os Cuidados de Saúde Primários 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Em relação ao encaminhamento constatámos que todas as crianças foram encaminhadas 

para os respetivos enfermeiros e médicos de família dos CSP, conseguindo assim atingirmos 

o objetivo na plenitude.  

Verificámos que os objetivos que nos guiaram nesse projeto foram atingidos na 

totalidade, demonstrando assim, que o esforço e dedicação trazem ganhos em saúde e dão-

nos alento para continuar a apostar nesta área de intervenção.  
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2.7 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS CAMPOS 

DE ESTÁGIO  

No Curso de Mestrado em Associação, os estágios dividem-se em dois momentos, no 

Estágio I e Estágio Final. Em relação ao Estágio I, tivemos creditação devido aos anos de 

experiência na área dos CSP no âmbito da Saúde Infantil. Relativamente ao Estágio Final 

devido a pandemia, não foi possível iniciarmos o estágio nas datas estipuladas inicialmente, 

tendo havido necessidade de reajustar as datas segundo a disponibilidade dos Serviços e os 

nossos, por motivos de Plano de Contingência. Perante está situação, o Estágio final teve 

início no dia 18 de janeiro de 2021 até 21 de maio de 2021, encontrando-se dividido em três 

locais de estágio, sendo o primeiro na UCEN, o segundo no SIP, e o terceiro, e último no 

SUP, com uma duração de seis semanas em cada um deles.  

Estes contextos de estágio foram, momentos importantes na aquisição de 

conhecimentos, permitido desta foram desenvolver as competências inerentes. Tendo por 

base um Projeto de Intervenção sobre a temática da Obesidade Infantil, consideramos 

importante manter como fio condutor da nossa aprendizagem especializada, dotando-nos, 

assim, de ferramentas transversais aos vários níveis de cuidados, mantendo uma abordagem 

holística do cuidar, permitindo intervir como futura EEESIP na prevenção do excesso de 

peso ou obesidade nas crianças.  

Assim ao longo deste capítulo, iremos descrever e refletir sobre as atividades 

desenvolvidas em cada local de estágio, bem como os respetivos objetivos delineados em 

cada contexto.  

 

2.8 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE 

DE CUIDADOS ESPECIAIS NEONATAIS  

O nosso percurso de prática clínica, vulgo estágio, iniciou-se no dia 18 de janeiro de 

2021 e teve término no dia 26 de fevereiro do mesmo ano na UCEN.  

Torna-se necessário desenvolver competências no âmbito clínico, através da aplicação 

dos conhecimentos, anteriormente adquiridos nas aulas, para que se desenvolvam as 

competências necessárias e inerentes à área de especialidade.  
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Este percurso iniciou-se com medo, uma vez que, toda a envolvente de recém-nascidos 

(RN) internados em Unidades de Cuidados de nível II ou III, traz sempre uma incerteza de 

conseguirmos chegar aos objetivos propostos, pela complexidade dos cuidados.  

Assim, o desenvolvimento das competências especificas do EEESIP no que diz respeito 

ao prestar cuidados à criança/jovem e família nas situações de especial complexidade, 

assistir a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde e prestar cuidados 

específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e 

do jovem (Ordem dos Enfermeiros, 2018), tornou-se o nosso dia-a-dia naquele local, pelo 

que foi necessário aprofundarmos os conhecimentos com recurso à leitura de artigos 

científicos atualizados, livros especializados na área e dirigir a nossa ação para o que nos era 

solicitado, vencendo a cada dia mais uma conquista na construção do “Ser” Enfermeiro 

Especialista.  

Para este estágio foram delineados, a grosso modo, tendo em conta a situação pandémica 

vivida, como objetivos: 

• Conhecer a Estrutura Física e Funcional da UCEN; 

• Prestar cuidados ao RN e família na UCEN; 

• Elaboração de um Guia Orientador para Profissionais de Saúde, sobre o Aleita-

mento Materno (Apêndice VIII). 

O último objetivo surge no âmbito do combate à obesidade infantil, uma vez que existem 

estudos, como anteriormente enunciados, que a prevenção deve ser iniciada ainda em fase 

da amamentação, para promover um crescimento infantil saudável. E tendo em conta que 

não teríamos crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade para aplicar 

o nosso projeto de intervenção, recorremos à evidência para que indiretamente fosse 

aplicado, em contexto clínico, algo que justificasse o nosso objetivo de estudo.  

Em relação ao primeiro objetivo Conhecer a Estrutura Física e Funcional da UCEN, 

podemos afirmar que se trata de um Open Space, onde o enfermeiro que está escalado para 

a prestação de cuidados tem visibilidade total sobre todas as unidades, permitindo desta 

forma garantir a segurança dos RN. Todas as Unidades estão dotadas de equipamentos que 

asseguram todos os níveis como a Via Área, Respiração e Circulação (ABC), vulgo, rampas 

de oxigénio e de ar comprimido, monitores cardíacos com leitura de tensão arterial invasiva 

e não invasiva e eletrocardiográfica e leitores de saturação periférica de oxigénio, que 
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permitem rapidamente identificar uma alteração do estado clínico levando a que seja 

necessário intervir com cuidados de suporte avançado de vida.  

Quando isso acontece, existe uma área dedicada à reanimação, com ventilador 

mecanicamente invasivo, com todo o material de via área necessário para se proceder a uma 

entubação orotraquel, em caso de paragem respiratória (situação mais comum em RN), 

permitindo ter uma via área segura e eficaz. Todo o restante material encontra-se no carro 

de emergência, móvel e de acordo com a orientação emanada pela DGS – 008/2011 de 

28/03/20111, que permite chegar a todos os locais que seja necessário (Direção-Geral da 

Saúde, 2011). 

Quando um RN é transferido de outro hospital é sujeito a uma análise para despiste de 

Staphylococcus aureus resistente à metilcilina (MRSA) e Enterobacteriaceae, condições 

clínicas muito comuns e com risco de infeção para os profissionais de saúde, pais e outros 

RN, pelo que se torna necessário isolar esses RN até a negatividade da análise. O isolamento 

de contacto é o método de isolamento mais eficaz, e nesta Unidade, os RN são colocados 

numa incubadora num quarto de isolamento vítreo que permite uma visualização bilateral, 

sem termos que nos equipar com o Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

desnecessariamente. No entanto, sempre que necessário prestar cuidados existe EPI 

adequado e imediatamente antes de entrar no quarto.  

O enfermeiro dispõe de uma bancada de trabalho com todo o material necessário, vulgo, 

medicação, diluentes, seringas, agulhas, cateteres, soros, entre outros, necessários à sua 

prestação de cuidados. A ressalvar que os medicamentos se encontram organizados 

alfabeticamente e tendo em conta a norma da DGS 020/2014, de 30/12/2014, atualizada a 

14/12/2015, medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA), com o intuito de prevenir o erro 

associado a medicação (Direção-Geral da Saúde, 2015). 

Existem, também, dois ventiladores não invasivos (VNI) na modalidade de Pressão 

Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP), muito utilizados em crianças que necessitam 

apenas de um suporte ventilatório com uma pressão programada, vulgo pressão de suporte 

(PS), para que consigam manter as suas funções fisiológicas, nomeadamente regular o 

padrão respiratório, manter uma dinâmica diafragmática estável, prevenir o colapso alveolar 

e melhorar a compliance pulmonar, através da manutenção de uma pressão positiva 

constante, muito utilizado em RN com insuficiência respiratória global ou parcial.  
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Ainda em relação a estrutura física, afirmamos existir um corredor conjunto que dá 

acesso ao Bloco de Partos e ao SIP, permitindo desta forma, tornar o acesso a UCEN rápido 

caso seja necessário.  

A verificação dos equipamentos e estruturas são executadas de acordo com o protocolo 

de serviço, existindo uma folha de registo, onde consta a conformidade e o responsável pela 

aferição.  

Em relação à restante estrutura física, esta é semelhante as restantes existindo uma copa 

para profissionais de saúde, uma copa de leites, o quarto de alojamento conjunto (capacidade 

para duas mães, dando preferência as mães que amamentam), uma sala de despejo/sujos, 

dois gabinetes médicos, três vestuários com casa de banho, e uma casa de banho para 

profissionais.  

A equipa multidisciplinar integra 7 pediatras, 7 enfermeiros especialistas, 15 

enfermeiros generalistas, 11 assistentes operacionais, comuns a UCEN e ao SIP. O 

psicólogo, terapeuta da fala, fisioterapeuta, técnico de serviço social e administrativos dão 

apoio à unidade sempre que solicitados. 

Para darmos resposta ao objetivo Prestar Cuidados ao RN e Família na UCEN, foi 

necessário investir na busca de novos conhecimentos sobre as diversas patologias mais 

comuns, de forma a termos os conhecimentos necessários para aplicar na prática, com o 

objetivo de transformar a forma de cuidar, de generalista para especialista, com o intuito de 

prestar cuidados de excelência baseados na evidência. Neste contexto, as aprendizagens 

constituem o pilar do EEESIP, pois exige um nível de conhecimento elevado e complexo 

pela diversidade de patologias e o seu nível de gravidade. O EEESIP tem de ser capaz de 

reconhecer situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte, prestando cuidados 

de enfermagem apropriados (Ordem dos Enfermeiros, 2018). Desta forma requer perícia, 

competência e olho clínico para detetar sinais de alarme e de gravidade de forma a dar 

resposta ao possível agravamento da condição de saúde do RN o quanto antes possível.  

São admitidas na UCEN, RN com 34 - 35 semanas de idade pós-menstrual, pelas mais 

variadas patologias/causas, como por exemplo por Prematuridade, Síndrome de Desconforto 

Respiratório (SDR) transitória, Hipotermia, Intolerância alimentar, Síndrome de 

Abstinência, Hiperbilirubinémia e Risco Infecioso/Sépsis.  A alta clínica dos RNs também 

atende a alguns critérios que têm de ser respeitados, como por exemplo, a estabilidade 

clínica, a idade (após 36 semanas de idade pós-menstrual), o peso (aumento de peso de 15-
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30g/dia, no mínimo 1800g a 2000g de peso), a autonomia alimentar (autonomia alimentar 

completa por mama ou biberão), a temperatura (capacidade de controlo da temperatura 

corporal no berço, vestido, os sinais vitais estáveis (ausência de bradicardia ou apneia nos 

últimos 7 dias, ou após 36 semanas de idade pós-menstrual) e a autonomia dos pais na 

prestação de cuidados.  

As complicações causadas pela prematuridade são a principal causa de morte neonatal 

e para as crianças com menos de 5 anos a segunda principal causa de morte. Os prematuros 

têm maior risco de desenvolver problemas pela sua imaturidade, se não tiverem um 

tratamento adequado, apresentando maior risco de ter deficiência no futura e 

comprometimento da qualidade de vida (Organização Mundial de Saúde, 2015).  

Assim, tivemos a oportunidade de desenvolver cuidados centrados no desenvolvimento, 

cuidados essenciais, que têm como objetivo favorecer o desenvolvimento neurosensorial e 

emocional do RN e diminuir o stress. Os RN são sujeitos a procedimento dolorosos, 

perfusões intravenosas, intubações, monitorizações, manipulações constantes, ruídos e luz 

que causam desconforto e stress.  Desta forma prestamos sempre cuidados selando pelo bem-

estar do RN utilizando todas as medidas descritas na literatura como benéficas para o bom 

desenvolvimento neurológico. De entre as medidas utilizámos a diminuição do ruido, da luz, 

o correto posicionamento de forma a contribuir para um bom desenvolvimento músculo-

esquelético (posição semelhante à posição fetal) através da contenção, evitar a manipulação 

constante, aproveitando a altura da alimentação para prestar o máximo de cuidados 

possíveis, ou seja, programar os cuidados, favorecendo cuidados conjuntos (todos os 

profissionais) e o controlo da temperatura, mantendo o RN aquecido de forma a proporcionar 

conforto e bem-estar (Franck, s.d.). 

Outra área que tivemos que aprofundar neste estágio foi a ventilação, invasiva e não 

invasiva, uma vez que a nossa realidade profissional se traduz a uma rampa de oxigénio com 

interfaces básicos, como os óculos nasais e máscaras de oxigénio simples para adultos que 

não permitem a regulação do FiO2, associado aos litros de oxigénio. Desta forma, como já 

anteriormente referido a UCEN dispõe de dois VNI que foram utilizados por duas gémeas 

de termo por gemido e insuficiência respiratória, associado a adejo nasal e utilização dos 

músculos acessórios da respiração, evidente na retração costal. Após a colocação na 

incubadora e conectadas ao VNI na modalidade de CPAP, foi notório a estabilização 
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hemodinâmica e dos parâmetros respiratórios, com o tónus adequado, redução dos gemidos, 

da tiragem costal e adejo nasal. 

Neste momento percebemos a importância da observação clínica, pois a clínica das 

gémeas demonstrou uma melhoria evidente, sem sequer existir uma gasometria prévia, pois 

o mais importante seria dar, efetivamente, um suporte ventilatório eficaz, ou seja, uma 

medida de life-saving.    

Os RN internados em UCNE, são sujeitos a muitos processos dolorosos. O uso de 

intervenções no controlo da dor em pediatria permite ao enfermeiro desenvolver ações 

autónomas, dando visibilidade aos cuidados de enfermagem e melhorando a qualidade dos 

cuidados prestados às crianças com dor, como por exemplo a utilização de técnicas não 

farmacológica, nomeadamente, o ambiente tranquilo (silencioso e pouca luz), a sacarose, a 

sucção não nutritiva, a amamentação e a técnica da contenção (Ordem dos Enfermeiros, 

2013; Ordem dos Enfermeiros, 2018). A dor é hoje considerada como o 5º sinal vital, tal 

como refere a Circular Normativa n.º 09/2003 da DGS, definindo-a “como uma experiência 

multidimensional desagradável, que envolve não só a componente sensorial como uma 

componente emocional da pessoa que a sofre” (DGS, 2003, p.3). A eficácia no controlo da 

dor constitui-se como um indicador de qualidade dos cuidados, e este controlo deve iniciar-

se desde o momento do nascimento, visto que os RN guardam memória da dor, e se a mesma 

não for tratada ou prevenida poderá acarretar implicações no seu neurodesenvolvimento 

(DGS, 2012). Assim, coube-nos a gestão diferenciada da dor e das suas medidas 

farmacológicas, bem como as não farmacológicas no combate da dor, exindo conhecimento 

e habilidade para as aplicar, visto serem medidas de recurso bastante valorizadas e 

importantes no alívio da dor e promoção do bem-estar da criança, de forma isolada ou em 

simultâneo com as farmacológicas, em situações potencialmente dolorosas (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018; Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

Uma questão que nunca deve ser descorada são a presença dos pais. Os pais que tiveram 

um filho internado na UCEN demonstraram sempre stresse e angústia, traduzindo-se muitas 

vezes, numa experiência desgastante, assim, perante está realidade tornou-se importante 

envolver os pais nos cuidados aos RN, permitindo assim, o cuidado centrado na família, 

tornando-o foco do cuidado pediátrico. Na prestação de cuidados utilizamos, sempre, como 

base o modelo de Anne Casey na linha de condutora para os cuidados prestados, onde foi 
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negociado o envolvimento dos pais na prestação de cuidados ao RN, nomeadamente no 

banho a amamentação, e em todas as atividades/cuidados possíveis. 

Em relação ao último objetivo Elaboração de um Guia Orientador para Profissionais 

de Saúde, sobre o Aleitamento Materno, este foi desenvolvido tendo por base os objetivos 

do nosso projeto de intervenção. Tal como referido, anteriormente, não se enquadrando no 

objetivo geral, o mesmo tem vinculação indireta no que se refere aos outomes futuros, vulgo 

prevenção da obesidade infantil. Assim, consideramos pertinente a elaboração de um Guia 

Orientador denominado Aleitamento Materno:  Guia Orientador para Profissionais de Saúde 

e de um folheto sobre a Amamentação (Apêndice IX), após uma reunião informal com a 

Enfermeira Orientadora e a Enfermeira Chefe. Desta forma, promovemos a amamentação e 

prevenção do desmame precoce, e consequentemente a prevenção da obesidade infantil. A 

elaboração deste Guia teve como objetivo, dotar os profissionais com as ferramentas 

necessárias para dar resposta a dúvidas ou problemas relacionados com a amamentação e/ou 

as mamas, permitindo promover a amamentação, que deve ser promovida até aos 6 meses 

de idade exclusivamente (World Health Organization, 2017). Uma das competências do 

EEESIP é a prestação de cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida 

e de desenvolvimento da criança e do jovem apropriados (Ordem dos Enfermeiros, 2018), 

onde a promoção da amamentação se encontra incluída. 

Sempre que a situação clínica e a estabilidade hemodinâmica o permitissem o RN era 

alimentado à mama ou com biberão com leite materno. No entanto, em alguns casos pela 

imaturidade, apesar da estimulação da sução e deglutição eles apresentavam sinais de 

cansaço. Nesses casos, para não causar maior instabilidade hemodinâmica, alimentávamos 

os RN com leite materno por sonda nasogástrica, utilizando o método de perfusão 

intermitente ou o método de declive. No entanto, sempre que possível era estimulado para 

que desenvolvesse o reflexo de deglutição seguro e eficaz.  

Desta forma, podemos afirmar que este estágio foi rico em todos os domínios. Trouxe-

nos conhecimento que permitiram desenvolver as competências necessárias para a obtenção 

do título de Especialista, bem como a de Mestre. O percurso faz-se caminhando, e cada 

pedra, cada obstáculo torna-se numa nova aprendizagem e faz-nos crescer a todos os níveis.  
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2.9 –  ANÁLISE REFLEXIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO 

DE INTERNAMENTO DE PEDIATRIA 

Decorrido o primeiro estágio da UCEN seguiu-se mais uma etapa do percurso 

académico, desta vez no SIP, desde o dia 1 de março de 2021 até ao dia 9 de abril de 2021.  

Este campo de estágio foi, sem dúvida, um excelente campo para desenvolver as 

competências especificas do EEESIP, além de ser um ano atípico devido a pandemia causada 

pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19, que reduziu o 

número de internamentos de crianças. Mesmo assim, tivemos oportunidade de prestar 

cuidados a crianças com variadas doenças do foro médico-cirúrgico, desenvolvendo deste 

modo as competências de prestar cuidados à criança/jovem e família nas situações de 

especial complexidade, assistir a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde 

e prestar cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de 

desenvolvimento da criança e do jovem (Ordem dos Enfermeiros, 2018).  

Delineámos como objetivo para este Estágio:  

• Conhecer a Estrutura Física e Funcional do SIP; 

• Prestar Cuidados Especializados às Crianças e Família no SIP; 

• Elaboração de um Norma de Procedimento de Enfermagem, sobre o Registo de 

Vacinas na Plataforma Nacional de Registo e Gestão da Vacinação – VACINAS 

(Apêndice X). 

Para dar início a esta jornada, foi-nos exigido por questões de logística operacional e 

devido as restrições a vigorar nessa altura devido ao Covid-19, a assistir a uma ação de 

formação de Controlo de Infeção através da sua Plataforma de e-Learning, que o hospital 

disponibilizou. A referida ação encontrava-se composta por apresentação em formato de 

vídeo, documentos de apoio e avaliação do formando. Para a efetivação do estágio era 

obrigatório a obtenção de aprovação de 50% como resultado da avaliação. Considerei esta 

ação de formação como positiva e enriquecedora permitindo relembrar alguns conceitos e 

reciclar outros.  A prevenção e controlo de Infeção é da responsabilidade de todos os 

profissionais de saúde devem conhecer os meios de transmissão e como prevenir o risco de 

infeção adotando as Precauções Básicas do Controlo de Infeção que traduzem uma boa 
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prática de cuidados e padrões de qualidade (Direção-Geral da Saúde, 2013a; Direção-Geral 

da Saúde, 2017a). 

 

Em relação ao primeiro objetivo Conhecer a Estrutura Física e Funcional do SIP, 

podemos afirmar que o SIP é constituído por cinco enfermarias, sendo que uma delas é de 

isolamento destinado a crianças com Covid-19. Como plano de contingência o serviço 

dispõe ainda de uma outra enfermaria preparada e com as condições necessárias a ser 

transformada em isolamento caso exista a necessidade de se isolar uma criança pelas 

variadas situações clínicas, como por exemplo a tuberculose. Desta forma, e através das 

medidas universais de isolamento utilizadas consegue-se minimizar o risco de infeção e a 

transmissão cruzada, que se podem ser por três vias de transmissão, a via aérea, a de gotículas 

e de contacto (direto e indireto). 

Assim, o SIP dispõe de um total de três enfermarias disponíveis para os restantes 

internamentos, sendo que a distribuição das camas e dos berços pelas enfermarias é efetuada 

segundo as necessidades, existindo no total sete camas e sete berços. 

O Posto de Enfermagem encontra-se localizado a meio do corredor de serviço e dispõe 

de todo o material necessário, vulgo, dois computadores para uso de profissionais, um 

armário com todo o material burocrático e os dossiers com as normas de procedimentos do 

serviço. É neste espaço que os profissionais de enfermagem passam grande parte do seu 

tempo na realização dos registos de enfermagem, permitindo também ter uma visualização 

do corredor, mantendo um ambiente seguro através do controlo das entradas e saídas de 

pessoas ao serviço. 

O sistema de medicação existente no serviço é o sistema por unidose, preparado na 

farmácia hospitalar e reposto a cada 24 horas. Caso exista alguma alteração de medicação 

ao longo das 24 horas seguintes, existe no serviço um armário com medicação, ordenado 

alfabeticamente e tendo em conta a norma da DGS 020/2014, de 30/12/2014, atualizada a 

14/12/2015, medicamentos LASA, com o intuito de prevenir o erro associado a medicação 

(Direção-Geral da Saúde, 2015). 

É nesta sala, vulgo sala de trabalho onde é realizada a passagem de turno, permitindo a 

presença de uma total de 5 enfermeiros. O momento da passagem de turno é um momento 

respeitado por todos, uma vez que a transmissão da responsabilidade de cuidados é aqui 

iniciada. Por forma, a não haver divagação na passagem da informação, é utilizada uma folha 
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atualizada constantemente com informação pertinente, seguindo o ISBAR, de acordo com a 

Norma N.º 001/2017 de 08/02/201 da DGS, que serve de base (Direção-Geral da Saúde, 

2017b). 

A Copa, destinada aos pais para preparação dos leites dos seus filhos, onde se encontra 

todo o material necessário, bem como o micro-ondas, os termos com água quente e um 

frigorifico para guardarem todos os alimentos que necessitem de estar no frio, encontra-se 

localizada no corredor, e é de livre acesso.  

O SIP, encontra-se no mesmo espaço físico da UCEN, sendo que a gestão do serviço é 

realizada pelo mesmo diretor de serviço e enfermeira chefe. Desta forma, consegue-se gerir 

os recursos humanos pelos diferentes serviços permitindo alocar mais ou menos 

profissionais de saúde num determinado setor dependendo da afluência do internamento e 

da UCEN. Permite, também, aos profissionais de saúde prestarem cuidados nos diversos 

setores, aumentando assim, o seu leque de ação e consequentemente os seus conhecimentos 

e competências.  

Posto isto, a equipa multidisciplinar é constituída por 7 pediatras, 7 EEESIP, 15 

enfermeiros generalistas, 11 assistentes operacionais e uma educadora de Infância. O 

psicólogo, terapeuta da fala, fisioterapeuta, dietista, técnicos de serviço social e 

administrativos dão apoio ao serviço sempre que for pedido a sua colaboração. 

Para darmos resposta ao objetivo Prestar Cuidados Especializados às Crianças e 

Família no SIP, foi necessário investir na busca de novos conhecimentos sobre as diversas 

patologias mais comuns, de forma a termos os conhecimentos necessários para aplicar na 

prática, com o objetivo de transformar a forma de cuidar, de generalista para especialista, 

com o intuito de prestar cuidados de excelência baseados na evidência. 

O motivo de internamento em Pediatria acontece pelas mais diversas patologias e que 

pela sua situação clínica necessitam de cuidados diferenciados que não podem ser realizados 

no domicílio ou em ambulatório. A hospitalização de uma criança/jovem é uma vivência 

com um momento gerador de stress, ansiedade e medo, mesmo quando se trata de 

internamentos curtos, possuí efeitos adversos tanto na criança e na família. Eles encontram-

se separados do seu seio familiar, das suas rotinas diárias, onde se têm que adaptar a um 

ambiente novo e desconhecido.  As crianças durante o internamento são submetidas a 

procedimentos que causam medo e dor (Bazzan, Milbrath, Silva, Tavares, Santos & Thomaz, 

2020; Barros, Lourenço, Nunes, & Charepe, 2021). 
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A arte do EEESIP está focada nos cuidados centrados na família e nos cuidados 

atraumáticos, orientados pela prática baseada na evidencia (Bazzan, Milbrath, Silva, 

Tavares, Santos & Thomaz, 2020), perante esta realidade tentamos sempre manter um 

diálogo com a criança adequado a sua faixa etária e nível de desenvolvimento, e família, de 

forma a mantê-los informados e orientados sobre todos os procedimentos e tratamentos, o 

esclarecimento de todas as dúvidas e transmissão de confiança.  A relação entre a enfermeira 

e criança/família é imprescindível, e deve ser baseada no respeito, na honestidade e na 

comunicação aberta (Bazzan, Milbrath, Silva, Tavares, Santos & Thomaz, 2020). Os 

cuidados centrados na família são uma base importante na prestação de cuidados à 

criança/jovem, desta forma tentamos sempre manter a participação ativa dos pais e da 

criança em todo o processo de hospitalização, envolvendo-os nos cuidados aos seus filhos, 

de forma a reduzir a ansiedade e os medos. “O modelo conceptual de cuidados dos 

enfermeiros especialistas em enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica centra-se na 

necessidade de preservação, em qualquer situação, da segurança e bem-estar da criança e 

família” (Ordem dos Enfermeiros, 2013, p.9). Assim como futura EEESIP, as intervenções 

realizadas de forma a minimizar o impacto causado pela hospitalização da criança, foram 

centrados na adaptação fisiológica, ou seja, na redução da ansiedade e medo, proporcionando 

um acolhimento esclarecedor, uma escuta ativa, sobre os seus medos e receios, recorrendo 

ao uso de estratégias e medidas de conforto, proporcionando desta forma um ambiente mais 

acolhedor e calmo, propício para o bem-estar da criança e família, e promoção da 

parentalidade.  

Os tratamentos são realizados na sala de tratamento, salvo em algumas exceções, como 

no caso da criança não poder efetuar levante ou se encontrar em regime de isolamento. Entre 

os tratamentos e técnicas que se efetuam na sala de tratamentos, destacamos a realização de 

pensos, a colheita de sangue para análises e a punção de um acesso venoso periférico. Os 

procedimentos dolorosos, como já foi supramencionado, são grandes geradores de ansiedade 

e de medo nas crianças/jovens, desta forma todos os procedimentos causadores de dor foram 

realizados com recurso a estratégias farmacológicas (mediante prescrição médica) e não 

farmacológicas. São várias as medidas não farmacológicas mencionadas no Guia Orientador 

de Boa Prática, de forma a diminuir a dor durante os procedimentos dolorosos, adequadas e 

ajustadas as várias faixas etárias, como no caso dos RN, onde a presença dos pais, a redução 

do ruído e luz, as canções de embalar, a sucção não nutritiva, o embalo, o “colinho”, carícias, 
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massagens terapêuticas, leite materno, sacarose a 24%, posicionamento adequado 

(contenção e rolo de posicionamento) e método canguru. Na idade pré-escolar, ouvir 

histórias, ouvir música familiar, estratégias de relaxamento, brincadeiras lúdicas e 

terapêuticas e o brinquedo favorito. Na idade escolar a respiração lenta e profunda, técnicas 

de relaxamento, brincadeira lúdica e terapêutica, massagem, leitura, moldagem e atividade 

favorita. Nos adolescentes o fornecimento de informação antecipatória, a distração (leitura, 

música, vídeos ou televisão), a respiração lenta, e técnicas de relaxamento (Ordem dos 

Enfermeiros, 2013). 

Ao longo do estágio utilizamos sempre como medidas não farmacológicas no alívio da 

dor, através da presença dos pais, o embalo, o “colinho”, a administração de sacarose a 24%, 

e a sucção não nutritiva, aquando da punção para colheita de sangue ou para a colocação do 

acesso venoso periférico, de forma a minimizar aquele momento doloroso e traumático nos 

bebés.  

Quando sabemos previamente “que um procedimento vai ser doloroso, devemos fazer 

tudo para evitar a dor, utilizando de preferência mais do que um processo e recorrendo à 

combinação de diferentes métodos farmacológicos e não farmacológicos” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2013, p. 31). Na criança a técnica não farmacológica mais utilizada foi a da 

distração, utilizado a música para crianças a partir dos 6 anos de idade e a bola de sabão e o 

brinquedo favorito dos 2 até aos 6 anos de idade. Para além das técnicas não farmacológicas 

nestas idades, no serviço associam a técnica farmacológica, como é o caso do penso de Emla 

(lidocaína e prilocaína) e o spray de lidocaína, como adjuvantes as técnicas não 

farmacológicas. Nos jovens as técnicas não farmacológicas mais utilizadas foram a técnica 

da respiração lenta, ouvir música e ver televisão, utilizando também o recurso a técnicas 

farmacológicas como a lidocaína e o cloreto de etileno. A gestão da dor e o bem-estar da 

criança são da competência do EEESIP, utilizando medias farmacológica e não 

farmacológicas de forma a alivar a dor, através do conhecimento e habilidades na utilização 

destas medidas (Ordem dos Enfermeiros, 2013). 

A referir que durante o estágio, tivemos a oportunidade de visitar dois dias o Hospital 

Dia e Consultas Externas de Pediatria, traduzindo um momento enriquecedor para o nosso 

percurso de desenvolvimento de competências. Durante esses dois dias, foi-nos dada a 

oportunidade de efetuarmos colheitas de sangue, consultas de enfermagem de apoio às 

consultas médicas de especialidade, onde avaliamos crianças recorrendo aos dados 
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antropométricos, e recolhemos informação pertinente para a promoção do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, prestando cuidados específicos em resposta às necessidades 

do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem (Ordem dos Enfermeiros, 

2018). Ou seja, foram efetuados ensinos sobre a alimentação saudável, através da educação 

de hábitos alimentares saudáveis de forma a prevenir o excesso de peso e a obesidade, e os 

restantes cuidados antecipatório e os parâmetros a avaliar segundo a cronologia das consultas 

referentes a idades-chaves contemplados no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 

(PNSIJ).  

Em relação ao último objetivo Elaboração de um Norma de Procedimento de 

Enfermagem, sobre o Registo de Vacinas na Plataforma Nacional de Registo e Gestão 

da Vacinação – VACINAS, afirmamos que teve como ponta de partida a necessidade 

sentida em estágio na uniformização do registo de vacinas administradas em regime de 

internamento ou de ambulatório, vulgo Hospital de Dia. As vacinas mais frequentemente 

administradas são as do Bacilo Calmette-Guérin (BCG) e a Vacina Anti-Sarampo, Anti-

Parotidite e Anti-Rubéola (VASPR) quando havia suspeita de alergia a proteína do ovo. 

Estando diretamente ligada como Responsável pela Vacinação no meu local de trabalho, 

consideramos que a elaboração desta norma permitia a eficiência do registo e da gestão da 

vacinação a nível local, regional e nacional, bem como a melhoria da qualidade de 

informação sobre o histórico de vacinação.  

Após a realização da Norma, a Enfermeira Chefe considerou que a mesma devia de ser 

disseminada para outros serviços, como é o caso do Serviço de Obstetrícia, pelo que a mesma 

foi enviada para Comissão da Qualidade e Segurança do Doente do Hospital para validação.  

Assim, e com o término deste estágio, consideramos que este nos permitiu crescer a 

nível pessoal e profissional, desenvolvendo as competências propostas e necessárias para a 

construção do meu futuro “Eu”, vulgo Enfermeira Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica. Ficamos assim cada vez mais perto do fim deste encantador caminho 

de crescimento profissional e pessoal.  

2.10  – ANÁLISE REFLEXIVA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO 

DE URGÊNCIA PEDIÁTRICA  

O derradeiro estágio do nosso percurso de aprendizagem iniciou-se no dia 15 de abril 

de 2021 e teve término no dia 14 de maio de 2021, e teve lugar no SUP.  
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Este estágio foi sem dúvida um grande desafio por ser um contexto de trabalho 

completamente diferente do nosso, onde se fez sentir a ansiedade inicial associado ao medo 

do desconhecido. Este campo de estágio tal como todos os outros pelos que passamos foi 

também um excelente campo para desenvolver as competências especificas do EEESIP, 

pelas variadas patologias e nível de gravidade que fazem os pais/cuidadores a recorrer ao 

SUP, exigindo dos profissionais um nível elevado de conhecimento e complexos, que lhe 

permita de uma forma rápida e eficaz avaliar e atuar, evitando assim agravamento da 

condição de saúde da criança. Desta forma permitiu-nos o desenvolvimento de competências 

específicas do EEESIP, nomeadamente, prestar cuidados à criança/jovem e família nas 

situações de especial complexidade, assistir a criança/jovem com a família, na maximização 

da sua saúde e prestar cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e 

de desenvolvimento da criança e do jovem (Ordem dos Enfermeiros, 2018).  

Assim, e desta forma, foi necessário um refresh de toda a matéria lecionada em contexto 

de sala de aula e estudar novas patologias, uma vez que se trata de um serviço onde o motivo 

de admissão é variado, podendo ir desde situações clínicas médicas, cirúrgicas, neurológicas, 

ortotraumatológicas, e outras como por exemplo oftalmológicas.  

Para dar cumprimento ao estágio, delineamos como objetivos: 

• Conhecer a Estrutura Física e Funcional do SUP; 

• Prestar Cuidados Especializados às Crianças e Família no SUP; 

• Elaboração de um Norma de Procedimento de Enfermagem, sobre o Encaminha-

mento do Utente Pediátrico com Excesso de Peso ou Obesidade para os Cuida-

dos de Saúde Primários (Apêndice XI). 

O SUP admite crianças/jovens desde o nascimento até ao 17 anos e 364 dias de vida, 

encaminhadas de vários serviços de saúde, CSP, Serviços de Urgência Básica, Serviços de 

Saúde 24 e Equipas de Emergência Pré-Hospitalar ou por iniciativa própria dos 

pais/cuidadores. 

Em relação ao primeiro objetivo Conhecer a Estrutura Física e Funcional do Serviço 

de Pediatria, podemos afirmar que o Serviço de Urgência se trata de um Serviço que deve 

estar preparado para dar resposta às situações clínicas, desde as mais simples até às mais 

complexas, deve estar apetrechado de equipamentos necessários, com circuitos bem 

definidos e com capacidade de resposta atempada e eficaz.  
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No entanto, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, este foi 

obrigado ao abrigo do Plano de Contingência, sofrer algumas alterações, nomeadamente a 

nível de estrutura física e funcional. Assim, em vez de existir apenas uma unidade funcional 

passaram a existir duas, uma exclusiva para utentes com sintomatologia compatível com o 

Covid-19 e outra para utentes com as restantes condições clínicas. Para definir que circuito 

a seguir, houve a necessidade de se criar um posto de pré-triagem, efetuada pelo enfermeiro 

que se encontra alocado à triagem Covid-19. Esta é realizada no exterior das unidades 

funcionais, para que não se corra o risco de contaminação cruzada, e é questionado aos 

pais/cuidadores o motivo de vinda ao SUP.  Se existirem critérios validados pelo médico 

para Covid-19, é efetuada a triagem no contentor dedicado à Covid-19, no entanto, caso não 

se verifiquem critérios para Covid-19 são encaminhados para o Posto de Triagem da SUP, 

local habitual pré-pandemia.   

A área Covid, é constituída por um conjunto de contentores que se encontram no exterior 

e em frente a entrada do SUP, todos interligados entre si, constituindo um espaço amplo e 

com todos os recursos inerentes a um Serviço de Urgência. No entanto, sempre que falte 

algum material que não esteja disponível este é pedida à área limpa, sendo transportado pela 

assistente operacional.  

O Posto de triagem é composto pelo material necessário à realização da triagem, bem 

como para dar resposta rápida às situações que assim o justifiquem.  

Existem num total dois gabinetes médicos, denominados por 1 e por 2, sendo que tem 

capacidade para dois médicos de clínica geral que fazem bancos no SUP (considerados os 

de primeiro atendimento), e o outro com capacidade também para dois pediatras 

(considerados os de segundo atendimento), respetivamente. 

A sala de reanimação, por si só, é um espaço com todo o material necessário para dar 

resposta rápida e atempada em situações críticas de saúde. Pelo que, deve estar dotada de 

um conjunto de equipamentos capazes de dar resposta em caso de paragem 

cardiorrespiratória, permitindo um retorno de circulação eficaz. Assim, ela encontra-se 

organizada por níveis, vulgo Via Área, Respiração, Circulação, Neurológico, Exposição 

(ABCDE), com gavetas organizadas segundo o comprimento da criança, segundo a Fita de 

Emergência Pediátrica de Broselow, facilitando a escolha do material mais adequado em 

caso de situações complexas com necessidade de atuação emergentes, que é verificado todos 

os dias.  



 
 

 
out-21 | Página 60 

 

Obesidade Infantil: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica  

 

Existe, também, uma sala de tratamentos onde são realizadas técnicas mais invasivas, 

na área da pequena cirurgia e ortopedia, como suturas, colocação de talas gessadas, reduções 

osteoarticulares, realização de pensos simples ou complexos, entre outros.  

No Posto de Enfermagem com sala de trabalho incluído, encontra-se o carro da 

medicação que é reposto todos os dias pela farmácia e um armário grande com todo o 

material clínico necessário no SUP.  

A Unidade de Internamento de Curta Duração (UICD) é composta por duas camas e 

dois berços, destinado a crianças/jovens que necessitem de vigilância ou tratamento até 72 

horas. Após esse tempo mediante decisão médica ou tem alta clínica ou é transferida para o 

Serviço de Internamento Pediátrico.  

Em relação aos recursos humanos a equipa multidisciplinar e constituída por 5 pediatras 

e clínicos gerais para dar apoio, 6 equipas de enfermagem (4 enfermeiros especialistas, 25 

enfermeiros generalistas) e 13 assistentes operacionais e administrativos. Os outros técnico 

e especialidades médicas dão apoio ao serviço sempre que for pedido a sua colaboração. 

Para darmos resposta ao objetivo Prestar Cuidados Especializados às Crianças e 

Família no SUP foi necessário investir na busca de novos conhecimentos sobre as diversas 

patologias mais comuns, de forma a termos os conhecimentos necessários para aplicar na 

prática, com o objetivo de transformar a forma de cuidar, de generalista para especialista, 

com o intuito de prestar cuidados de excelência baseados na evidência. 

A ida ao SUP deve-se por diversos motivos, preocupações ou patologias onde é 

necessário definir prioridades, assim  
a adoção de protocolos de triagem em serviços de urgência e emergência é estratégia 
fundamental para o rápido atendimento do paciente com condição clínica grave. A 
categorização da urgência e a definição do tempo de espera são consideradas indicadores de 
qualidade na atenção ao paciente, principalmente em realidades assistenciais de grande 
volume de atendimento (Baracat, 2016, p. 249).  

A Norma nº 002/2015 de 06/03/2015 atualizada a 23/10/2015 refere que nos SUP se 

deve optar pela utilização da versão mais recente do sistema de Triagem de Manchester ou 

do Canadian Paediatric Triage and Acuity Scale (Direção-Geral da Saúde, 2015a). 

Neste SUP o sistema utilizado é o Sistema de Triagem de Manchester, que se encontra 

implementado em Portugal desde 2000, e que tem como objetivo  
definir o nível de prioridade, a identificação de critérios de gravidade de uma forma objetiva 
e sistematizada, indicando a prioridade clínica com que o doente deve ser atendido e o 
respetivo tempo alvo que é recomendado até à primeira observação médica” (Direção-Geral 
da Saúde, 2015, p.11).  
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Durante o estágio tivemos a oportunidade de participar em diversas triagens. Da nossa 

experiência, podemos constatar que grande parte das idas ao SUP se devia a infeções 

urinárias, dores abdominais, traumatismos dos membros, agressão e transtornos 

psiquiátricos, sendo que o encaminhamento para as especialidades seguia um protocolo por 

grau de prioridade.  

No caso de crianças que apresentassem febre, tosse, dificuldade respiratória, rinorreias, 

odinofagia, vómitos e diarreias, estas eram triadas na Triagem Covid-19 e observadas no 

contentor pelo médico e realizavam teste de PCR para SARS-CoV-2 ou teste rápido se 

houvesse critérios urgentes para ser internado. Nos contentores são prestados todos os 

cuidados as crianças/jovens e família, desde administração de mediação, colheita de sangue 

para analises e urina, soroterapia, entre outros.  

Além das situações clínicas que obrigam a ida ao SUP, não podemos descorar as 

experiências de medo, o medo do desconhecido, o medo dos profissionais de saúde, os 

medos relacionados com a dor, das injeções e análises clínicas, associadas as crianças/jovens 

(Diogo, Vilelas, Rodrigues, Almeida, 2016). Assim, o EEESIP desempenha um papel muito 

importante em ajudar as crianças/jovens a gerir esses medos, pelo que consideramos ter 

conseguido desenvolver isso neste campo de estágio, utilizando como meios a privacidade, 

o respeito pela criança/jovem e família, explicando todos os procedimentos e a utilização de 

estratégias confortantes como o caso a distração, o jogo e a música, mas também através da 

componente humana que é fundamental, que é relatada por Diogo, Vilelas, Rodrigues, 

Almeida (2016), através  
do afeto, do carinho, da simpatia, do sorriso, da confiança, da positividade, da compreensão 
empática e do humor (…) o envolvimento e a presença dos pais num processo de cuidados 
humanizado e afetivo, com intervenções que minimizam o desconforto e o sofrimento físico 
e emocional (p.26). 

Na ausência da enfermeira chefe a enfermeira especialista assumia a gestão, permitindo-

nos assim colaborar na organização e gestão do serviço, bem como no pedido de recursos 

materiais, reposição de material e elaboração das escalas de distribuição dos enfermeiros e 

assistentes operacionais pelos setores (Reanimação, Sala de Tratamento e UICD, Covid-19 

Pré-Triagem/Triagem, Contentor) para as próximas 24 horas. O enfermeiro alocado a Sala 

de Tratamentos é responsável pela triagem, no entanto, se estiver ocupado com algum doente 

qualquer é o chefe de equipa que, normalmente, se encontra na Reanimação auxilia na 

triagem.  



 
 

 
out-21 | Página 62 

 

Obesidade Infantil: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica  

 

Em relação ao último objetivo Elaboração de um Norma de Procedimento de 

Enfermagem, sobre o Encaminhamento do Utente Pediátrico com Excesso de Peso ou 

Obesidade para os Cuidados de Saúde Primários, este foi desenvolvido tendo por base 

os objetivos do nosso projeto de intervenção. Consideramos pertinente a elaboração de uma 

norma de procedimento, denominada “Encaminhamento do Utente Pediátrico com excesso 

de peso ou obesidade para os Cuidados de Saúde Primários”.  

Os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental na deteção e gestão do 

excesso de peso e obesidade e encaminhamento para a equipa de saúde do respetivo Centro 

de Saúde onde o utente se encontra inscrito, promovendo desta forma a melhoria contínua 

dos cuidados, através da articulação entre os serviços de saúde e contribuído para os ganhos 

em saúde.   

Desta forma chegamos ao fim do nosso percurso de aprendizagem associado à prática 

clínica. Estes três estágios permitiram, adquirir novos conhecimentos e solidificar outros, 

permitindo escalar na aquisição de competências comuns e de especialista em Saúde Infantil 

e Pediátrica, tornando-nos assim mais competentes e mais sábias.  

Fecha-se uma etapa e inicia-se uma nova, vulgo a redação do Relatório 
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3 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS AQUIRIDAS E DESENVOLVI-

DAS 

Ao longo deste percurso académico foram adquiridas e desenvolvidas várias competên-

cias, as competências comuns do Enfermeiro Especialista, as competências específicas do 

EEESIP e as competências de Mestre. De seguida será apresentada uma análise reflexiva 

sobres as atividades que foram desenvolvidas nos diferentes campos de estágio para a aqui-

sição e desenvolvimento de competências, e consequentemente ganho de conhecimento.  

De forma a dar um encadeamento lógico, iremos primeiramente apresentar as compe-

tências comuns do Enfermeiro Especialista, seguindo-se as competências do EEESIP e por 

fim as competências de Mestre. 

 

3.1 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ES-

PECIALISTA 

De acordo com o Regulamento nº 140/2019, das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista, “os cuidados de saúde e, consequentemente, os cuidados de enfermagem, 

assumem hoje uma maior importância e exigência técnica e científica, sendo a diferenciação 

e a especialização, cada vez mais, uma realidade” (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de 

fevereiro, p. 4744).  

O enfermeiro especialista é definido como “aquele a quem se reconhece competência 

científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas 

de especialidade em enfermagem” (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro, p. 4744). 

Para a atribuição do título de enfermeiro especialista, o enfermeiro deve possuir não só as 

competências enunciadas no Regulamento das respetivas Especialidades, mas também as 

competências comuns do enfermeiro especialista que são transversais em todos os contextos 

de prestação de cuidados de saúde (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro).  

As competências comuns  
são as competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independentemente 
da sua área de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, 
gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício 
profissional especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria (Regulamento 
n.º 140/2019 de 6 de fevereiro, p. 4745). 
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Assim, segundo o Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro de 2019, o enfermeiro 

especialista está dotado de conhecimentos, habilidades e atitudes diferenciadas, sendo a sua 

atividade sustentada por um perfil de competências organizadas nos quatro domínios 

comuns, sendo estas: 

• Responsabilidade Profissional, Ética e Legal; 

• Melhoria Contínua da Qualidade; 

• Gestão dos Cuidados; 

• Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais. 

No que se refere a competência a Responsabilidade Profissional, Ética e Legal, foi 

desenvolvida aos longo dos diferentes contextos de estágios, respeitando os princípios éticos, 

legais e deontológico da profissão, e assegurando o respeito pelos diretos humanos e o 

cumprimento dos deveres profissionais (Regulamento n.º 140/2019 de 6 de fevereiro). 

Procuramos respeitar os regulamentos e legislação em vigor, princípios éticos e 

deontológicas pelos quais se rege a profissão e inerentes ao cuidar em enfermagem, com um 

olhar mais amplo e devidamente articulado e à luz de cada situação. Em todos os momentos 

houve o respeito pela criança/jovem e família, pelo direito ao acesso à informação, 

garantimos a confidencialidade, preservando a privacidade, o respeito pelos valores e 

crenças, a segurança e dignidade na prática dos cuidados.  

Os padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem, para os EEESIP é definida 

como  
uma oportunidade de construir um instrumento que balize a qualidade dos cuidados 
especializados, que sirva como referencial para a prática especializada, que estimule a 
reflexão contínua sobre a qualidade do exercício profissional e apoie os processos de 
melhoria contínua da qualidade (Ordem dos Enfermeiros, 2017, p. 2). 

Assim, em relação ao domínio da Melhoria Contínua da Qualidade, esta foi 

desenvolvida nos diversos serviços onde realizamos os nossos estágios. Na UCNE foi 

elaborado um Guia orientador para Profissionais de Saúde sobre o Aleitamento Materno, de 

forma a dota o profissional de conhecimentos científicos atualizados, contribuindo para a 

melhoria dos cuidados de enfermagem neste domínio, uma vez que o hospital é um Hospital 

Amigo dos Bebés onde zelam pela promoção da amamentação. Elaborámos um Folheto 

sobre a Amamentação para os pais, que foi baseado no Guia supramencionado. No Serviço 



 
 

 
out-21 | Página 65 

 

Obesidade Infantil: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica  

 

de Internamento de Pediatria elaborámos a Norma de Procedimento de Enfermagem, 

denominada Registo de Vacinas na Plataforma Nacional de Registo e Gestão da Vacinação 

– VACINAS e a Implementação do projeto de Intervenção de enfermagem, com o título 

“Obesidade Infantil: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica”, que consistiu na Promover hábitos de alimentação saudáveis e de 

atividade física nas crianças com idade compreendida entre os 3 e os 6 anos de idade que 

apresentassem excesso de peso ou obesidade, através da capacitação dos pais/cuidadores na 

prevenção da obesidade infantil e o respetivo encaminhamento para os respetivos Centros 

de Saúde onde se encontram inscritos. No SUP elaborámos uma norma de procedimento, 

titulada de “Encaminhamento do Utente Pediátrico com Excesso de Peso ou Obesidade para 

os Cuidados de Saúde Primários”, com o objetivo de identificar precocemente utentes em 

idade pediátrica, que apresentem excesso de peso ou obesidade e encaminhar para os CSP, 

utentes em idade pediátrica com índice de massa corporal IMC ≥ p85, promovendo desta 

forma a melhoria contínua dos cuidados, através da articulação entre os serviços de saúde. 

Elaborámos também um Folheto “Prevenção da Obesidade Infantil: Hábitos de Alimentação 

Saudável e Atividade Física” (Apêndice XII), para ser entregue aos pais das crianças que 

apresentem excesso de peso e obesidade, onde consta uma breve contextualização do que é 

a obesidade infantil, bem como alguns dados estatísticos e as suas consequências. No folheto 

consta também informação relacionada com a alimentação saudável, baseada na Roda dos 

Alimentos, número de refeições, bem como as quantidades e sobre a atividade física e 

alguma recomendação.  

No domínio da Gestão dos Cuidados, no estágio da UCNE e no Serviço de 

Internamento de Pediatria tivemos a oportunidade de ter turnos exclusivos para a gestão, 

uma vez que, a enfermeira orientadora, assumia a função de chefia na ausência da Enfermeira 

Chefe. Assim, permitiu-nos participar em atividades relacionadas com a gestão do serviço, 

nomeadamente, na distribuição dos doentes pelos respetivos enfermeiros em cada turno, 

segundo o Sistema de Classificação de Doentes em Enfermagem (SCD/E) efetuados todos 

os dias no turno da manhã; gestão de material e equipamentos; delegação de tarefas aos 

profissionais de saúde; na resolução de problemas que surgiram durante os turnos; 

favorecimento de um ambiente favorável à prática de enfermagem. 

Para finalizar a parte das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista temos o 

domínio do Desenvolvimento das Aprendizagens Profissionais. Esta competência foi 
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transversal a todos os locais de estágio, demonstramos a capacidade de autoconhecimento e 

assertividade no estabelecimento e manutenção de uma relação terapêutica com toda a 

equipa multidisciplinar, tendo em conta que a relação com os outros assume um papel de 

extrema importância para a adaptabilidade individual e organizacional. Focamos, também, 

a nossa atenção na partilha de conhecimentos entre pares, permitindo, desta forma, 

incrementar os nossos saberes. O dia-a-dia num local diferente traz-nos, inicialmente, medo, 

mas com o tempo ultrapassamos esse obstáculo e crescemos profissionalmente, 

demonstrando sempre uma postura de assertividade pautada de uma conduta profissional 

que cresceu a cada dia que passava.  

Durante este percurso de aprendizagem uma das nossas preocupações foi centrada na 

busca do conhecimento e desenvolvimento de competências, o que nos remeteu para a 

pesquisa em bases de evidência científica mais atual, nos diferentes campos de estágio. A 

partilha de conhecimentos com a equipa multidisciplinar também se mostraram momentos 

enriquecedores para o processo de aprendizagem, amplificando os nossos saberes, 

contribuindo para o crescimento profissional e pessoal. Destacámos a elaboração do artigo 

que foi baseado nos resultados do nosso projeto de intervenção denominado Obesidade 

Infantil: Intervenção do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, em que teve por base uma pesquisa em base de evidencia científica para a sua 

elaboração, e que será publicado em novembro de 2021 como Capítulo de Livro na Atena 

Editora. 

O curso do suporte avançado de vida que estava previsto para o dia 5 e 6 de fevereiro 

de 2021 foi adiado para 11 e 12 de setembro de 2021, devido ao agravamento da situação 

pandémica que se fazia sentir nessa altura, com o número crescente de casos diários de 

pessoas diagnosticadas com Covid-19. Durante o curso, participamos na 8ª edição do 

Webinar “O Cérebro do Adolescente” (Anexo VI), no Workshop de “Diversificação 

Alimentar” (Anexo VII) e no curso de Formação Profissional de “Curso de Primeiros 

Socorros Pediátricos” (Anexo VIII), que se mostram momentos ricos para o nosso 

desenvolvimento de conhecimento e competência na nossa área de especialidade.  
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3.2 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO ENFER-

MEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE INFANTIL E PEDIÁTRICA 

O EEESIP, na sua área de intervenção presta cuidados desde o nascimento até aos 18 

anos de idade, podendo-se alongar até aos 21 anos ou 25 anos, em casos especiais como 

doenças crónicas, incapacidade e deficiência. O modelo conceptual utilizado é o centrado na 

criança e família, onde este binómio é o benificiário dos seus cuidados (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). Este  
trabalha em parceria com a criança e família/pessoa significativa, em qualquer contexto em 
que ela se encontre (em hospitais, cuidados continuados, centros de saúde, escola, 
comunidade, casa), para promover o mais elevado estado de saúde possível, presta cuidados 
à criança saudável ou doente e proporciona educação para a saúde assim como identifica e 
mobiliza recursos de suporte à família/pessoa significativa (Ordem dos Enfermeiros, 2018, 
p. 19192). 

As competências específicas do EEESIP, encontram-se divididas em três grupos: 

“Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde; Cuida da 

criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; Presta cuidados específicos 

em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem.” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19192). 

Em relação a competência “Assiste a criança/jovem com a família, na maximização 

da sua saúde” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19192), relativamente a unidade de 

competência “Implementa e gere, em parceria, um plano de saúde, promotor da 

parentalidade, da capacidade para gerir o regime e da reinserção social da criança/jovem” 

(Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193), esta foi adquirida ao longo dos três contextos de 

estágio, onde destacamos a negociação da participação da criança/jovem e família em 

relação ao processo de cuidar, promovendo a independência e o bem-estar, uma vez que a 

parceria dos cuidados se estabeleceu um pilar assente em todos os contextos de estágio. Em 

relação à comunicação com a criança/jovem e família tivemos sempre em consideração 

adequar a linguagem à idade e estádio de desenvolvimento e respeitando a família e a cultura 

da mesma em que se encontra. Por vezes, foi necessário recorrer a técnicas de comunicação, 

como no caso SUP e UCNE, quando os níveis de ansiedade se encontram elevados, e exigem 

uma forma de comunicação carinhosa, simpática, demonstrado confiança e compreensão de 

forma a reverter a situação.  Em todos os locais de estágio foi trabalhada a motivação da 

criança/jovem e família para arcar os seus papéis em saúde. Proporcionando conhecimento 
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e aprendizagens de habilidades especializada às crianças/jovens e famílias, bem como 

comportamentos potenciadores de saúde. Na UCNE elaboramos um folheto sobre o 

aleitamento materno, com as vantagens, as posições para amamentar, as frequências das 

mamadas e sobre a conservação do leite, sendo que em contexto de SUP, foi elaborado um 

folheto sobre a Prevenção da Obesidade Infantil, tal como já referido. No SIP para além dos 

vários momentos que foi necessário efetuar ensinos de forma a proporcionar competência 

para a gestão do processo de saúde/doença foi, também, implementado o nosso projeto de 

intervenção com o intuito de prevenir a obesidade infantil, através da transmissão de 

conhecimentos aos pais/cuidadores sobre a alimentação saudável e de atividade física, tendo 

sido entregue um guia com toda a informação transmitida através da ação de educação para 

a saúde individual. Em relação a unidade de competência “Diagnostica precocemente e 

intervém nas doenças comuns e nas situações de risco que possam afetar negativamente a 

vida ou qualidade de vida da criança/jovem” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193). Ao 

longo dos vários estágios foi demonstrado conhecimento sobre as doenças mais comuns em 

cada faixa etária, tendo sido, sempre, efetuado o despiste de evidência de situações 

fisiológicas que nos guiassem para uma situação de risco, bem como as evidências 

emocionais de mal-estar psíquico, de situações que possam colocar em risco a criança/jovem 

como o caso de maus-tratos, neglicência e comportamentos de risco (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). Para tal, foi necessário um estudo acrescido no que concerne aos vários 

estádios de desenvolvimento, para que através da observação do comportamento, tanto dos 

pais/cuidadores, pudesse realizar uma avaliação mais subjetiva, permitindo por vezes, 

diagnosticar situações secundárias que estavam por detrás, e assim prestar cuidados arcando 

todos os domínios do cuidar, vulgo, cuidar de uma forma holística.  

Relativamente a competências “Cuida da criança/jovem e família nas situações de 

especial complexidade” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193), no que se refere a 

unidade de competência “Reconhece situações de instabilidade das funções vitais e risco de 

morte e presta cuidados de enfermagem apropriados” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 

19193), realçamos a aquisição de conhecimentos e habilidades que nos permitiram a deteção 

de focos de instabilidade oferecendo uma resposta antecipatória, nomeadamente no SUP e 

UCNE, onde por vezes o estado clínico da criança se agrava a qualquer instante, sendo 

necessário estar desperto e atento para haver um reconhecimento rápido e uma atuação 

atempada e eficaz. Em relação a unidade de competência “Faz a gestão diferenciada da dor 
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e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, 

p. 19193), esta também se destacou em todos os campos de estágio, onde foi possível fazer 

a gestão de medidas farmacológicas no combate à dor e onde aperfeiçoamos a aplicação dos 

conhecimentos e habilidades na utilização de terapias não farmacológicas no alívio da dor, 

por exemplo durante os processos doloroso. Como estratégia farmacológica, a qual nos 

despertou maior surpresa, por nunca termos visto a sua ação em tempo real foi o Livopan, 

vulgo protóxido de azoto, que tem como efeito analgésico e de aumento do limiar da dor, 

sendo utilizado em procedimentos de curta duração, com bastante benefício e tolerância 

pelas crianças/jovens. Em relação a unidade de competência “Responde às doenças raras 

com cuidados de enfermagem apropriados” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193), 

durante a o estágio no Serviço de Pediatria tivemos a oportunidade visitar o Hospital de Dia 

e as Consultas Externas. Perante as situações clínicas experienciadas houve a necessidade 

de recorrer à evidência científica para a aquisição de conhecimentos e conseguirmos dar 

respostas de enfermagem apropriadas. Relativamente a unidade de competência “Promove 

a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença oncológica, 

deficiência/incapacidade” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19193), em contexto de SUP e 

SIP esta competência foi desenvolvida, através da aquisição de conhecimentos específicos 

de acordo com as diversas situações de doenças que foram surgindo, de forma a diagnosticar 

as necessidades e capacitar as crianças/jovens, bem como as suas famílias na adaptação a 

sua doença. No SIP esteve internada uma criança com diabetes descompensada, que é uma 

situação comum, resultante da falta de adesão por parte das crianças/jovens e família ao 

regime terapêutico. No mesmo serviço também esteve internada uma criança com doença 

oncológica, com internamentos recorrentes e em fase de negação da doença. Assim perante 

estas duas situações acima descritas o EEESIP desempenha um papel importante 

nomeadamente na capacitação e adoção de estratégias de coping que permitem tanto as 

crianças/jovens e família na aceitação da doença crónica. Além disso é muitas vezes 

necessário adequar o suporte familiar e comunitário ou referenciar a criança/jovem para 

cuidados de especialidade, através da articulação com a equipa dos CSP promovendo desta 

forma uma garantia da continuidade dos cuidados aquando da alta hospitalar (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018). 

A competência “Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de 

vida e de desenvolvimento da criança e do jovem” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 
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19192), relativamente a unidade de competência “Promove o crescimento e o 

desenvolvimento infantil” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19194), esta competência foi 

desenvolvida em todos os contextos de estágio, onde foi demostrando conhecimento sobre 

o crescimento e desenvolvimentos, através da avaliação da criança/jovem de uma forma 

holística e a transmissão às famílias das orientações antecipatórias de forma a promover um 

bom desenvolvimento infantojuvenil. No SIP aplicamos o projeto de intervenção onde 

avaliamos o peso, altura e IMC, vulgo dados antropométricos, a todas as crianças com idade 

compreendida entre os 3 e 6 anos de idade de forma a detetar crianças com excesso de peso 

ou obesidade, para que os pais/cuidadores fossem alvo de ações educativas individuais, sobre 

a alimentação e atividade física, com o intuito de promover um crescimento infantil 

saudável, prevenindo a obesidade tardia e realizar um encaminhamento adequado aquando 

a alta para os CSP de forma a proporcionar um acompanhamento adequando. No SUP foi 

elaborada uma Norma de Procedimentos - Encaminhamento do Utente Pediátrico com 

Excesso de Peso ou Obesidade para os Cuidados de Saúde Primários, com o objetivo de 

detetar crianças/jovens com excesso de peso ou obesidade e encaminhá-las para a equipa de 

saúde do respetivo CSP onde criança se encontra inscrito, promovendo desta forma a 

melhoria contínua dos cuidados, através da articulação entre os serviços de saúde e 

contribuindo, desta forma, para ganhos em saúde. Em relação a UCNE, esta competência 

também foi desenvolvida, através da avaliação diária do peso do RN, como indicador de 

crescimento adequado e de desenvolvimento infantil, permitindo desta forma, estimular 

outras atividades básicas do RN, consoante os ganhos diários, como por exemplo, autonomia 

alimentar. Relativamente a unidade de competência “Promove a vinculação de forma 

sistemática, particularmente no caso do RN doente ou com necessidades especiais” (Ordem 

dos Enfermeiros, 2018, p. 19194), na UCNE, tivemos a oportunidade de adquirir 

conhecimento sobre competências do RN com recurso à evidencia científica de forma a 

promover um comportamento interativo, que se traduz na avaliação do desenvolvimento dos 

pais em relação à parentalidade, negociando o envolvimento deles na prestação de cuidados 

ao RN, promovendo, assim a sua autonomia. Foi elaborado um Guia Orientador denominado 

Aleitamento Materno – Guia Orientador para Profissionais de Saúde. A elaboração deste 

Guia teve como o intuito, dotar os profissionais de saúde com ferramentas, de forma a 

conseguirem dar resposta a algumas dúvidas ou problemas relacionados com a amamentação 

e/ou as mamas, a assim promover uma amamentação eficaz. Foi, também, elaborado um 
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folheto sobre Aleitamentos Materno, com dados sucintos, mas objetivos sobre a 

amamentação, com o objetivo de promover a mesma. Para promover a vinculação foram 

adotadas estratégia que promovem o contacto físico pais/RN, como por exemplo através da 

amamentação e método canguru (Ordem dos Enfermeiros, 2018). Em relação a unidade de 

competência “Comunica com a criança e família de forma apropriada ao estádio de 

desenvolvimento e à cultura” (Ordem dos Enfermeiros, 2018, p. 19194), no que se refere à 

comunicação, ferramenta inata da nossa profissão, que serve como veículo para todas as 

prestações de cuidados. Esta teve que ser reajustada tendo em conta o estádio de 

desenvolvimento e cultural das crianças/família. Assim, esta foi desenvolvida in loco ao 

longo dos estágios, e desta forma criámos estratégias de comunicação que se manifestaram 

eficazes, na nossa prestação de cuidados ao longo dos mesmos.  “Promove a autoestima do 

adolescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas à saúde” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2018, p. 19194), esta unidade, também, foi transversal a todos os contextos de 

estágio, onde o trabalhar com adolescentes se torna um grande desafio. Cabe ao EEESIP ter 

a capacidade de negociação com o adolescente/família, para que este binómio consiga 

mobilizar estratégias para adotar comportamentos saudáveis.  

Assim para finalizar este capítulo consideramos que adquirimos as três competências na 

formação teórica e prática que são fundamentais e imprescindíveis enquanto futura EEESIP.  

3.3 – ANÁLISE REFLEXIVA DAS COMPETÊNCIAS DE MESTRE 

Com o Mestrado pretende-se que os enfermeiros desenvolvam conhecimento e 

competência para uma intervenção especializada, com um julgamento clínico e tomada de 

decisão em níveis elevados, focado nos problemas de saúde, prestando assim, cuidados 

diferenciados e elevada qualidade às populações. Que promova a melhoria da qualidade dos 

cuidados, com recurso a prática baseada na evidência, bem como, às referências éticos e 

deontológicos. Que possua capacidade 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 e que contribua para o desenvolvimento da disciplina e da formação 

especializada (Universidade de Évora, 2021). 

O grau de mestre é atribuído aos enfermeiros que demostrem conhecimentos e 

capacidade de desenvolver e aprofundar os conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo 

de estudo, constituindo a base de desenvolvimento ou aplicações originais, frequentemente 
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em contextos de investigação (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro). Desta forma 

podemos referir que ao longo deste percurso académico, trabalhamos nesse sentido, 

desenvolvendo conhecimentos e competências que contribuíram para o seu alcance. 

Ao longo do curso de Mestrado em Enfermagem em Associação na Área da Saúde 

Infantil e Pediátrica, tivemos o privilégio de desenvolver, um conjunto de conhecimentos e 

o desenvolvimento de capacidades o campo da investigação, com recurso a prática baseada 

na evidência de forma a promover uma melhoria na qualidade dos cuidados, e na tomada de 

decisão com espírito crítico, baseado nas mais recentes evidencias científicas, que 

contribuíram para a obtenção desta competência. Desta forma, como já referido para a 

obtenção desta competência foram elaborados vários trabalhos no âmbito da Investigação, 

na parte teórica do curso de mestrado, realizamos uma revisão sistemática da literatura, 

intitulada “Alívio da dor na vacinação da criança”, e uma revisão scoping, denominada de 

“Intervenções de Enfermagem na Síndrome de Abstinência Neonatal: Uma Revisão 

Scoping”. No decorrer do Estágio Final desenvolvemos um artigo para publicação, como 

capítulo de livro na Atena Editora em novembro de 2021, que foi baseado nos resultados do 

nosso projeto de intervenção denominado Obesidade Infantil: Intervenção do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica (Apêndice XIII). 

Os conteúdo e temáticas abordados nas diferentes UC e o percurso ao longo dos diversos 

contextos de estágios, apresentaram-se como uma mais valia e oportunidade de conhecer 

novas realidades, que até ao momento eram desconhecidas, que nos permitiram resolver 

problemas, através da observação e da aplicação de conhecimentos, que nos permitiu 

desenvolver a competência “Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de 

compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em 

contextos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de 

estudo” (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro). 

No que diz respeito a competência “Capacidade para integrar conhecimentos, lidar 

com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de 

informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e 

responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os 

condicionem” (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, p. 3174). Esta competência está 

em consonância com as competências comuns do Enfermeiro Especialista, ou seja, está 

relacionada com a responsabilidade ética e deontológica. Para Nunes (2011), 
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a expressão ética profissional, pela associação a uma profissão, há-de ter 
formulados os princípios e valores dessa profissão, podendo surgir associada a um 
conjunto de deveres ou normas que obrigam a um conjunto de profissionais de uma 
dada profissão, a uma deontologia profissional. Ademais, seria esta a escolha para 
uma “ética profissional”, ou seja, a configuração da deontologia, dos deveres a que 
aquele profissional se obriga e declara obrigado, face à comunidade ou sociedade 
que serve (p. 40). 

Em relação a competência “Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os 

conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não 

especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades.” (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 

de setembro, p. 3174), esta foi desenvolvida ao longo do curso de Mestrado, nas várias 

apresentações de trabalho durante a apresentação de trabalhos académicos e a apresentação 

em provas públicas deste relatório após aprovação, bem como o respetivo projeto de 

intervenção elaborado no campo de estágio e por fim a apresentação das normas elaboradas 

no Estágio Final nos respetivos serviços que também contribuíram para o desenvolvimento 

desta competência. 

Para finalizar, a última competência refere que o mestre deve ter “Competências que 

lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente 

auto-orientado ou autónomo.” (Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, p. 3174). 

Assim, este percurso geral, tanto na parte teórica como na prática clínica, foram 

fundamentais para a aquisição de competência de EEESIP e Mestre, pois permitiu-me a 

aquisição de conhecimentos, competências e habilidades, enriquecedoras, proporcionando o 

desenvolvimento de uma prática especializada mais autónoma, que devem ser conduzidos 

pela mais atual evidência científica que deve ser o pilar da nossa atuação. 
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4 – CONCLUSÃO 

Ao longo deste relatório apresentamos as experiências vividas no trajeto desta formação 

nos diversos contextos de estágio, nomeadamente no Estágio Final, que nos permitiram au-

mentar o nível de conhecimento e habilidades através da prática baseada na evidência, mo-

bilizando o conhecimento da teoria para a prática. Todo o trabalho efetuado ao longo deste 

percurso académico permitiu-nos de certo modo desenvolver as competências comuns e es-

pecificas do EEESIP e as de Mestre. As constantes reflexões efetuadas sobre a nossa prática 

no dia-a-dia nos diversos locais de estágio contribuíram sem dúvida para o nosso enriqueci-

mento pessoal e profissional.  

O presente relatório para além da análise reflexiva das atividades desenvolvidas nos 

campos de estágio e a análise reflexiva das competências adquiridas e desenvolvidas, en-

globa também o projeto de intervenção em enfermagem que foi aplicado no decorrer do 

Estágio final, com a temática da Obesidade Infantil, onde utilizamos a metodologia do Pro-

jeto, baseado no referencial teórico de enfermagem o Modelo de Promoção de Saúde de Nola 

Pender. 

O aumento da incidência de obesidade infantil tem sido um grande flagelo e uma preo-

cupação imensa para a saúde pública em todo o mundo. Tem sido alvo de cobertura jorna-

lística, alvo de estudos científicos, alvo da atuação por parte dos profissionais de saúde, no 

entanto, e ainda assim, não está totalmente controlada.  

A realização do projeto de intervenção permitiu-nos refletir sobre esta problemática, 

vulgo a obesidade infantil, que afeta grande percentagem da população infantil mundial, e 

também portuguesa. É um problema atual e pode comprometer a saúde e a qualidade de vida 

futura da criança/pais/cuidadores, no entanto, através de medidas eficazes pode ser preve-

nida e/ou tratada. 

O enfermeiro desempenha um papel de extrema importância na sua atuação, desde a 

prevenção, através de medidas de promoção de saúde, até ao momento de tratamento do 

problema. Torna-se, assim, um elemento-chave para a prevenção da obesidade infantil, bem 

como para as complicações adjacentes que resultam do excesso de peso, como é o caso da 

hipertensão arterial, diabetes, problemas psicológicos, problemas oncológicos, entre outros. 

Neste âmbito, o EEESIP apresenta um papel diferenciado ao olhar e cuidar a cri-

ança/pais/cuidadores sob uma perspetiva holística, complexa e de parceria, nos mais diver-

sos contextos da sociedade identificando, maximizando e mobilizando os recursos de suporte 
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necessários a fim de exponenciar o seu potencial de saúde no combate aos fatores de risco e 

doenças como a obesidade infantil (Ordem dos Enfermeiros, 2018). 

Desta forma, cabe ao EEESIP intervir na abordagem do problema e na implantação de 

estratégias eficientes e necessárias, que visem o envolvimento das crianças/pais/cuidadores 

na intervenção sobre a obesidade infantil, bem como o envolvimento de todos os profissio-

nais de saúde, tendo como objetivo comum a melhoria do estado de saúde da população 

infantil, através da prevenção, deteção, diagnóstico e intervenção.  

Assim, salienta-se ainda a importância de projetos com novas estratégias de promoção 

alimentar e estilos de vida saudáveis, de forma combater as preocupantes estatísticas de obe-

sidade infantil em Portugal e no mundo, apesar do longo caminho percorrido, ainda há muito 

a construir para atenuar e combater este problema. 

Para a concretização deste relatório foram delineados objetivos, tendo em conta os di-

versos contextos de estágio para a facilitação da nossa aprendizagem e conhecimento e para 

o projeto de intervenção. Assim, podemos constatar de uma forma geral que os conseguimos 

atingir. Relativamente as competências comuns e especificas do EEESIP, bem como as de 

Mestre, com grande empenho e dedicação da nossa parte também foram adquiridas e desen-

volvidas. 

Em suma, e em modo a finalização do presente relatório não podemos deixar de realçar 

que este percurso foi extenuante, mas simultaneamente muito desafiante, contribuindo, as-

sim, sem dúvida para o nosso crescimento pessoal e profissional, bem como para a aquisição 

de competências que nos possibilitarão a obtenção do título de EEESIP e de Mestre em En-

fermagem. 
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