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RESUMO 
 

As Infeções Respiratórias Agudas apresentam elevada incidência, sobretudo nos 

primeiros anos de vida da criança. Representam a principal causa de doença pediátrica e de 

hospitalização de crianças com menos de cinco anos e a terceira causa de mortalidade, com 

um importante impacto na qualidade de vida da criança/família.  

A evidência científica e a literatura atual exaltam a capacitação parental na área como 

ferramenta imprescindível na gestão da situação de doença, uso racional de fármacos e 

consciencialização na procura de cuidados de saúde.  

Considerando o contacto e posição estratégica que o Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica detem na sua prática diária, é responsabilidade 

do mesmo contribuir para que a família mobilize e desenvolva conhecimentos e aptidões que 

contribuam para o processo de empoderamento, em particular em situação de doença, 

prestando cuidados diferenciados, avançados e seguros, alicerçados na mais recente 

evidência científica e promotores do mais elevado estado de saúde.  

O presente relatório tem como objetivo descrever, analisar e refletir na aquisição de 

conhecimentos, aptidões e competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica e Mestre em Enfermagem, obtidas em contexto de Estágio. 

Palavras-Chave: Doença aguda, Infeção Respiratória Aguda; Criança; Capacitação 

Parental; Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 
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ABSTRACT 

 

Acute Respiratory Tract Infections  have an high incidence especially in the first years of 

child’s life. It represents the main cause of pediatric disease and hosptalization in children 

under five years of age and the third cause of mortality with and important impact on the quality 

of life of the child/family.  

Scientific evidence and current literature emphasize that parental training in the area is an 

essential tool in managing the disease situation, rational use of drugs and awareness in the 

search for health care.  

Taking in account the strategic position that the Specialist Nurse in Child and Pedriatic 

Health Nurse has, it’s their responsability to make sure that the family develops knowledge 

and skills that will contribute to the empowerment process, particulary in situations of disease 

and providing differentiated and advanced  safe care as shown on the more recent scientific 

evidence and promoting the highest health status.  

This paper aims to describe, analize and reflect on the knowledge, skills and competences 

of Specialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing and a Master in Nursing, acquired in 

the context of Interships. 

Keywords: Acute illness, Acute Respiratory Tract Infection, Child, Parental Training, 

Especialist Nurse in Child and Pediatric Health Nursing.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular Relatório 

do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação, na Área de Especialização de 

Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Antónia 

Chora, e visa a obtenção do grau de mestre. 

Tem como objetivo geral apresentar o percurso efetuado na aquisição de conhecimentos, 

aptidões e competências comuns e específicas de Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica (EEESIP) e de Mestre em Enfermagem, adquiridas e 

desenvolvidas em contexto de Estágio I e Estágio Final, que visaram o desenvolvimento da 

aplicação de um Projeto de Intervenção numa Unidade Local de Saúde (ULS). 

Para dar resposta ao objetivo estabelecido, definimos como objetivos específicos:  

▪ Desenvolver conhecimentos e competências para a prestação de cui-

dados especializados em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; 

▪ Desenvolver uma análise crítica do processo de aquisição de compe-

tências em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; 

▪ Evidenciar capacidade de fundamentação com base na teorização e na 

evidência científica;  

▪ Evidenciar capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica; 

▪ Descrever e avaliar o desenho e a implementação de um projeto de in-

tervenção aplicando a Metodologia de Projeto.  

Da análise das necessidades realizada com base na observação do contexto e em 

entrevistas informais em contexto de estágio numa Unidade de Saúde Familiar, identificámos 

uma necessidade de saúde no âmbito da capacitação parental em situação de infeção 

respiratória aguda (IRA) nos primeiros dois anos de vida da criança.   

As IRA apresentam elevada incidência, sobretudo nos primeiros anos de vida da criança, 

com um importante impacto na qualidade de vida da criança/família. Representam a principal 

causa de doença pediátrica (Vasconcelos et al., 2012) e de hospitalização de crianças com 

menos de cinco anos e a terceira causa de mortalidade (Chaves et al., 2016). “As IRA 

superiores em crianças são responsáveis por mais de 10% do total de consultas de 

ambulatório e emergência e são consideradas a principal causa de absentismo escolar, tal 
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como dos pais no local de trabalho”1 (Oikonomou, Gkentzi, Karatza, Fouzas, Vervenioti & 

Dimitriou, 2021). 

A evidência científica e a literatura atual exaltam a capacitação parental como ferramenta 

imprescindível na gestão da situação de doença, uso racional de fármacos e 

consciencialização na procura de cuidados de saúde (Alexandrino et al., 2017; Alexandrino, 

Santos, Melo & Bastos, 2017).  

A necessidade de intervenção nesta problemática evidenciou-se na pesquisa bibliográfica 

de artigos científicos e dados epidemiológicos relativos ao tema e na análise dos instrumentos 

de recolha de dados que aplicámos. Está igualmente patente em documentos de referência 

como o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ), Estratégia Nacional para a 

Qualidade na Saúde 2015-2020 e Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021. 

O PNSIJ, com vista na obtenção contínua da ganhos em saúde infantil em crianças e 

jovens, refere que o enfermeiro deve “Prevenir, identificar e saber como abordar as doenças 

comuns nas várias idades, nomeadamente reforçando o papel dos pais e outros cuidadores, 

alertando para os sinais e sintomas que justificam o recurso aos diversos serviços de saúde” 

e “Apoiar e estimular o exercício adequado das responsabilidades parentais e promover o 

bem-estar familiar e em outros ambientes específicos.” (Direção-Geral da Saúde (DGS), 2012, 

pp. 97-98). Por sua vez, a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 

apresenta como princípio orientador, na prioridade seis, o aumento da capacitação dos 

utentes, promovendo a educação e literacia em saúde, garantindo mais saúde e uma maior 

participação na tomada de decisão (Diário da República, 2015). A capacitação para a 

utilização adequada do Sistema de Saúde, através da gestão da saúde e doença encontra-

se também prevista no Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021 (DGS, 2019b).  

Salienta-se ainda, o Guia Orientador de Boa Prática – Adaptação à parentalidade durante 

a hospitalização, iniciativa da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde 

Infantil Pediátrica da OE (Ordem dos Enfermeiros), que tem como objetivo apoiar os 

enfermeiros na promoção da parentalidade, reforçando a “missão incontornável dos 

enfermeiros nos processos de defesa e de promoção da parentalidade, em particular nos 

contextos de intervenção em saúde infantil e pediátrica” (DGS, 2004). 

O projeto de intervenção em questão tem, assim, como base a linha de investigação 

“Segurança e Qualidade de Vida”, ao surgir da necessidade de promover ou adequar o 

exercício da parentalidade ao contexto de doença, estabelecendo com os pais uma parceria 

 
1 “Upper respiratory tract infections (URTIs) in children account for more than 10% o the total outpatient and emer-
gency department visits and are considered the main cause of children’s absenteeism from school as well as pa-
rents’ from the workplace” 
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de cuidados promotora da capacitação no restabelecimento e otimização da saúde. 

Atendendo ao problema identificado considerámos que o empoderamento parental em 

situação de IRA na criança nos primeiros anos de vida, representa uma necessidade urgente 

pelo que identificámos a necessidade premente de criação de um suporte informativo que 

pudesse contribuir para a literacia em saúde de pais/cuidadores. 

Estruturalmente o presente documento encontra-se organizado em seis pontos. No ponto 

1 é realizado um Enquadramento Teórico, onde são apresentados os fundamentos teóricos, 

aclarados os conceitos mais importantes para o desenvolvimento do tema e é abordada a 

responsabilidade do EEESIP na capacitação parental em situação de doença.  

No segundo ponto descrevemos a Metodologia de Projeto e discriminamos as etapas em 

que o projeto de intervenção se inscreveu.  

No terceiro ponto realizamos a descrição e análise reflexiva do percurso formativo 

realizado, caracterizando os contextos em que realizámos o Estágio I e Estágio Final e 

analisando as atividades ali desenvolvidas.  

No quarto ponto realizamos uma análise reflexiva das competências adquiridas e 

desenvolvidas: Competências Comuns de Enfermeiro Especialista, competências de EEESIP 

e competências de Mestre em Enfermagem.  

Nas Considerações Finais, último ponto, fazemos de forma sucinta referência às ilações 

desenvolvidas, aprendizagens adquiridas e realizamos uma apreciação crítica /reflexiva dos 

objetivos iniciais. Fazemos ainda alusão às dificuldades sentidas, analisando de forma global 

o projeto que desenvolvemos. 

Este trabalho realizou-se tendo por base as normas da American Psycological 

Association (APA), 7ª edição e foi redigido usando o Novo Acordo Ortográfico. 
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1- ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
 

Segundo Fortin (2009), na fase conceptual “O investigador elabora conceitos, formula 

ideias e recolhe a documentação sobre o tema que precisa, com vista a chegar a uma 

conceção clara do problema.” (p. 49). 

Para melhor entender a problemática abordada, considerámos importante enquadrá-la 

numa base teórica, já que estas fornecem os princípios que sustentam a prática clínica, 

contribuindo para gerar mais conhecimento em enfermagem (Colley, 2003). Parsons (1949), 

citado por Colley (2003) refere que é a teoria que nos ajuda a decidir o que sabemos e o que 

precisamos de saber. Este fundamento que nos é dado pela teoria, agrega assim, benefícios 

como a melhoria da prestação de cuidados, aprimoramento profissional, melhoria da 

comunicação entre profissionais e orientações para a pesquisa e educação (Nolan 1996, 

citado por Colley, 2003). 

Sendo um dos princípios orientadores da prática clínica na área da pediatria, surge a 

necessidade de fazer referência ao Modelo da Parceria de Cuidados de Anne Casey. O 

referido modelo tem como foco de atenção os cuidados centrados na criança e na sua família, 

na medida em que assume os pais como os melhores prestadores de cuidados do seu filho, 

valorizando a sua prestação. A família da criança é, desta forma, encarada não só como alvo, 

mas também como parceira na prestação de cuidados. (Casey, 1993, citado por Lopes, 2012).  

O referido modelo é constituído por cinco conceitos (criança, saúde, ambiente, família e 

enfermeiro) dos quais se destacam a criança, a família e o enfermeiro. A criança, “é vista 

como alguém cuja satisfação das necessidades depende de outras pessoas, na sua maioria, 

dos pais e/ou de outros membros da família.” (Casey, 1993; Farrel, 1994 citado por Lopes, 

2016, p. 26). A família possuí, assim, a responsabilidade principal pela prestação de cuidados 

e apresenta uma influência significativa no crescimento e desenvolvimento da criança.  

O enfermeiro, enquanto profissional de saúde apresenta um conjunto de 

responsabilidades e ações que visam o apoio, ensino e encaminhamento da família, para que 

a mesma possa satisfazer as necessidades da criança, contribuindo para o seu bem-estar. 

Segundo os mesmos autores, “as estratégias de apoio procuram o envolvimento dos pais nos 

cuidados a prestar à criança, o qual se dá pelo desenvolvimento da relação de ajuda entre 

criança, pais e enfermeiro.” (p.26).  

Esta filosofia de cuidados remete-nos também para o Modelo de Cuidados Centrados na 

Família, de Wright e Leaheym, como um dos princípios em que assenta a filosofia subjacente 
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à Enfermagem Pediátrica, tal como o anterior, que alteia a análise do contexto familiar para 

compreender os comportamentos de saúde e promover o processo de adaptação à doença. 

Porém, e face à temática abordada, considerou-se que o modelo teórico mais adequado 

para delinear o processo de enfermagem seria a Teoria das Transições, de Afaf Meleis, que 

descreveremos seguidamente. Este ponto divide-se ainda em duas outras partes. Na primeira 

é abordada a responsabilidade do EEESIP na promoção da parentalidade e na seguinte 

abordamos a IRA na criança. 

 

1.1- Teoria das Transições – Afaf Meleis 
 

Diz-nos Meleis (2010) que compreender o comportamento da pessoa, como ser 

biopsicossocial, é imperativo para estabelecer um diagnóstico adequado e planear 

intervenções, já que este não pode ser dissociado da sua saúde e bem-estar.  

A autora desenvolveu, assim, uma teoria de médio alcance, a Teoria das Transições, com 

o objetivo de fornecer uma maior compreensão e perceção das experiências de transição, e 

desta forma, permitir planear intervenções, antecipando situações que à partida 

representariam uma maior probabilidade de levar a picos de vulnerabilidade relativamente à 

saúde (Meleis, 2010).  

Meleis explica os processos de transição (a natureza, as condições da transição – 

facilitadores e inibidoras – e os padrões de resposta) de forma a poder sistematizar, 

compreender e explicar fenómenos específicos de enfermagem.  

O ser humano enfrenta uma série de mudanças ao longo da sua vida, alterações de 

papeis como a transição de saúde para doença, nascimento ou morte, com que os 

enfermeiros são confrontados. Estas podem ser especialmente desafiantes num mundo em 

constante mudança, e em particular na sociedade ocidental, com as alterações dinâmicas a 

que assistimos na estrutura familiar e da comunidade (Meleis, 2010).  

Assim, as transições podem ser definidas como a passagem de um estado razoavelmente 

estável para outro, sendo despoletadas por eventos críticos e por mudanças individuais ou 

em ambientes.  A transição inicia-se quanto mais cedo estes eventos ou mudanças forem 

antecipadas e termina quando a estabilidade no novo status é alcançada. Segundo Meleis 

(2010), a transição é, portanto, essencialmente positiva pelo que a sua conclusão implica que 

a pessoa atingiu um período de estabilidade, ultrapassando o potencial de rutura e 

desorganização que estaria associada às circunstâncias precipitantes. 
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A autora define, assim, a transição como a “passagem de uma fase da vida, condição ou 

status para outra”2 (p. 25), sendo um conceito múltiplo que envolve um processo (e que, como 

tal, envolve fases e sequência), tempo (e, portanto, como um fenómeno contínuo e limitado) 

e perceção (já que a forma como o indivíduo perceciona esta passagem é única e singular).  

Relativamente à natureza da Transição, Meleis classifica as transições, de acordo com 

as condições que a predispõem, em quatro grandes categorias: as transições do tipo 

desenvolvimental, situacional, saúde-doença e organizacional.  

As transições desenvolvimentais dizem respeito às situações do ciclo de vida, onde a 

transição da infância para a adolescência e da idade adulta para a velhice são identificadas 

como aquelas que podem estar associadas com problemas de saúde significativos, mentais 

e fisiológicos (Meleis, 2010). 

As transições situacionais ocorrem quando existe uma alteração de papeis de um 

indivíduo na família ou na sociedade, como na perda ou na adição de um novo membro na 

família por nascimento ou morte.  

A transição saúde-doença inclui as situações em que o desempenho de papeis se altera 

subitamente por instalação de um quadro de doença aguda, na passagem de uma situação 

de doença para saúde ou na mudança de papeis associada à transição seja súbita ou gradual 

de uma situação de bem-estar para situação de doença crónica.  

Por fim, as transições organizacionais referem-se àquelas que ocorrem no ambiente, por 

influência de fatores sociais, económicos ou políticos (Meleis, 2010).  

Meleis descreve também as condições de transição, isto é, as condições pessoais e 

ambientais que facilitam ou dificultam uma transição, independentemente da sua natureza. 

São elas: o significado (avaliação subjetiva da transição), expetactativas (influenciadas 

sobretudo por experiências anteriores), nível de conhecimento e habilidade (sendo a 

preparação antecipatória facilitadora da experiência de transição), meio ambiente (como o 

ambiente sociocultural e o apoio social de familiares), nível de planeamento (antecipatório ou 

durante o proceso de transição, facilitando a preparação ideal para cada fase) e bem-estar 

físico e emocional.  

Ressalta-se a importancia do significado e das expectativas em volta da transição, 

assumindo assim a necessidade de compreendê-la na perspetiva de quem a vive, o que nos 

remete para as questões relacionadas com o bem-estar emocional e físico. Stress e 

sofrimento emocional, sobretudo ansiedade, insegurança, frustração, ambivalência e solidão 

podem ocorrer durante a transição. Conclui-se, assim que, apesar das transições se 

 
2 “a passage from one life phase, condition, or status to another” 
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encontrarem identificadas, não são vivenciadas da mesma forma por pessoas diferentes. A 

forma como o indivíduo as perceciona é, portanto, única e singular (Meleis, 2010). 

Inerente a cada uma das transições descritas encontra-se, ainda, o facto de se tratar da 

aquisição de uma nova função/papel (como no nascimento de uma criança), perda de papel 

ou da perda e ganho simultâneo de papeis (como a mulher que ao adquirir o papel de mãe 

perde outro tipo de papeis sociais).  

A transição de papéis implica que a pessoa incorpore novo conhecimento, altere o seu 

comportamento e, consequentemente, a sua definição de si próprio no seu contexto social. 

De acordo com Meleis (2010), uma dificuldade no reconhecimento e/ou desempenho de um 

papel ou dos sentimentos e objetivos a ele associado pode resultar numa “insuficiência de 

função”, que pode ser percebida por si mesmo ou por outras pessoas significativas. A 

perceção, por parte do próprio ou de uma pessoa significativa, do desempenho deste papel 

como inadequado, tal como os sentimentos e comportamentos a ele associados, pode resultar 

das expectativas criadas pelo próprio ou pela pessoa significativa. Por outro lado, a pessoa 

pode recusar-se, de forma voluntária, a desempenhar uma determinada função específica, 

considerando-se neste caso que a insuficiência de papel é voluntária. 

Esta insuficiência de função ou papel pode manifestar-se através de sentimentos de  

impotência, tristeza e luto e afastamento, ansiedade e depressão, podendo por isso ter 

implicações na saúde (Meleis, 2010). 

A responsabilidade do enfermeiro nos processos de transição prende-se com o contacto, 

e posição estratégica, na sua prática diária, com a pessoa/família que vivencia uma ou mais 

mudanças na vida que podem influenciar o seu bem-estar, a sua saúde e a capacidade para 

cuidar de si própria. Espera-se, por isso, que o enfermeiro ajude a pessoa e a família a viver 

e a enfrentar estas mudanças e desafios, sejam eles físicos ou emocionais: 
“As experiências humanas, as respostas, as consequências para as transições 
sobre o bem-estar da pessoa são uma área de estudo que se tornou ainda mais 
central para a disciplina de enfermagem. São tão importantes as estratégias que 
os enfermeiros podem utilizar para cuidar e apoiar a pessoa para alcançar 
processos de transição saudáveis, como os resultados.” 3 (Meleis, 2010, p.1)  

Pensar em transição, implica por isso, pensar em continuidade de cuidados e em todas 

as dimensões da criança/família. Este tipo de intervenção afasta-nos assim de um modelo 

centrado apenas na cura, devendo a atuação do enfermeiro capacitar a pessoa para lidar com 

 
3 The human experiences, the responses, the consequences to transitions on the well-being of people are an área 
of scholarship that has become even more central to the discipline of nursing.Equally as importante are the strate-
gies that nurses may use to care for and support people to achieve healthy transition processes as well as outco-
mes” 
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o problema atual e, ao mesmo tempo, para proteger e promover a sua saúde individual, 

familiar e organizacional. 

De entre as transições desenvolvimentais, a parentalidade é a transição que tem 

requerido mais interesse e atenção, surgindo com importante reconhecimento cultural e 

psicossocial.  

O modelo de Afaf Meleis fornece um quadro teórico útil para compreender a experiência 

dos pais no período pré e pós-natal, passando pelas fases de separação (da vida social e 

familiar habitual, iniciado no início da gravidez), transição e incorporação (Kowlessar, Fox, & 

Wittkowski, 2015).   

O seu domínio permite-nos obter um conhecimento aprofundado da processo de 

transição para a parentalidade e processo de doença aguda, desenvolvendo estratégias que 

vão ao encontro das necessidades da criança/família que vivencia uma situação de infeção 

respiratória aguda nos primeiros dois anos de vida. A Teoria em questão reflete ainda a 

importância de o enfermeiro conhecer não só a criança como a família, reconhecendo as 

potencialidades e ferramentas de que possam dispor para uma transição para a parentalidade 

positiva.  

  

1.2- Responsabilidade do EEESIP na Promoção da Parentalidade  
 

No último século a infância ganhou especial interesse e, com ela, uma maior preocupação 

e conhecimento acerca do desenvolvimento infantil e do papel dos pais na sua promoção 

(Sanders, Lehmann & Gardner, 2018). Nas últimas décadas este papel tem-se tornado, 

porém, mais exigente graças à diminuição do tempo de internamento após o nascimento do 

bebé e inexistência de suporte para as mães (Barimani, Vikström, Rosander, Forslund 

Frykedal, & Berlin, 2017).  

A Ordem dos Enfermeiros (OE) (2010) considera que a parentalidade representa um 

importante problema de saúde pública, sendo  
“a variável mais importante, quando vista de forma isolada, implicada nas doenças 
e nos acidentes na infância; na gravidez na adolescência e no uso indevido de 
substâncias; no absentismo, no abandono e no insucesso escolar; no abuso infantil; 
na não empregabilidade; na criminalidade juvenil; e nos distúrbios mentais e de 
comportamento, para citar apenas alguns” (p. 9).  

A parentalidade tem, de acordo com a mesma fonte, o potencial de promover a saúde e 

o bem-estar das crianças, com repercussões a nível social e da saúde futura, razão pela qual 

considerámos pertinente uma intervenção no sentido de a apoiar.  

Importa, por isso, definir parentalidade. De acordo com a Classificação Internacional para 

a Prática de Enfermagem [CIPE] 2.0, Parentalidade é classificada como:  



 
 

 
jan-22 | Página 21 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

“Tomar conta: assumir as responsabilidades de ser mãe/pai; comportamentos 
destinados a facilitar a incorporação de um recém-nascido (RN) na unidade familiar; 
comportamento para otimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças: 
interiorização das expectativas dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade quanto 
aos comportamentos de papel parental adequados ou inadequados.” (OE, 2020). 

Dada a sua complexidade, a transição para a parentalidade pode tornar-se avassaladora, 

envolvendo um sem fim de desafios, durante a qual os pais têm de se adaptar aos novos 

papeis de cuidadores, fazendo um balanço entre responsabilidades familiares, profissionais e 

sociais. Os pais enfrentam ainda mudanças pessoais, no relacionamento com o parceiro e 

com o seu novo bebé, levando a que esta transição possa ser stressante para ambos os pais 

e influencie as suas expectativas, comportamentos e consequente adaptação (Fonseca, 

Nazaré & Canavarro, 2018). 

Meleis (2010) reconhece também que a parentalidade envolve grandes mudanças na 

conceção pessoal e interpessoal e exige um ajuste de sistemas menores quando a adição de 

uma terceira pessoa (criança) altera a estrutura do grupo de uma díade para uma tríade, 

podendo causar conflito se não for antecipado, reconhecido ou se for ignorado (Meleis, 2010). 

A adaptação à parentalidade é “um processo de transição que tem riscos associados, 

porque a qualidade da interação e relação pais/filhos pode ser afetada ou posta em causa”. 

Revela-se, deste modo, necessário compreender a forma como os pais experienciam a 

adaptação a este período de transição (OE, 2010, p. 11).  

Galinski, focando-se nos aspetos psicossociais da transição para a parentalidade, 

identifica seis fases da parentalidade que se iniciam aquando do nascimento do bebé e 

terminam com uma avaliação por parte dos pais do seu desempenho como pais (Galinsky, 

1987). De acordo com esta teoria, a parentalidade desenvolve-se, assim, à medida que os 

filhos crescem, ao longo do ciclo de vida, e a imagem que os pais têm de si próprios é moldada 

pelas interações com os filhos em cada etapa do desenvolvimento, avaliando se 

corresponderam aos seus objetivos ou não. Disto dependerá os sentimentos envolvidos, 

sentindo-se felizes e satisfeitos ou, pelo contrário, frustrados, stressados e deprimidos 

(Meleis, 2010).  

A adaptação da transição para a paternidade/maternidade envolve pelo menos dois tipos 

de recursos: recursos internos, de adaptação e integração (que se relaciona com a autoestima 

dos pais e o sentimento de capacidade para lidar com a situação) e recursos externos, onde 

se incluem os recursos comunitários e o suporte social (Direção-Geral da Saúde (DGS), 

2004). Os recursos externos revelam-se, portanto, essenciais na adaptação à parentalidade, 

podendo influenciar os próprios recursos internos.  
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Se, por um lado, numa fase inicial, após o nascimento de bebé, se destacam as questões 

relacionadas com o vínculo pais-bebé, os primeiros anos de vida são bastante significativos 

no desenvolvimento da criança e abarcam um sem fim de desafios. 

A parentalidade deverá dar resposta a todos as situações potencialmente influenciadoras 

do desenvolvimento que possam ser satisfeitas pelos pais. Entre elas encontram-se não só a 

satisfação de necessidades básicas, como também a proteção física e de segurança, o 

estabelecimento de limites, organização e expectativas, experiências adaptadas às diferenças 

individuais, entre outras (DGS, 2004). 

Apoiar os pais/cuidadores no desempenho das suas funções revela-se, desta forma, 

imprescindível, tendo em consideração que à criança é-lhe reconhecido o direito de se 

desenvolver na plenitude dos seus potenciais, sendo esperado que os pais lhes providenciem 

os recursos, experiências e ambiente que o favoreçam. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança considera como pilar essencial a consideração 

prioritária pelo interesse superior da criança e reconhece a família como elemento 

fundamental para o seu crescimento e bem-estar. Assume, por isso, a necessidade de apoio, 

proteção e assistência para o desempenho da parentalidade: “Cabe aos pais a principal 

responsabilidade comum de educar a criança, e o Estado deve ajudá-los a exercer esta 

responsabilidade. O Estado deve conceder uma ajuda apropriada aos pais na educação dos 

filhos” (UNICEF, 2018,p.16) 

Para isso, e em todas as etapas do desenvolvimento a maioria dos pais precisa de apoio 

para o conseguir (Sanders, Lehmann & Gardner, 2018). A situação de doença não é exceção, 

dada a particular vulnerabilidade desta etapa. 

Pretorius, Johnson, & Rew (2019) referem que os pais de crianças pequenas têm 

necessidades específicas de informação, podendo o acesso a esta influenciar os resultados 

em saúde. De acordo com os autores, perante a situação de doença, os pais procuram 

informação sob as mais variadas formas, nomeadamente através do uso de redes sociais, 

podendo estas ser mais ou menos fidedignas, pelo que é imperativo providenciar aos pais 

informação (Pretorius, Johnson, & Rew, 2019). 

Considera-se, assim, imperativa a validação do conhecimento dos pais sobre 

comportamentos de procura de saúde. Pretende-se que seja transmitida informação de 

acordo com as necessidades dos pais, e não tendo em conta aquilo que os profissionais 

consideram prioritário, adaptando os ensinos à família em questão (OE, 2010). 

Wright e Leahey (2009), citados por OE (2010, p. 25) referem que “cabe aos enfermeiros 

ajudar os membros da família a procurar respostas comportamentais, cognitivas e afetivas, 
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alternativas aos problemas, sendo um dos seus objetivos ajudar a família a descobrir as suas 

próprias soluções.”.  

Pretende-se, pois, que o enfermeiro ajude a família a ganhar um sentido de controlo sobre 

a sua vida e a situação que vivencia em particular, mobilize e desenvolva conhecimentos e 

aptidões que contribuam para o processo de empoderamento (OE, 2010). 

O EEESIP assume responsabilidade na defesa e promoção da parentalidade, sobretudo, 

nos contextos de intervenção em saúde infantil e pediátrica, tal como na sua adequação em 

todas as dimensões, onde se inclui a situação de doença. (DGS, 2004). De acordo com a OE 

(2010, p.15) 
“Uma avaliação minuciosa da parentalidade significa identificar informação, validar 
capacidades parentais, de forma a concetualizar, selecionar e implementar 
processos de cuidados construídos em parceria com os pais, com o objetivo de os 
ajudar a descobrir novas formas de organização familiar e adaptação aos processos 
de vida com que se confrontam.” 

Preparar os pais para a participação nos cuidados implica conseguir estabelecer com 

estes uma comunicação efetiva e eficaz e conseguir realizar uma negociação que respeite os 

seus valores, crenças e decisões, que os faça sentir parte integrante da equipa e sentir-se 

confiantes relativamente às suas capacidades (OE, 2010). 

Para uma transição para parentalidade com sucesso os pais precisam, portanto, não só 

de conhecimento como de oportunidade para expressar sentimentos, preocupações e de 

desenvolver formas de maximizar o seu papel (Meleis, 2010). Só assim será possível planear 

cuidados centrados na suas necessidades e expetativas.  

A compreensão da vivência do processo de transição para a parentalidade permite ao 

enfermeiro o estabelecimento de uma relação de suporte com a criança/família, 

possibilitando-lhes “sentirem-se ligados” com o profissional de saúde, indicador positivo na 

transição, que se traduzirá pelo desenvolvimento de uma relação de confiança no exercício 

do seu papel e adoção de mecanismos de coping (Meleis, 2010). A relação estabelecida com 

a criança/família permitirá, deste modo, compreender a forma como a criança/família vivencia 

a situação de doença, identificar as suas necessidades específicas de informação e apoio à 

parentalidade e, consequentemente, adequar as estratégias adotadas com vista na 

capacitação parental.  

Meleis salienta estratégias específicas de intervenção de enfermagem essenciais durante 

os processos de transição, que destacamos: a “avaliação da prontidão” (que requer uma 

compreensão abrangente da criança/família), a “preparação para a transição (onde a 

educação surge como principal modalidade para a criação de condições ideais na preparação 

para a transição) e a “suplementação de papel” (que inclui o fornecimento de informação e 
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experiencias que possibilitem a tomada de consciência dos comportamentos e objetivos 

apropriados do desempenho do papel de pais). 

A compreensão e valorização dos pais como principais cuidadores da criança é, portanto, 

imprescindível, devendo o enfermeiro aproveitar oportunidades para promoção de 

conhecimentos e habilidades parentais, valorizando as dificuldades e a vulnerabilidades como 

oportunidade para o fazer e para o crescimento. Para isso, a OE (2010) identifica pré-

requisitos necessários, como: ter consciência dos valores implícitos ao comportamento da 

família; ouvir a criança e a família, validando o seu conhecimento antes de planear os 

cuidados; individualizar os cuidados, garantindo a participação  da criança/família na tomada 

de decisões; estar disponível e ter consciência das necessidades específicas daquela família, 

com consciência que a responsabilidade, num ambiente não-familiar, pode ser benéfica ou 

geradora de stress. 

A doença e a hospitalização representam um acontecimento inesperado para as famílias, 

potencialmente causadora de dor e sofrimento e ansiedade, podendo dificultar a adaptação à 

parentalidade. Considerando que os pais são os melhores prestadores de cuidados dos filhos, 

a colaboração com as famílias no sentido da capacitação para a gestão do regime terapêutico 

é essencial, através de apoio e ensinos geradores de conhecimento e habilidades. A interação 

entre a família e o enfermeiro torna-se, assim, essencial no processo de empoderamento, 

concordante com a filosofia de cuidados centrados na família (DGS, 2004).  

Concluímos desta forma que o EEESIP, tendo como alvo do cuidar o binómio 

criança/família, tem responsabilidade acrescida na resposta à necessidade dos pais, na 

transição para a parentalidade, e na assunção das responsabilidades parentais em situação 

de doença comum da infância. 

 

1.3- Infeção Respiratória Aguda na Criança 
 

Vissing, Chawes, Rasmussen, & Bisgaard (2018), num estudo prospetivo realizado numa 

coorte de crianças dinamarquesas, concluíram que a criança experiencia cerca de 14 

episódios de infeção simples nos primeiros três anos de vida, sendo este número bastante 

variável a nível individual. 

Apesar de raramente serem fatais nos países industrializados, têm um impacto 

significativo na saúde da criança, qualidade de vida da criança e família, uso dos cuidados de 

saúde e consequentemente, um impacto económico significativo, provocado também pelo 

absentismo dos pais, redução salarial e risco de demissão. (Vissing, Chawes, Rasmussen, & 
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Bisgaard (2018); Vasconcelos et al., (2012)). Do total de episódios de infeção simples, cerca 

de 71% representam infeções respiratórias.  

Gruber et al., (2008) num estudo prospetivo alemão realizado com um total de 1314 cri-

anças, seguidas por um período de 12 anos, consideraram que a criança experiencia 4 a 11 

episódios de doença respiratória por ano até aos 3 anos de idade, 8 episódios em crianças 

entre os 3 e os 6 anos e 4 infeções respiratórias por ano em crianças entre os 6 e os 12 anos.  

Não existe, porém, um número preciso ou uma definição consensual. De acordo com os 

autores, as crianças são mais suscetíveis a este tipo de infeção devido a um trato respiratório 

mais curto e uma menor reserva funcional na via aérea inferior que pode levar a uma mais 

rápida disseminação da infeção, compromisso e rápida deterioração de sintomas (Bruce, Ho-

are, Mukherjee, & Paul, 2017).  

A evidência exalta, no entanto, uma grande e inexplicável variação na suscetibilidade 

individual a estas infeções (Vissing, Chawes, Rasmussen & Bisgaard, 2018; Vasconcelos et 

al., 2012). Podem ser identificados fatores de risco prováveis, como a duração da 

amamentação, a presença de irmãos, a exposição ambiental ao tabaco, a não imunização 

completa, poluição, infeções maternas durante a gravidez, características do RN, fatores 

genéticos e frequência de creche (sobretudo no primeiro ano de vida) (Vissing, Chawes, 

Rasmussen & Bisgaard, 2018; Vasconcelos et al., 2012; Alexandrino et al., 2017; Alexandrino, 

Santos, Melo & Bastos, 2017). 

Corroborando outros estudos realizados, Alexandrino et al., (2017) referem que a 

frequência da creche pode mesmo aumentar o número de episódios de IRA duas ou três 

vezes, graças ao aumento da facilidade de transmissão provocada pelo aumento da 

exposição da criança, contacto próximo com outras crianças e dificuldade de implementação 

de medidas de higiene, nomeadamente respiratória, graças à idade (Alexandrino et al., 2017). 

Fatores individuais da criança, mais do que a exposição a fatores de risco podem, porém, 

contribuir para a variabilidade de frequência de infeções nos primeiros anos de vida (Vissing, 

Chawes, Rasmussen, & Bisgaard, 2018). 

As IRA, podendo ter diferentes etiologias e gravidades, caracterizam-se por 

manifestações clínicas comuns, que vão desde a febre, coriza, tosse, anorexia, dispneia, 

odinofagia e otalgia (Chaves et al., 2016). Embora frequentes, são motivo de grande 

preocupação, angústia e receios por parte dos pais e cuidadores, causando desconforto na 

criança/adolescente e implicando muitas vezes alterações das dinâmicas familiares (DGS, 

2018). 

De acordo com estudos realizados anteriormente, os pais/cuidadores revelam 

dificuldades na gestão das situações de doenças dos filhos, nomeadamente em relação à 
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deteção de sinais de gravidade, forma de atuação, o que é normal e esperado dentro da 

situação de doença e como prevenir episódios futuros (Alexandrino, Santos, Melo & Bastos, 

2017; Alexandrino et al., 2017). Estes fatores contribuem para a procura de serviços de saúde 

pediátricos, tornando-se nos principais responsáveis pela procura de cuidados de saúde ou 

pelo contacto, por parte dos pais ou outro cuidador, de um profissional de saúde, com 

consequente impacto tanto em Cuidados de Saúde Primários (CSP) como secundários (DGS, 

2018).  

De acordo com a literatura, a procura de cuidados de saúde está intimamente ligada à 

perceção da gravidade da doença (Abegaz, Berhe, & Gebretekle, 2019), tal como à perceção 

que a administração de antibiótico é necessária para a prevenção de complicações e melhoria 

do quadro de infeção (Alexandrino et al., 2017; Alexandrino, Santos, Melo & Bastos, 2017).  

Fazendo referência ao estudo de Panagakou et al., Zhang et al., (2018) referem que 

apesar de 80% dos pais terem conhecimento da origem viral das infeções da via aérea 

superior, cerca de 74% esperam que os filhos sejam tratados com recurso a antibióticos. As 

expectativas dos cuidadores têm, de acordo com os autores, impacto no padrão de prescrição 

destes fármacos, pelo que diversos estudos se têm focado no uso irracional de antibióticos e 

no contributo da intervenção educacional em crianças e cuidadores (Zhang et al., 2018). 

A crença na administração de antibióticos no tratamento da IRA é, porém, infundada já 

que na grande maioria das situações de IRA, de origem viral, a antibioterapia se encontra 

apenas recomendado em caso de coinfecção bacteriana, o que ocorre em apenas cerca de 

2% dos casos (Alexandrino et al., 2017). Ainda segundo os mesmos autores, não existe 

evidência no benefício do uso de fármacos, como anti-histamínicos e associações de anti-

histamínicos e descongestionantes, no tratamento dos sintomas associados a estas infeções 

em crianças. Com base no estudo realizado referem que o uso de anti-histamínicos, 

descongestionantes, antitússicos e anti-inflamatórios é também menor quando os cuidadores 

recebem informação apropriada. Fazendo referência ao estudo de Stockwell et al., (2014) 

reforçam, assim, que a educação parental pode contribuir para o uso indevido de medicação 

nas crianças, denunciando a importância da sua realização.  

Não existindo um tratamento farmacológico efetivo, são frequentemente recomendadas 

medidas não farmacológicas no tratamento das IRA superiores, como a irrigação nasal com 

soro fisiológico, que não apresentam efeitos secundários significativos e podem contribuir 

para redução do uso de medicação, embora nem sempre sejam aceites pelos pais/cuidadores 

(Alexandrino et al., 2017).  

Tendo em conta o anteriormente exposto, conclui-se que a implementação de 

intervenções de educação para a saúde que visem a disseminação de informação, treino e 



 
 

 
jan-22 | Página 27 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

educação dos cuidadores para a correta gestão de episódios de IRA pode contribuir para 

minimizar as preocupações dos mesmos (Alexandrino et al., 2017). Representa, da mesma 

forma, uma ferramenta imprescindível na prevenção e gestão de IRA pediátrica, podendo 

contribuir para a redução da pressão para a prescrição de antibióticos e redução da procura 

dos serviços de saúde (Alexandrino et al., 2017; Alexandrino, Santos, Melo & Bastos, 2017). 

Importa, ainda, fazer referência ao impacto que estas medidas podem ter relativamente 

ao absentismo escolar como consequência de episódios de IRA, demonstrando a evidência 

que intervenções de educação parental na IRA podem reduzir o absentismo de crianças com 

menos de três anos provocado por infeções respiratórias, sobretudo durante a época das 

gripes e constipações (Alexandrino et al., 2017). 
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2-  METODOLOGIA DE PROJETO 

 

Em saúde,  
“(...) planear é um processo contínuo de previsão de recursos e de serviços 
necessários, para atingir objetivos determinados segundo a ordem de prioridades 
estabelecida, permitindo escolher a(s) solução(ões) ótima (s) entre vária 
alternativas; essas escolhas tomam em consideração os constrangimentos atuais 
ou previsíveis no futuro.” (Tavares, 1990, p. 29).  

A Metodologia de Projeto consiste numa metodologia ligada à investigação que, através 

de um conjunto de operações explícitas, centrada na investigação, análise e resolução de um 

problema, permite prever uma mudança (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  

Para a elaboração do projeto de intervenção adotamos, por isso, a Metodologia de 

Projeto, composta por seis etapas: diagnóstico da situação, definição de objetivos, 
planificação das atividades, meios e estratégias, execução das atividades planeadas, 
avaliação e divulgação resultados obtidos, a que daremos resposta.  

Salientamos que este é um processo dinâmico, pelo que as etapas que o constituem não 

são estanques, permitindo flexibilidade e adaptando-se durante a intervenção sempre que 

necessário (Tavares, 1990; Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

No presente ponto realizamos uma contextualização do problema e discriminamos as 

etapas da Metodologia de Projeto seguidas para a concretização do projeto de intervenção.  

 

2.1- Diagnóstico Da Situação 
 

O diagnóstico da situação, primeiro passo do processo de planeamento de projeto, 

implica a identificação dos problemas e necessidades de uma determinada população.  

Compreende, assim, a elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação e/ou problema 

identificado (Tavares, 1990; Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010;).  

Esta análise das necessidades da população permite desenvolver estratégias e ações 

“(…) concentrando os esforços e aproveitando os recursos disponíveis de forma a fomentar o 

trabalho em equipa entre os profissionais de saúde e equipa multidisciplinar e promover a 

capacidade, motivação e autonomia da população” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.10).  

O diagnóstico de saúde deverá ser rápido, permitindo uma ação em tempo útil, sucinto e 

claro, podendo a sua qualidade influenciar as etapas seguintes (Imperatori & Giraldes, 1993; 

Tavares, 1990). 
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“Quando desenvolvemos um projeto no contexto de cuidados de saúde devemos 
realizar uma análise integrada das necessidades da população, na perspetiva de 
desenvolver estratégias e ações, concentrando os esforços e aproveitando os 
recursos disponíveis de forma a fomentar o trabalho em equipa entre os 
profissionais de saúde e equipa multidisciplinar e promover a capacidade motivação 
e autonomia da população” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

A determinação do Diagnóstico de Saúde permitiu-nos contextualizar o problema, 

conhecer a área geográfica a intervir, o contexto demográfico, social e económico da 

população e os recursos existentes, potenciando as intervenções desenvolvidas. 

 

2.1.1 – Contextualização do Problema 

 

Segundo o Fórum das Sociedades Respiratórias Internacionais (2017) as doenças 

respiratórias representam uma importante carga para a saúde mundial, estando cinco 

doenças respiratórias entre as principais causas de morte no mundo.  

Durante décadas, as IRA inferiores estiveram entre as três principais causas de morte e 

incapacidade em crianças e adultos. Hoje, estima-se que possam causar cerca de 4 milhões 

de mortes por ano, sendo a principal causa de morte em crianças abaixo de 5 anos (Fórum 

das Sociedades Respiratórias Internacionais, 2017). 

Porém, a grande maioria das infeções do trato respiratório em crianças imunizadas, são, 

geralmente, autolimitadas (Bruce, Hoare, Mukherjee, & Paul, 2017) e, com sintomas que têm 

a duração média de 7 e 14 dias, são maioritariamente de origem vírica (mais de 60%) e 

frequentemente benignas (Vasconcelos et al., 2012). 

As infeções respiratórias constituem, ainda assim, a principal causa de doença pediátrica 

(Vasconcelos et al., 2012), de hospitalização de crianças com menos de cinco anos e a ter-

ceira causa de mortalidade, sendo o diagnóstico de 40% de crianças que procuram os servi-

ços de saúde (Chaves et al., 2016).  

Esta informação é corroborada por dados estatísticos nacionais. De acordo com o Rela-

tório de Saúde Infantil e Juvenil – Portugal 2018, as principais causas de internamentos hos-

pitalares de crianças com menos de um ano de idade são as doenças do aparelho respiratório, 

com cerca de 5000 episódios por ano (gráfico 1). 



 
 

 
jan-22 | Página 30 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

Gráfico 1 - Evolução do número de episódios de internamento hospitalar no grupo etário inferior a 1 
ano, por Capítulo da Classificação Internacional de Doenças, Portugal 2013-2017 

 
Fonte: Adaptado de Relatório de Saúde Infantil e Juvenil - Portugal 2018 (2018) 

Tal como na faixa etária do ano aos 4 anos de idade, com cerca de 4600 episódios por 

ano (gráfico 2), dados relativos à evolução dos episódios de internamento entre 2013 e 2017, 

últimos dados disponíveis (DGS, 2018). 
 

Gráfico 2- Evolução do número de episódios de internamento hospitalar de crianças no grupo etário 
entre 1 e 4 anos, por Capítulo da Classificação Internacional de Doenças, Portugal 2013-2017 

 

Fonte: Adaptado de Relatório de Saúde Infantil e Juvenil - Portugal 2018 (2018) 

Para consolidar esta informação e compreendermos o impacto da doença na região em 

que o projeto se desenvolveu, solicitámos ao Serviço de Estatística da ULSBA dados 

estatísticos relativos ao motivo de admissão no Serviço de Urgência Pediátrica (SUP) no 

período 2019-2020 (apêndice I). Da análise destes dados (anexo I), constatámos também que 

as infeções respiratórias representaram uma importante parte dos atendimentos em serviço 

de urgência, constituindo as IRA cerca de um 1/4 do total de atendimentos pediátricos no 

SUP do referido hospital no ano de 2020 e cerca de 17% no ano de 2019.  

Salientamos a discrepância entre os referidos anos, que podem ser explicadas pelo con-

texto pandémico por SARS-CoV-2, já que se verificou uma diminuição de 70% da procura de 

cuidados de saúde pediátricos (Alves et al., 2020). Assistimos também durante este período 
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a uma diminuição da propagação viral devido à adoção de medidas de higiene, uso de más-

cara e medidas de distanciamento social adotadas, tal como a maior receio dos pais/cuidado-

res em recorrer aos serviços de saúde, gerindo sintomas mesmo que graves no domicílio 

(Alves et al., 2020;). Verificou-se, assim, uma diminuição significativa de infeções respiratórias 

em adultos e crianças, excluindo infeção por SARS-CoV-2, durante o período pandémico (Oi-

konomou, Gkentzi, Karatza, Fouzas, Vervenioti & Dimitriou, 2021; Tanislav, Kostev, 2021). 
Após análise de dados epidemiológicos procedemos à análise da literatura existente 

relativamente ao tema central, destacando-se um estudo descritivo transversal de Freitas, 

Moreira & Cardoso (2016) com o objetivo de determinar os motivos de recurso ao SUP 

hospitalar. Os autores concluíram que, no período analisado, apenas 19,7% das crianças que 

recorreram ao Serviço de Urgência teriam critérios para recurso “justificado” a este serviço de 

saúde, isto é, situações com necessidade de investigação ou tratamento específico no 

episódio de urgência ou referência prévia por outra entidade de saúde. Aquando da alta, os 

principais diagnósticos identificados pelos autores foram nasofaringite, gastroenterite aguda 

e amigdalite aguda, sem necessidade de intervenção hospitalar específica.  

Analisando os dados estatísticos cedidos pela ULSBA (anexo I) verificámos também que 

em 2019, no SUP do referido hospital, 97% das crianças e jovens diagnosticados com infeção 

respiratória aguda teve alta para o domicílio.  

Freitas, Moreira & Cardoso (2016) concluíram que o receio de doença grave por parte 

dos acompanhantes não se relacionava com a gravidade clínica das situações. Esta avaliação 

estaria antes dependente de vários fatores como a facilidade de acesso e o desconhecimento 

acerca da gravidade e modo de atuação em situações de doença aguda. De acordo com os 

mesmo, a compreensão da situação de doenças pelos pais/cuidadores poderia condicionar 

uma redução da utilização indevida dos serviços de urgência.  

Os resultados coincidem com a literatura que nos diz que o recurso ao serviço de urgência 

hospitalar por situações não urgentes é frequente, com consequente aumento de custos de 

saúde, insatisfação de utentes e profissionais e diminuição da qualidade da prestação de 

cuidados a situações verdadeiramente urgentes (Freitas, Moreira, & Cardoso, 2016).  

Esta realidade foi também percecionada por nós no contacto com as crianças/famílias 

durante os estágios, constatando que os pais apresentavam necessidade de informação 

relativamente à gestão das situações de doença dos filhos, nomeadamente em relação a 

situações de IRA, e que o défice de conhecimentos nesta área influenciava a procura de 

cuidados de saúde.  
“A prática clínica é pautada pelo regresso frequente à consulta ou à urgência de 
algumas crianças, desde logo rotuladas pelos pais como tendo “menos defesas”, 
colecionando no seu registo clínico uma sucessão e variedade de infeções 
respiratórias recorrentes (IRR) altas e/ou baixas, virais e/ou bacterianas: 
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rinofaringite(s) e outras viroses, adenoidite(s), otite(s) média aguda, amigdalite(s), 
sinusite(s), bronquite(s) e pneumonia(s). “ (Vasconcelos et al., 2012, p.37) 

De forma a clarificar o tema e a necessidade do projeto em questão, realizou-se ainda 

uma pesquisa mais detalhada de artigos científicos nas plataformas EBSCO e b-On, com 

recurso aos Descritores em Ciências da Saúde [DeCs] “respiratory tract infections”, “children”, 

“education” e “caregivers”.  

Desta pesquisa resultou a elaboração de uma Scoping Review intitulada “Competências 

do Enfermeiro na Educação Parental na IRA” (apêndice II), que concluiu que, relativamente à 

IRA, a educação para a saúde constitui uma ferramenta imprescindível na consciencialização 

dos pais/cuidadores na procura de cuidados de saúde, uso racional de fármacos e incentivo 

da implementação de medidas não farmacológicas no tratamento e alívio de sintomas. Tais 

medidas podem também contribuir para minimizar as preocupações dos pais/cuidadores e 

para a diminuição da taxa de IRA, otites médias agudas e prevenção de episódios mais graves 

de infeção respiratória. 

Em consonância com o exposto, verificámos que a responsabilidade do enfermeiro no 

processo de empoderamento parental em situação de doenças comuns da infância está 

patente em diversos documentos.  

No PNSIJ, com vista na obtenção contínua da ganhos em saúde infantil em crianças e 

jovens, encontra-se também previsto o enfermeiro “Prevenir, identificar e saber como abordar 

as doenças comuns nas várias idades, nomeadamente reforçando o papel dos pais e outros 

cuidadores, alertando para os sinais e sintomas que justificam o recurso aos diversos serviços 

de saúde” e “Apoiar e estimular o exercício adequado das responsabilidades parentais e 

promover o bem estar familiar e em outros ambientes específicos.” (DGS, 2012, pp. 97-98).  

No mesmo documento podemos ainda ler, relativamente aos cuidados antecipatórios no 

primeiro ano de vida, que deverá ser avaliada a “Conduta face a sinais e sintomas comuns 

(choro, obstrução nasal, tosse, diarreia, obstipação, febre) (p. 13)”, revelando-se, assim, 

pertinente o desenvolvimento do tema.  

Também a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 apresenta como 

princípio orientador, na prioridade seis, o aumento da capacitação dos utentes, promovendo 

a educação e literacia em saúde, garantindo mais saúde e uma maior participação na tomada 

de decisão (Diário da República, 2015). 

A capacitação para a utilização adequada do Sistema de Saúde, através da gestão da 

saúde e doença encontra-se ainda prevista no Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-

2021 (DGS, 2019b).  
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A pesquisa bibliográfica, juntamente com os dados fornecidos, permitiu, portanto, fazer 

um enquadramento da problemática, justificando a necessidade de realização de um projeto 

neste âmbito.  

Atendendo ao problema identificado considerámos que o empoderamento parental em 

situação de IRA na criança nos primeiros anos de vida representa uma necessidade urgente, 

que poderá contribuir para a melhoria da prestação de cuidados, redução da utilização 

indevida dos serviços de saúde e para a redução dos níveis de stress dos pais/cuidadores e 

consequentemente da criança. Literatura recente sugere mesmo que, tendo em conta a 

alteração epidemiológica provocada pela pandemia por SARS-CoV-2, esta pode ser uma boa 

oportunidade para a implementação de medidas efetivas de educação para a prática de 

medidas de higiene (Oikonomou, Gkentzi, Karatza, Fouzas, Vervenioti & Dimitriou, 2021) e 

gestão de sintomas no domicílio.  

Identificámos também a necessidade premente de criação de um suporte informativo que 

pudesse contribuir para a literacia em saúde de pais/cuidadores e, consequentemente, 

capacitação parental na área. 

As estratégias desenvolvidas neste âmbito pretenderam, assim, promover ganhos em 

saúde para a população abrangida. De acordo com a Orientação Técnica da DGS - Urgências 

no Ambulatório em Idade Pediátrica (DGS, 2004, p.5): “A atitude dos profissionais deve ser 

no sentido de os apoiar, encorajando-os e fornecendo-lhes os conhecimentos necessários 

para que sejam de facto os primeiros prestadores de cuidados aos seus filhos, também na 

saúde”. 

 

2.1.2 – Caracterização do Contexto 

 

As instituições onde realizámos o Estágio I e dois dos três contextos do Estágio Final 

pertencem à mesma ULS, pelo que optámos por aplicar o projeto neste local. De forma a 

potenciar as intervenções realizadas estudámos a área geográfica onde se insere, a 

população geral, população alvo e recursos existentes.  

A ULS em questão trata-se de entidade pública empresarial integrada no SNS que tem 

como objetivos “(…) a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados 

à população, tal como assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários ao 

exercício das competências da autoridade de saúde na sua área geográfica de abrangência” 

(SNS, 2021)4 

Apresenta como missão a  

 
4 http://www.ulsba.min.saude.pt 
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“Prestação de cuidados integrados, com qualidade e em tempo útil, a custos 
socialmente comportáveis, num quadro de eficiência e eficácia, em estreita 
articulação com outros serviços de saúde e instituições sociais da comunidade. A 
par das atividades assistenciais, são desenvolvidas as funções de formação, treino 
e investigação consideradas necessárias ao desenvolvimento técnico-profissional 
dos trabalhadores e colaboradores.” (SNS, 2021)8. 

Para isso desenvolve a sua atividade em 3 níveis de prestação de cuidados: CSP, 

Cuidados de Saúde Hospitalares e Cuidados Paliativos.  

A ULS apresenta uma área de influência que abrange um total de 13 concelhos e 62 

freguesias, que corresponde a 9,3% do território nacional. Abrange, assim, uma área 

geográfica de 8.542,7 Km2. A área de influência apresenta grande dispersão geográfica, com 

consequentes dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, sobretudo em zonas com baixa 

densidade populacional (ULSBA, 2018). 

Relativamente aos recursos humanos a ULS detinha, em 2018, um total de 1680 

colaboradores no quadro de pessoal, dos quais 1175 exerciam funções nos cuidados 

hospitalares e 505 nos CSP. O total de enfermeiros a exercer funções na ULS correspondia, 

na mesma data, a 34,75% (ULSBA, 2019). 

 

2.1.3 – Caracterização da População Alvo  

 

De acordo com os dados do recenseamento censitário de 2011 a população residente na 

área abrangida pela ULS era de 126.692 habitantes, o que representa uma diminuição de 

6,2% do efetivo populacional relativamente aos dados do Censos de 2001. À população 

residente acresce a população flutuante, constituída sobretudo por estudantes e veraneantes 

(ULSBA, 2019) 

Analisando as pirâmides etárias da região percebemos o envelhecimento da população, 

com diminuição da população mais jovem na base e o aumento da população mais idosa no 

topo, a par da tendência nacional. Em 2017, último dados disponíveis, a população com 

menos de 15 anos representava 13,1% da população (ULSBA, 2018). O índice de 

envelhecimento é superior na região relativamente à média nacional e igual a 189,2 

Foquemo-nos em alguns indicadores demográficos que nos permitem perceber as 

características desta população. A taxa de Natalidade da região em 2017 era de 7,9%, inferior 

à média nacional de 8,4%. Em 2011, o índice sintético de fecundidade era 1,49 crianças por 

mulher, a contrastar com 1,37 crianças por mulher a nível nacional, valor que não garante a 

renovação de gerações.  



 
 

 
jan-22 | Página 35 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

A proporção de nascimentos em mulheres acima dos 35 anos de idade, tal como acontece 

a nível nacional, tem vindo a aumentar e encontra-se nos 24,4%, valor ainda assim inferior à 

média nacional de 32,1% (ULSBA, 2018).  

A região continua também a registar uma das maiores taxas de gravidez na adolescência, 

com a Taxa de Fecundidade na Adolescência, em 2001, a ser de 28,1‰, bastante acima dos 

valores registados a nível nacional (13,3%), realidade que se estima que se tenha mantido 

em 2017. 

A mortalidade infantil tem vindo a diminuir nos últimos 40 anos, porém encontra-se acima 

da média nacional cerca de 0,6% e é de 3,2%. O número de RN com baixo peso está abaixo 

da média e é de 7,6% (ULSBA, 2018). 

O índice de envelhecimento é superior na região relativamente à média nacional e igual 

a 189,2. 

Segundo Fortin (2009, p. 70) a população alvo “é constituída por um grupo de pessoas 

ou de elementos que tem características em comum, definidas por um conjunto de critérios” 

e raramente é acessível na sua totalidade, sendo necessário recorrer a uma amostra.  

Sendo os primeiros anos de vida determinantes no estabelecimento de atitudes e 

comportamentos que influenciam a vida e a saúde futura, considerámos que os primeiros dois 

anos de vida da criança seriam decisivos na aquisição de conhecimentos e competências por 

parte dos pais/cuidadores relativamente à gestão de situações de IRA, com consequente 

impacto na saúde e qualidade de vida da criança/família, uso dos cuidados de saúde e 

economia. Os resultados do inquérito aplicado aos enfermeiros no Contexto A do Estágio Final 

(ponto 3.1.5.1) contribuíram também para esta definição.  

Não foi possível determinar o número preciso de famílias/cuidadores de crianças nos 

primeiros 2 anos de vida abrangidas pela ULS, constituindo, no entanto, esta a nossa 

população alvo. Definimos, por isso, como critérios de inclusão ser família/cuidador de criança 

nos primeiros 2 anos de vida e como critério de exclusão ser família/cuidador de crianças com 

mais de 2 anos.  

 

2.1.4 – Caracterização Social e Económica  

 

Em termos económicos observa-se que na região as principais atividades se 

desenvolvem em torno da exploração mineira, silvicultura, exploração das espécies 

cinegéticas, agropecuária, pastorícia e produtos derivados. Em 2011 cerca de 43,6% da 

população encontrava-se economicamente ativa, dos quais 85,6% se encontrava empregada. 

De acordo com dados do INE, nos últimos anos, a região tem mantido uma taxa de atividade 
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abaixo da média nacional e, uma taxa de desemprego superior à média nacional, com a 

população feminina a ser a mais afetada. De igual forma, também o Desemprego Registado 

em pessoas com 15 ou mais anos de idade (referente aos inscritos nos Centros de Emprego 

sem emprego e com disponibilidade para trabalhar) apresenta valores superiores aos 

nacionais (ULSBA, 2019). 

Em 2017, 5,7% da população em idade ativa (15 ou mais anos) eram beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção (RSI) ou do Rendimento Mínimo Garantido (RMG), valor 

bastante superior ao nacional (3,2%).  

De acordo com os dados do INE, em 2015, a região apresentava um rendimento médio 

mensal dos trabalhadores por conta de outrem bastante inferior ao observado a nível nacional. 

Em termos educacionais, na última década a região realizou grandes progressos, com a 

população com ensino superior a passar de 3% em 2001 para 8,4% (em 2011). A população 

sem qualquer escolaridade diminuiu de 34% para 24% do total da população, com a taxa de 

analfabetismo no Baixo Alentejo a registar uma redução 18,22% em 2001 para 11,12% em 

2011. Ainda assim, em 2011 as taxas de abandono escolar e analfabetismo na região 

registaram valores superiores aos observados a nível nacional. Enquanto a taxa de 

analfabetismo foi de 11,1%, a taxa de abandono escolar foi de 2,4%, a contrastar com 5,2% 

e 1,7% a nível nacional, respetivamente (ULSBA, 2019). 

O contexto em que foi implementado o projeto revela, assim, um elevado grau de 

dispersão populacional, com uma baixa densidade populacional aliada a um extensa área 

territorial, com consequente aumento da dificuldade de acesso a educação, cultura, lazer e 

cuidados de saúde, sobretudo nos concelhos mais periférico. Revela-se, simultaneamente, 

uma população envelhecida, com dificuldades económicas, baixo poder de compra e com 

uma taxa alta de desemprego (ULSBA, 2019). 

Após a análise da caracterização geográfica, social e económica da ULS onde foram 

desenvolvidos os estágios, considerámos imperiosa a necessidade de garantir o acesso 

privilegiado aos cuidados de saúde, sobretudo no que diz respeito à promoção e prevenção 

da saúde e qualidade de vida (ULSBA, 2019). Visando a promoção da saúde e prevenção da 

doença, considerámos pertinente o desenvolvimento de um projeto de intervenção que 

promova a literacia em saúde, capacitando os pais/cuidadores para uma prestação de 

cuidados mais eficaz e efetiva em situação de doença e, simultaneamente, para a gestão 

adequado do recurso aos serviços de saúde. 
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2.1.5 – Procedimentos e Instrumentos para a Recolha de Dados  

 

A recolha de informação, definida por Fortin (2009, p.240) como “(…) o processo 

organizado, posto em prática para obter informação junto de múltiplas fontes, com o fim de 

passar de um nível de conhecimentos para outro”, pode ser realizada com recurso a diversos 

instrumentos. São muitos os métodos disponíveis para a identificação e validação concreta 

dos problemas aos quais pretendemos dar resposta, nomeadamente, a entrevista, o 

questionário, a cadeia de valores e os métodos de análise de situação como a análise “SWOT” 

(Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  

Como ponto de partida, no Estágio I, e numa fase inicial, optámos por realizar uma 

observação do contexto e das pessoas, que impulsionou o aprofundamento da temática. Após 

a análise de documentos de referência na área, pesquisa bibliográfica, dados epidemiológicos 

e caracterizado o contexto e população alvo, realizámos uma entrevista exploratória informal 

com os profissionais de saúde e identificámos uma necessidade em saúde no âmbito da 

capacitação parental na IRA, percecionada também nos momentos de contacto com as 

crianças/famílias durante este período.  

Com o objetivo de sustentar e validar a identificação do problema, e como instrumento de 

diagnóstico procedemos à elaboração de uma análise “SWOT” que permitiu compreender de 

que forma poderiam ser melhoradas as práticas de enfermagem neste âmbito, identificando 

as forças (Strenghts), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças 

(Threats). Esta é uma das técnicas mais frequentemente utilizadas na elaboração de 

diagnósticos da situação, permitindo a reflexão e confrontação com os fatores positivos e 

negativos identificados (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). 

Tabela 1 - Análise SWOT às Práticas de Enfermagem no Contexto da ULS 

 Fatores Positivos Fatores Negativos 

Ambiente Interno 

(organização) 

Strenghts - Forças 
Reconhecimento da importância 

da temática pelos elementos da 

equipa; 

Necessidade sentida por 

elementos-chave da equipa 

(enfermeiro chefe e EEESIP); 

Equipa multidisciplinar motivada 

para a melhoria contínua; 

Weaknesses- 
Fraquezas 

Limitação de recursos 

humanos devido a situação 

pandémica; 

Tempo despendido; 

Gastos monetários com a 

implementação; 
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Ambiente Externo 

(ambiente) 

Opportunities - 
Oportunidades 

Temática pertinente expressa 

em diversos documentos de 

referência; 

Disponibilidade de novas 

tecnologias;  

Oferta externa de apoios; 

Threats - Ameaças 
Conjuntura pandémica 

atual; 

Situação socioeconómica 

do país; 

Situação financeira das 

instituições de saúde;  

Escassez de recursos 

humanos; 

Dependência de diversos 

serviços que pode 

condicionar atraso na 

implementação. 
Fonte: elaboração própria 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento da população em estudo, no contexto A 

do Estágio Final, solicitámos à ULS dados estatísticos relativos ao motivo de admissão e alta 

para domicílio no SUP (anexo I), analisados no ponto 2.1.1, e elaborámos e aplicámos aos 

enfermeiros um questionário acerca da perceção das dificuldades dos pais/cuidadores de 

crianças com IRA e sinais e sintomas comuns (apêndice III). 

O questionário, de acordo com Marconi & Lakatos (2003, P. 201) pode ser definido como 

“um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Permite também obter 

informação fatual sobre atitudes, situações e intenções através de perguntas fechadas (em 

que os participantes são sujeitos a escolhas de respostas possíveis) e/ou perguntas abertas 

(Fortin, 2009). 

A realização de um pré-teste antes da aplicação permite identificar possíveis erros e, caso 

seja necessário, reformular (Marconi & Lakatos, 2003), pelo que se procedeu à sua aplicação 

a três enfermeiras não pertencentes ao serviço. Não tendo sido identificados erros, realizou-

se a implementação e recolha de dados.  

Os dados recolhidos foram utilizados exclusivamente para fins académicos. Com a reali-

zação deste questionário pretendemos conhecer a perceção dos enfermeiros acerca das difi-

culdades dos pais/cuidadores de crianças com IRA e sinais e sintomas comuns, tal como 

perceber a satisfação dos mesmos com o material informativo disponível no serviço, validando 

a pertinência do projeto.  
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O questionário foi elaborado contendo três partes. A primeira parte foi destinada à recolha 

de dados sociodemográficos, como o género, faixa etária, habilitações literárias e experiência 

profissional. Na segunda parte realizaram-se perguntas acerca da perceção das dificuldades 

dos pais/cuidadores de crianças com IRA e sinais e sintomas comuns. Na terceira parte foram 

realizadas perguntas relativas ao material informativo/demonstrativo acerca do tema disponí-

vel no serviço. 

Foram realizadas perguntas de escala de Lickert e perguntas de resposta aberta e o 

questionário foi aplicado em maio de 2021 no contexto A do Estágio Final. Recolheu-se um 

total de treze inquéritos, de um total de dezasseis possíveis.  

Nos diferentes contextos do Estágio Final realizámos ainda entrevistas exploratória 

informais com os enfermeiros chefe/coordenadores dos serviços e supervisores clínicos e 

apresentámos o tema que planeámos desenvolver como projeto de intervenção para 

compreender as necessidades dos serviços neste âmbito e definir a possibilidade de dar 

continuidade às atividades anteriormente delineadas, estendendo-as e ampliando-as aos 

diferentes contextos.  

 

2.1.5.1 – Apresentação e Discussão de Resultados  

 

Para a análise de conteúdo procedemos de acordo com as fases propostas por Bardin: 

pré-análise; exploração do material e tratamento dos resultados (Bardin, 1977).  

Para o tratamento de resultados utilizámos o programa informático Microsoft Office 

Excel®. A cada questionário foi atribuído um código (A1,… A13) e as respostas foram 

transcritas e estruturadas graficamente.  

Para a caracterização sociodemográfica dos participantes recorreu-se às seguintes 

variáveis: género, faixa etária, habilitações literárias e experiência profissional.  

Da leitura e análise dos dados concluímos que a totalidade dos enfermeiros que 

respondeu ao inquérito são do sexo feminino (100%). A faixa etária predominante foi a dos 

30-39 anos (46,15%), seguida da faixa etária 40-49 anos (23,08%). Relativamente às 

habilitações literárias a grande maioria dos participantes é detentor de curso de pós-

licenciatura, com 61,54%. 30,77% dos participantes tem como habilitação literária licenciatura. 

Apenas 1 participante é detentor do grau de mestre (7,69%). Quanto à experiência 

profissional, 38,46% tem entre 10-14 anos, 23,08% entre 15 e 19 anos e 15,38% até 4 anos 

de experiência profissional. Apenas 1 participante tem entre 5-9 anos de experiência (7,69%).  

Na segunda parte do questionário apurámos a perceção dos participantes acerca das 

dificuldades dos pais/cuidadores de crianças com IRA e sinais e sintomas comuns. 
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Quando afirmado que os pais/cuidadores demonstram conhecimentos na atuação 

perante sinais e sintomas de IRA na criança, 46,15% dos inquiridos discordou parcialmente 

da informação e 38,46% concordou parcialmente. Apenas uma pessoa concordou totalmente 

com a informação e uma pessoa discordou totalmente (7,69%), conforme explanado no 

gráfico 3. 
Gráfico 3- Conhecimento dos pais/cuidadores na atuação perante sinais e sintomas de IRA 

 

Fonte: Questionário  

Os resultados revelam a necessidade de informação dos pais/cuidadores relativamente 

à gestão da situação de doença da criança, descrita pela literatura (Alexandrino, Santos, Melo 

& Bastos, 2017; Alexandrino et al., 2017).  

Quando questionámos os participantes sobre qual consideram ser a maior dificuldade dos 

pais/cuidadores em situação de IRA, 61,54% mencionaram a lavagem nasal, 30,77% a 

administração de terapêutica, 46,15% a identificação de sinais de dificuldade respiratória, 

15,38% a identificação de sinais e sintomas de IRA e 15,38% a atuação perante sinais e 

sintomas “ligeiros”. 1 dos participantes não respondeu à pergunta (7,69%). Os resultados 

podem ser visualizados no gráfico 4. 

 
Gráfico 4- Dificuldades sentidas pelos pais/cuidadores em situação de IRA 

 

Fonte: Questionário 

As respostas evidenciam as principais lacunas de informação identificadas na literatura. 

Alexandrino et al., (2017) identificaram as necessidades de cuidadores de crianças a 
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frequentar a creche, para implementação de Sessões de Educação para a Saúde, apontando 

a identificação de sinais e sintomas de IRA, deteção de sinais de gravidade, forma de atuação, 

o que é normal e esperado dentro da situação de doença e como prevenir episódios futuros 

como sendo as mais frequentes (Alexandrino et al., 2017) 

O défice de conhecimentos nesta matéria constitui um importante motivo de insegurança 

dos pais/cuidadores,, propulsionando também a procura de cuidados de saúde. (Alexandrino, 

Santos, Melo & Bastos, 2017 ; Abegaz, Berhe & Gebretekle, 2019). De acordo com Abegaz, 

Berhe & Gebretekle (2019) a procura de cuidados de saúde é sobretudo influenciada pela 

percepção da gravidade da situação por parte dos pais/cuidadores. 

Coincidindo com estas premissas, quando afirmámos: “De acordo com a sua experiência, 

os pais/cuidadores têm perceção real da gravidade da situação, quando existem 

sinais/sintomas de IRA “, 53,85% dos inquiridos concordou parcialmente com a informação e 

38,46% discordou parcialmente. Um dos inquiridos (7,69%) discordou totalmente (gráfico 5). 

Gráfico 5 - Reconhecimento da gravidade demonstrado por pais/cuidadores 

 

Fonte: Questionário 

Em concordância com as respostas que obtivemos na afirmação mencionada 

anteriormente, perante a afirmação “Os pais/cuidadores têm conhecimento dos 

sinais/sintomas que justificam o recurso aos diversos serviços de saúde”, 46,15% dos 

participantes discordou parcialmente, a mesma percentagem que concordou parcialmente 

com a afirmação, conforme pode ser verificado no gráfico 6. Um participante respondeu 

discordar totalmente com a afirmação (7,69%). 
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Gráfico 6 - Reconhecimento dos pais/cuidadores dos sinais/sintomas que justificam o recurso a 

serviços de saúde 

 
Fonte: Questionário  

A perceção das dificuldades dos pais/cuidadores, por parte dos inquiridos, na gestão da 

doença, identificação de sinais de gravidade e reconhecimento de sinais/sintomas que 

justificam o recurso a serviços de saúde explica o resultado que obtivemos relativamente à 

importância da capacitação parental em situação de IRA. Todos os inquiridos responderam 

concordar totalmente com a afirmação “A capacitação parental em situação de IRA na criança 

é importante.”  

De facto, a literatura diz-nos que a implementação de intervenções de educação para a 

saúde que visem a disseminação de informação, treino e educação dos cuidadores para a 

correta gestão de episódios de IRA pode contribuir para minimizar as preocupações dos 

cuidadores. Representa, concomitantemente, uma ferramenta imprescindível na prevenção e 

gestão de IRA pediátrica, podendo contribuir para a redução da pressão para a prescrição de 

antibióticos, diminuição da frequência de consultas por infeções respiratória e redução da 

procura dos serviços de saúde (Alexandrino et al., 2017; Alexandrino, Santos, Melo & Bastos, 

2017). Segundo os autores, a correta gestão das IRA superiores poder também prevenir 

episódios mais graves de infeção respiratória (Alexandrino et al., 2017). 

Quando questionámos qual a faixa etária da criança em que os pais/cuidadores 

demonstram ter maior necessidade de conhecimento relativamente à atuação perante sinais 

e sintomas de IRA, 38,46% dos inquiridos respondeu dos 0-2 anos de idade, 23,08% 

respondeu dos 0-3 anos de idade e 30,77% até ao primeiro ano de vida. 1 participante não 

respondeu à pergunta (7,69%). Os resultados encontram-se evidenciados no gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Faixa etária da criança e que os pais/cuidadores demonstraram ter maior necessi-
dade de conhecimento relativamente à atuação perante sinais e sintomas de IRA 

 

Fonte: Questionário 

O confronto deste resultado com o resultado de estudos analisados que nos dizem que 

as crianças nos primeiros três anos de vida experienciam vários episódios de infeção simples 

(Vissing, Chawes, Rasmussen, & Bisgaard, 2018), tendo contacto com a grande maioria de 

vírus comuns nos primeiros dois anos de vida, permitiu-nos definir a faixa etária alvo do projeto 

de intervenção.  

Quando os participantes foram questionados acerca dos desafios encontrados no apoio 

ao exercício adequado de responsabilidades parentais em situação de doenças comuns da 

infância, entre as opções assinaladas (e tendo em conta que podiam ser selecionadas mais 

do que uma opção e/ou descrever outro fator identificado), como se verifica no gráfico 8, 

38,46% identificaram falta de tempo, a mesma percentagem que identificou a falta de recursos 

(material informativo/ demonstrativo). 53,85% referiu a renitência aos ensinos por parte dos 

pais/cuidadores. Uma pessoa descreveu, no campo “outros”: “Medo dos pais em magoar o 

seu filho ou causar dor”.  
Gráfico 8 - Desafios identificados no apoio ao exercício adequado de responsabilidades paren-
tais em situação de doenças comuns da infância 

 

Fonte: Questionário 

As respostas alertam-nos assim para duas questões essenciais na prestação de 

cuidados, a necessidade de uma dotação adequada de enfermeiros que permita atingir 

segurança na prestação de cuidados e qualidade dos mesmos e a importância de preparar os 
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pais/cuidadores para a participação nos cuidados, reconhecendo-os como os melhores 

prestadores de cuidados aos seus filhos e tornando-os parceiros no cuidar.  

A falta de material informativo de apoio apontada foi confirmada na terceira parte do 

questionário, destinada à colheita de informação relativamente ao material 

informativo/demonstrativo acerca de IRA disponível no serviço. 

Perante a afirmação “Os suportes informativos relativos a IRA disponíveis no meu serviço 

são suficientes para colmatar as necessidades dos pais relativamente ao tema.”, 76,92% dos 

inquiridos discordou parcialmente da informação, 15,38% concordou parcialmente. 7,69% 

discordou totalmente (gráfico 9). 

Gráfico 9 - Adequação dos suportes informativos relativos a IRA disponíveis no serviço 

 

Fonte: Questionário 

Quando afirmámos que seria importante a disponibilização de material informativo que 

pudesse ser fornecido a pais/cuidadores acerca da atuação perante sinais e sintomas comuns 

de IRA, como pode ser verificado no gráfico 10, 76,92% dos inquiridos concordou totalmente 

e 23,08% concordou parcialmente.  

Gráfico 10 - Importância da disponibilização de material informativo acerca da atuação perante 
sinais e sintomas comuns de IRA 

 

Fonte: Questionário 

As respostas às duas questões anteriores confirmam, assim, a perceção da necessidade 

de elaboração de um suporte informativo com vista na capacitação parental na IRA 

percecionada quer no Estágio I, quer no estágio final, conforme mencionado no ponto 2.1.1. 

0%

20%

40%

60%

80%

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

0%

20%

40%

60%

80%

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente



 
 

 
jan-22 | Página 45 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

Na última pergunta do inquérito questionámos que conteúdos seriam pertinentes abordar 

no material informativo. As respostas, explanadas no gráfico 11, incluíram a lavagem nasal 

(61,54%), a administração de terapêutica (30,77%), a técnica inalatória (23,08%), a 

identificação de sinais e sintomas de IRA (30,77%), a identificação de sinais de gravidade 

(23,08%) e a identificação de sinais de dificuldade respiratória (23,08%). 7,69% (1 inquirido) 

referiu a gestão da febre, identificação de fatores de risco, prevenção e tratamento da IRA 

como conteúdos pertinentes a abordar. Dois dos participantes não responderam à pergunta 

(15,38%). 

Gráfico 11- Conteúdos pertinentes a integrar no material informativo 

 

Fonte: Questionário 

A lavagem nasal foi, assim, o conteúdo mencionada mais vezes, tema já referido pelos 

participantes como uma das principais dificuldades dos pais/cuidadores perante IRA (Gráfico 

4).  

De facto, apesar de ser uma medida não farmacológica utilizada no alívio de sintomas 

das IRA, com boa tolerância e frequentemente recomendada, mesmo por clínicos, não é 

totalmente aceite pelos cuidadores. Os pais apresentam dúvidas e inseguranças 

relativamente à sua realização, já que alguns aspetos do procedimento não são muito claros, 

não havendo consenso sobre um protocolo uniforme, nomeadamente, em relação à 

frequência com que deve ser realizado, posição da criança, método utilizado e volume de soro 

fisiológico utilizado, o que pode reduzir o seu benefício. Tal facto, juntamente com o facto de 

ser, de acordo com os cuidadores, um método muito invasivo, contribui para a insegurança 

na sua realização (Alexandrino et al., 2017). 

Os resultados obtidos na análise da recolha de dados permitem sublinhar a importância 

da capacitação parental na IRA e a necessidade de elaboração de material informativo do 

tema que permita complementar os ensinos realizados, que nos propusemos a realizar. A 
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análise dos questionário possibilitou-nos, simultaneamente, e após confronto com a literatura, 

identificar subtemas essenciais a integrar neste suporte informativo. 

 

2.1.6. – Considerações Éticas e Deontológicas 

 

Os princípios éticos e deontológicos da enfermagem encontram-se definidos no Código 

Deontológico do Enfermeiro e no Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

(REPE), também ao nível da investigação. 

De acordo com o Código Deontológico do Enfermeiro, o enfermeiro deve “respeitar, 

defender e promover o direito da pessoa ao consentimento informado” (artigo 84o, alínea b) 

e com os deveres de sigilo, “manter o anonimato da pessoa sempre que o seu caso for usado 

em situações de ensino, investigação ou controlo da qualidade de cuidados” (artigo 85o, 

alínea d) (OE, 2015). 

Na fase de recolha de dados, de forma a assegurar os princípios ético-deontológicos, 

procedemos ao pedido de autorização ao Enfermeiro-chefe do contexto A do Estágio Final 

para aplicação dos instrumentos de recolha de dados e desenvolvimento do projeto de 

intervenção definido, que teve parecer positivo. 

Após serem informados da natureza do projeto, tema, objetivo geral e colaboração 

requerida, apresentámos aos participantes consentimento informado, livre e esclarecido, 

assinado em duplicado (apêndice IV), que foi lido em voz alta, garantindo a compressão do 

conteúdo por todos os inquiridos.  

Os dados recolhidos foram utilizados exclusivamente para fins académicos e foi garantido 

o anonimato e confidencialidade aos participantes. Estes foram também informados que, 

terminada a fase de tratamento de dados, os dados que pudessem conduzir à identificação 

dos intervenientes seriam destruídos. 

Na fase de tratamento de dados mantivemos o consentimento informado separado dos 

questionários, salvaguardando a identificação dos participantes. A cada questionário foi 

atribuído um código (A1,… A13) e as respostas foram transcritas e estruturadas graficamente. 

No presente relatório ocultámos os locais onde realizámos os estágios de forma a garantir 

as considerações éticas e proteção de dados e considerámos todas as questões ético-legais, 

bem como os princípios defendidos pela Declaração de Helsínquia.  

Todos os documentos utilizados encontram-se devidamente referenciados e citados, 

assegurando a integridade académica exigida. 
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2.2- Definição de Objetivos 
 

Ao definir objetivos enunciamos os resultados desejados relativamente aos problemas 

identificados de uma forma tecnicamente exequível, com o objetivo de alterar a evolução ou 

tendência natural do mesmo (Tavares, 1990). A definição de Objetivos, segunda fase da 

Metodologia de Projeto constitui, assim, uma fase fulcral na elaboração de projetos de ação 

(Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  

A escolha do objetivo geral e dos objetivos específicos baseou-se na responsabilidade 

do EESIP na promoção da parentalidade em situação de IRA e sinais e sintomas comuns, 

reconhecida a necessidade de contribuir para uma transição saudável, adoção de 

comportamentos de saúde e, consequentemente, para a utilização mais consciente de 

recursos. A sua definição teve, portanto, em conta a linha de investigação em que o projeto 

se inscreve, as competências específicas do EEESIP e competências de Mestre. 

Mão de Ferro (1999), citado por Ruivo, Ferrito & Nunes (2010), define objetivo geral como 

um enunciado de intenções que descreve os resultados esperados. Tendo em consideração 

o diagnóstico de situação realizado e a população alvo do nosso Projeto de Intervenção, 

definimos como Objetivo Geral: Contribuir para a Capacitação Parental em situação de 
IRA na criança até aos 2 anos de vida. 

O objetivo geral exige o estabelecimento de objetivos específicos que detalham o 

problema em que se pretende intervir. Estes devem ser pertinentes, precisos, realizáveis e 

mensuráveis (Tavares, 1990) e representam conhecimentos e capacidades que os formandos 

devem adquirir ao longo do processo formativo (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). Neste sentido, 

foram traçados os seguintes objetivos de específicos: 

▪ Identificar as necessidades e dificuldades dos pais/cuidadores no exercí-

cio da parentalidade no contexto de IRA e sinais e sintomas comuns; 

▪ Contribuir para a sensibilização dos enfermeiros para a importância da ca-

pacitação parental na IRA;  

▪ Uniformizar a intervenção dos enfermeiros relativamente aos ensinos pres-

tados no âmbito da Capacitação Parental na IRA; 

▪ Aumentar a literacia das famílias na gestão de IRA na criança. 

 

Nesta fase definimos também os indicadores de avaliação, que se encontram 

sistematizados na tabela 2. Segundo Imperatori e Giraldes (1993), estes permitem clarificar a 

realidade e validar processos, permitindo desta forma a avaliação do projeto de intervenção.  
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Tabela 2 - Indicadores de Avaliação do Projeto de Intervenção 

Objetivos Específicos Indicadores de Avaliação 

Identificar as necessidades e dificuldades 

dos pais/cuidadores no exercício da 

parentalidade no contexto de IRA e sinais 

e sintomas comuns; 

 

Que pelo menos 80% dos enfermeiros do 

Serviço de Internamento de Pediatria 

preencham o inquérito apresentado; 

Contribuir para a sensibilização dos 

enfermeiros para a importância da 

capacitação parental na IRA; 

 

Que 100% dos elementos-chave das 

equipas de enfermagem dos contextos 

onde serão realizados os estágios te-

nham conhecimento do projeto de inter-

venção; 

Que o Póster Científico “Competências 

do Enfermeiro na Educação Parental na 

IRA” seja elaborado; 

Uniformizar a intervenção dos 

enfermeiros relativamente aos ensinos 

prestados no âmbito da Capacitação 

Parental na IRA; 

 

Que pelo menos 50% dos enfermeiros do 

Serviço de Internamento de Pediatria 

assistam à formação “Uniformizar a 

aplicação da Técnica Inalatória” 

Aumentar a literacia das famílias na 

gestão de IRA na criança. 

 

Que o Cartaz Informativo “Tosse, Rinor-

reia, Febre e Congestão Nasal: E 

Agora?” seja elaborado;  

Que o “Manual para Pais e Cuidadores - 

Cuidar da Criança com Sinais e Sinto-

mas de IRA” seja elaborado; 
Fonte: Elaboração própria 

 

2.3- Planeamento 
 

O Planeamento constitui a terceira fase da Metodologia de Projeto. Definidos os objetivos, 

importa elaborar um plano detalhado do projeto que inclua os recursos necessários, as 

atividades a desenvolver, as limitações condicionantes, métodos e técnicas de pesquisa e 

respetivo cronograma (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  
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Nesta etapa pretende-se criar as bases e os termos em que, aquilo que definimos nas 

fases anteriores, será executado, definindo de forma detalhada as ações desenvolvidas de 

forma a permitir uma posterior avaliação do projeto (Imperatori & Giraldes, 1993). 

2.3.1- Planificação das Atividades, Meios e Estratégias 

 

A seleção de estratégias é considerada uma das etapas fundamentais no Planeamento 

em Saúde e consiste na escolha do caminho mais adequado para a resolução dos problemas 

de saúde prioritários (Imperatori & Giraldes, 1993). 

As estratégias centram-se, assim, sobretudo na utilização de recursos, método 

selecionado para execução do projeto e articulação entre os diversos membros que integram 

o projeto (Fortin, 1999, citado por Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010). Encontram-se, portanto, 

relacionadas com o conceito de eficiência. De modo a atingir os objetivos a que nos 

propusemos, definimos como estratégias: 

 

Envolvimento no maior número de Enfermeiros dos Serviços onde realizámos o 
Estágio I e Estágio Final. Para a concretização desta estratégia foi imprescindível a 

colaboração dos enfermeiros chefe/coordenador dos serviços e EEESIP que nos permitiram 

a apresentação do projeto às equipas e, através da integração nas mesmas, a possibilidade 

de partilha de experiências e apuramento da perceção dos profissionais acerca do tema. Este 

envolvimento garantiu a sensibilização dos enfermeiros para a temática e, simultaneamente, 

o seu envolvimento no projeto com vista na melhoria da qualidade da prestação de cuidados, 

prevista na Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-2020 (DR 2015). 

 

Trabalho em equipa multidisciplinar. Para a implementação de intervenções que visem 

a capacitação parental é essencial que a informação chegue aos pais/cuidadores de forma 

consistente, pelo que considerámos que a cooperação com outros profissionais da equipa 

multidisciplinar garantiria um esforço conjunto. Esta estratégia teve também como objetivo 

último garantir a melhoria da qualidade da prestação de cuidados. Para isso o Manual 

elaborado “Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar da Criança com Sinais e Sintomas de 

IRA” (apêndice V) foi também apresentado à equipa médica, nomeadamente, à diretora de 

serviço que aprovou o mesmo.   

 

Promoção da Literacia em Saúde. Definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como o conjunto “competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder, 



 
 

 
jan-22 | Página 50 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

compreender e utilizar informação por forma a promover e a manter uma boa saúde”, a 

promoção da Literacia em Saúde constitui uma importante oportunidade e desafio da Saúde 

Pública (DGS, 2019b, p.6), que adotámos como estratégia prioritária para a Capacitação 

Parental.  A capacitação para a utilização adequada do Sistema de Saúde, através da gestão 

da saúde e doença encontra-se prevista no Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-

2021 (DGS, 2019b). A elaboração de um material informativo que pudesse ser consultado 

pelos pais para o esclarecimento de dúvidas verificou-se, assim, imperativa. 

 

Promoção da Educação para a Saúde. A Estratégia Nacional para a Qualidade na 

Saúde 2015-2020 apresenta como princípio orientador o aumento da capacitação dos utentes, 

promovendo a educação e literacia em saúde, garantindo mais saúde e uma maior 

participação na tomada de decisão (Diário da República, 2015). As atividades desenvolvidas 

no âmbito do projeto pretenderam dar resposta a este princípio. Foram aproveitados os 

momentos de contacto a criança/família no sentido de transmitir conhecimento, mas também 

permitir o treino de habilidades, essenciais para aquisição de competências e confiança dos 

pais/cuidadores na prestação de cuidados à criança.  
 

Uniformização dos cuidados. A uniformização dos cuidados, garantida através da 

Sessão de Formação “Uniformizar a Aplicação da Técnica Inalatória” e, consequentemente, 

a uniformização da prestação de ensinos neste âmbito, foi uma das estratégias que adotámos 

no sentido da melhoria contínua da qualidade, através da implementação de boas práticas 

definida pelo Plano Nacional de Saúde (DGS, 2019a). 

 
Desenvolvimento de parcerias. Garantimos o envolvimento de diversos setores, 

desenvolvendo parcerias que garantissem a viabilidade do projeto e eficiência do mesmo. 

Realizámos, por isso, parceria com o Gabinete de Qualidade, Gabinete de Marketing e 

Comunicação e reprografia da ULS onde foi aplicado o projeto e estabelecemos contacto com 

o chefe regional de Vendas da Philips® e responsável da marca Narizinhos®, com o objetivo 

de divulgar o “Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar da Criança com Sinais e Sintomas de 

IRA”, garantindo a possibilidade das empresas colaborarem na impressão de manuais. 

Estabeleceu-se também uma parceria com uma empresa local que garantiu o grafismo do 

manual e edição em formato digital.  

 

Selecionadas as estratégias a implementar, importa definir as atividades e meios que se 

planearam executar. Miguel (2006), citado por Ruivo, Ferrito & Nunes (2010) define atividades 
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como “o elemento de trabalho realizado no decurso de um projeto.”, com “uma duração 

esperada, um custo esperado e requisitos esperados de recursos” (Ruivo, Ferrito & Nunes, 

2010, p. 20). 

Por sua vez, os meios consistem na determinação dos recursos humanos, técnicos, 

materiais e financeiros necessários para a realização do projeto, que cabe ao investigador 

determinar quais os mais convenientes ao seu objetivo (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  

Os meios selecionados tiveram em conta a lógica de economia de recursos, com o menor 

custo-efetividade e combate ao desperdício que garantisse uma política de equidade no 

acesso à saúde (DGS, 2016).  

Para mais fácil interpretação, organizámos a informação relativa às atividades 

desenvolvidas, recursos humanos e recursos materiais utilizados, na tabela 3.  

Tabela 3 - Atividades, Recursos Humanos e Recursos Materiais 

Objetivo Geral: Contribuir para a Capacitação Parental em situação de IRA na 
criança até aos 2 anos de vida. 

Objetivo Específico: Identificar as necessidades e dificuldades dos 
pais/cuidadores no exercício da parentalidade no contexto de IRA; 

Atividades Recursos Humanos Recursos materiais 

Entrevista exploratória 

informal com o 

enfermeiro 

chefe/coordenador e 

supervisor clínico dos 

diferentes contextos de 

estágio; 

Responsáveis do projeto; 

Enfermeiros 

chefe/coordenador dos 

diferentes serviços; 

Supervisores clínicos.  

Computador; 

Papel A4. 

Elaboração e aplicação 

de um Questionário a 

Enfermeiros acerca da 

Perceção das 

dificuldades dos 

pais/cuidadores de 

crianças com IRA e 

sinais e sintomas 

comuns; 

Responsáveis do projeto; 

Enfermeiros do Serviço de 

Internamento de Pediatria; 

Enfermeiro chefe do Serviço. 

Computador; 

Impressora; 

Papel A4; 

Canetas; 

Software: Word e Excel. 
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Objetivo Específico: Contribuir para a sensibilização dos enfermeiros para a 
importância da capacitação parental na IRA;  
Apresentação do tema 

do projeto aos 

profissionais de saúde 

nos diferentes contextos 

de estágio; 

Responsáveis do projeto; 

Equipas multidisciplinares dos 

diferentes contextos de 

estágio; 

Enfermeiros 

chefe/coordenadores dos 

diferentes serviços. 

Computador 

Software: PowerPoint e Word; 

Impressora 

Papel A4. 

 

Realização de uma 

Scoping Review e 

Elaboração do Póster 

Científico “Competências 

do Enfermeiro na 

Educação Parental na 

IRA”; 

Responsáveis do projeto; 

Supervisora clínica do 

Estágio I; 

Equipa da reprografia da 

ULSBA. 

Sala de reuniões; Computa-

dor; 

Internet (bases de dados ele-

trónicas);  

Impressora; 

Papel A4; 

Software: Word, Powerpoint e 

Publisher;  

Pendrive.  
Objetivo Específico: Uniformizar a intervenção dos enfermeiros relativamente aos 
ensinos prestados no âmbito da Capacitação Parental na IRA; 
Realização da Sessão de 

Formação aos 

Enfermeiros do Serviço 

de Internamento de 

Pediatria “Uniformizar a 

aplicação da Técnica 

Inalatória”  

Responsáveis do Projeto; 

Enfermeiros do Serviço de 

Internamento de Pediatria; 

Supervisora clínica do 

Serviço de Internamento de 

Pediatria. 

 

Sala de reuniões;  

Computador;  

Internet (bases de dados ele-

trónicas);  

Pendrive;  

Software: Word e Powerpoint  

Impressora; 

Papel A4; 

Projetor;  

Tela de projeção; 

Material didático/lúdico: câ-

mara expansora e máscara 

facial.  
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Criação de base teórica 

para a prestação de 

ensinos relativos à 

aspiração de secreções 

no domicílio 

Responsáveis do Projeto; 

Enfermeiro Chefe do Serviço 

de Internamento de Pediatria; 

Supervisora clínica do 

contexto A de estágio; 

Computador;  

Internet (bases de dados ele-

trónicas);  

Software: Word; 

Pendrive;  

Impressora; 

Papel A4. 

Objetivo Específico: Aumentar a literacia das famílias na gestão de IRA na criança 
Elaboração de um Cartaz 

Informativo dirigido aos 

pais/cuidadores intitulado 

“Tosse, Rinorreia, Febre 

e Congestão Nasal: E 

Agora?” 

 

Responsáveis do Projeto; 

Equipa do gabinete de comu-

nicação e marketing da UL-

SBA;  

Equipa da reprografia da 

ULSBA.  

Computador;  

Internet (bases de dados ele-

trónicas); 

Software: Word; 

 Pendrive;  

Impressora; 

Papel A4. 

 

Apresentação de Sessão 

de Formação “Infeções 

Respiratórias Agudas” na 

“Associação Terra Mãe” 

 

Responsáveis do Projeto; 

Representantes da 

Associação; 

Formandos; 

 

 

Computador;  

Internet (bases de dados ele-

trónicas e Serviço de áudio e 

videoconferência Zoom); 

Software: Word e PowerPoint; 

 Pendrive;  

Impressora; 

Papel A4. 
Realização da Revisão 

Sistemática da Literatura 

“Irrigação Nasal no 

Controlo de Sintomas 

Nasais em Pediatria” 

Responsáveis do projeto; Computador; 

Software: Word; 

Impressora; 

Papel A4. 

Elaboração do “Manual 

para Pais e Cuidadores - 

Cuidar da Criança com 

Sinais e Sintomas de 

IRA” 

Responsáveis do projeto; 

Colaboradores: chefe regional 

de Vendas da Philips® e 

responsável da marca 

Narizinhos®. 

 

Sala de reuniões; Computa-

dor; 

Internet (bases de dados ele-

trónicas);  

Software: Word, Powerpoint e 

Publisher;  
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Impressora; 

Papel A4; 

Pendrive. 
Fonte: elaboração própria 

De acordo com Tavares (1990), a identificação dos recursos materiais, financeiros e 

humanos são essenciais para o sucesso do projeto, podendo a má elaboração desta previsão 

comprometer a viabilidade do projeto de intervenção. A tabela 4 representa a previsão 

financeira do mesmo. No entanto, no momento de redação do presente relatório não nos é, 

ainda, possível determinar o custo total, já que o número de impressões do manual que nos 

comprometemos realizar será da responsabilidade da ULS em questão e disto dependerá o 

apoio financeiro das parcerias que estabelecemos. Aguardamos, assim, aprovação do manual 

para terminar a previsão financeira do projeto.   

Tabela 4 - Previsão financeira  

Recursos Descrição  Valor 

Material de apoio  Computador  1000€ 

Material de consumo  Poster Científico; 

Cartaz Informativo; 

“Manual para Pais e 

Cuidadores - Cuidar da 

Criança com Sinais e 

Sintomas de IRA”. 

25€ 

25€ 

? 

Custo total  € 
Fonte: Elaboração própria 

Com o objetivo de calendarizar as atividades a desenvolver e facilitar o controlo temporal 

das mesmas elaborámos um cronograma que se encontra em apêndice (apêndice VI). 

O desenvolvimento de um cronograma de projeto é de acordo com Miguel (2006), citado 

por Ruivo, Ferrito & Nunes (2010, p.20), “um processo interativo que determina as datas de 

início e de fim planeadas para as respetivas atividades a desenvolver durante o projeto”. 

Recordamos que, tratando-se de um processo interativo era previsível a necessidade de 

ajustes ao longo da sua implementação, pelo que no decorrer dos estágios foi alterado e 

ajustado de acordo com as necessidades. 
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2.4- Execução  
 

Na quarta etapa da Metodologia de Projeto, a execução, tudo o que foi previamente 

planeada é colocado em prática, efetivando-se as atividades delineadas anteriormente (Ruivo, 

Ferrito & Nunes, 2010). Os participantes do projeto, através das ações planeadas 

anteriormente confrontam-se, porém, com problemas cuja resolução contribui para o 

desenvolvimento de competências (Nogueira, 2005, citado por Ruivo, Ferrito e Nunes, 2010),  

Como ponto de partida para o delineamento do projeto de intervenção, no primeiro 

contexto de estágio (Estágio I) optámos por realizar uma observação do contexto e das 

pessoas, que impulsionou a realização de uma pesquisa bibliográfica aprofundada.  

A entrevista exploratória informal que realizámos com a supervisora clínica e enfermeiro 

coordenador da Unidade de Saúde Familiar (USF) onde foi realizado o Estágio, permitiu-nos 

confirmar a necessidade de intervenção no âmbito da capacitação parental na IRA nos 

primeiros dois anos de vida da criança, evidenciadas no ponto 2.1.1.  

Com o intuito de sensibilizar a equipa de enfermagem para a pertinência do tema e 

identificar as necessidades do serviço relativamente à capacitação parental na IRA, procedeu-

se à apresentação da temática do projeto de intervenção em reunião informal com os 

enfermeiros da USF, tal como fizemos em todos os contextos de estágio. Percecionámos, 

desta forma, a necessidade de criação de um suporte informativo que reforçasse os ensinos 

realizados aos pais/cuidadores relativamente à IRA, que nos propusemos realizar, o “Manual 

para Pais e Cuidadores - Cuidar da Criança com Sinais e Sintomas de Infeção Respiratória 

Aguda” (apêndice V). 

No Estágio I procedemos também à realização de um Scoping Review denominada 

“Competências do Enfermeiro na Educação Parental na IRA” a partir da qual realizámos um 

póster científico (apêndice VII), que foi apresentado à equipa. Dirigido aos pais/cuidadores 

elaborámos, conforme planeado, um cartaz informativo denominado “Tosse, Rinorreia, Febre 

e Congestão Nasal: E Agora?” (apêndice VIII), no âmbito das estratégias de Promoção da 

Educação para a Saúde e Educação para a Saúde.  

No Estágio Final foi mantido o “fio condutor” da temática definida e, a par da elaboração 

do Manual para Pais e Cuidadores, desenvolvemos outras atividades sempre com ligação ao 

objetivo geral do projeto e, simultaneamente, às necessidades identificadas nos contextos em 

que foram realizados os estágios. Estas atividades visaram o envolvimento do maior número 

de elementos das equipas, sensibilizando-os para a temática, tal como a melhoria da 

prestação de cuidados. 

No contexto A do Estágio Final, em reunião informal com o enfermeiro chefe e 

supervisora clínica confirmámos que a necessidade de criação de um suporte informativo na 
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área que pudesse ser consultado pelos pais e servisse de apoio à prestação de ensinos, era 

prioritária, pelo que optámos pela elaboração do manual numa abordagem que se adequasse 

aos diferentes contextos. Compreendemos que a sua realização teria que integrar vários 

subtemas e que a sua construção exigiria um trabalho intenso de pesquisa, pelo que a 

execução se prolongaria pelo período restante de estágio. 

Sentindo a necessidade de entender a perceção dos profissionais de saúde das 

dificuldades dos pais/cuidadores de crianças com IRA e sinais e sintomas comuns, 

elaborámos e aplicámos um Questionário (apêndice III) cuja análise, além de contribuir para 

o diagnóstico da situação, após confronto com a literatura, nos deu importantes contributos 

para a definição de prioridades na realização do manual que nos propusemos realizar. Este 

foi aplicado na reunião que realizámos para apresentar o tema do projeto, sensibilizando os 

enfermeiros para a temática e envolvendo-os na sua execução.  

Da observação direta no primeiro contexto do Estágio Final e na entrevista informal 

realizada constatámos também, no âmbito da necessidade de saúde identificada, a 

inexistência de uniformidade na execução da Técnica Inalatória e, consequentemente, em 

relação aos ensinos prestados neste âmbito, tal como o facto de não existir nenhum suporte 

teórico de apoio aos ensinos para a aspiração de secreções no domicílio.  

Realizámos, desta forma, uma Sessão de Formação dirigida aos enfermeiros do Serviço 

intitulada “Uniformizar a aplicação da Técnica Inalatória”, que se realizou no dia 2 de junho de 

2021 (apêndice IX). Elaborámos ainda o suporte teórico para a prestação de ensinos relativos 

à aspiração de secreções no domicílio (apêndice X).  

O resultado da pesquisa de artigos científicos e documentos de referência exigida para a 

realização destas atividades, como de outra realizadas ao longo de todo o contexto formativo, 

constituíram parte da base teórica para elaboração do manual informativo.  

Definido que a população alvo eram os pais/cuidadores de crianças até aos dois anos de 

idade, no contexto B do Estágio Final focámos a pesquisa bibliográfica na suscetibilidade 

do RN pré-termo às IRA. Desenvolvemos, a partir desta pesquisa, um capítulo específico do 

manual acerca do tema, capaz de alertar os pais/cuidadores para a suscetibilidade dos RN à 

doença e os capacitar para a chegada do RN ao domicílio. 

Foi no Contexto C do Estágio Final que tivemos contacto com mais situações de IRA, 

dada a época do ano em que foi realizado. Os momentos de contacto com a criança/família 

foram aproveitados para o desenvolvimento de competências nesta área e para o 

desenvolvimento de intervenções promotoras da parentalidade. Verificámos, assim, que os 

pais/cuidadores revelavam insegurança/desconhecimento sobretudo em relação a dois 

procedimentos: a técnica inalatória e o procedimento de irrigação nasal, indo ao encontro dos 
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resultados do Questionário que aplicámos aos enfermeiros no Contexto A do Estágio Final e 

que descrevemos detalhadamente no ponto 2.1.5.1. 

Confrontando estes resultados com a literatura, verificámos que os pais/cuidadores 

apresentam, de facto, dificuldade e insegurança na execução da técnica de irrigação nasal e 

que alguns aspetos do procedimento não são muito claros. Tendo por base esta premissa, 

realizámos uma Revisão Sistemática da Literatura intitulada “Irrigação Nasal no Controlo de 

Sintomas Nasais em Pediatria” (apêndice XI) com o objetivo de compreender o efeito dos 

diferentes métodos de irrigação nasal no alívio de sintomas nasais em crianças. Reunimos, 

assim, a mais recente evidência científica do tema, o que nos permitiu elaborar um capítulo 

do manual acerca da obstrução nasal e rinorreia, com informação recente e fidedigna, onde 

descrevemos as vantagens, indicações e técnica de irrigação nasal.  

Durante este período reunimos os documentos de referência, artigos científicos e outra 

bibliografia acerca do tema e terminámos a elaboração do “Manual para Pais e Cuidadores - 

Cuidar da Criança com Sinais e Sintomas de IRA” (apêndice V), que contempla os seguintes 

capítulos: Introdução, Fatores de Risco, Prevenção, Sintomas e Tratamento, Febre, Tosse, 

Rinorreira e Congestão Nasal, Dispneia, Técnica Inalatória e um último capítulo acerca da 

suscetibilidade do bebé prematuro.  

Submetemos o manual a aprovação da equipa multidisciplinar do Serviço de Pediatria na 

ULSBA, nomeadamente, à enfermeira chefe e diretora de serviço, cujo resultado aguardamos 

para posteriormente pedirmos a aprovação do Núcleo da Qualidade da referida ULS. 

Utilizando como estratégia o estabelecimento de parcerias de forma a garantir a 

viabilidade e eficiência do projeto, estabelecemos contacto com o chefe regional de Vendas 

da Philips® e responsável da marca Narizinhos®, a quem divulgámos o “Manual para Pais e 

Cuidadores - Cuidar da Criança com Sinais e Sintomas de IRA”, garantindo a possibilidade 

de as empresas colaborarem na impressão de manuais. Esta colaboração foi protelada para 

uma fase posterior do projeto, após aprovação pelo Gabinete de Qualidade  

Estas cederam-nos, ainda, autorização para utilização de imagens que integraram o 

manual, nomeadamente relativamente à câmara expansora e máscara facial, pela Philips® e 

lavagem nasal, pela Narizinhos®, marca que produz uma tampa de fluxo adaptável a qualquer 

seringa que permite aos pais/cuidadores realizar a técnica de forma segura e confortável, 

reduzindo o medo que muitos pais têm de magoar a criança. Publicitaremos, desta forma, as 

marcas através da divulgação dos produtos, garantindo um apoio financeiro para o projeto.   

Estabelecemos ainda uma parceria com uma empresa local de comunicação visual que 

garantiu o grafismo do protótipo de Manual elaborado e edição em formato digital. 
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Durante o período em que se realizou o Estágio Final tivemos ainda a oportunidade de 

realizar uma Sessão de Formação designada “Infeções Respiratórias Agudas” na Associação 

Terra Mãe (apêndice XII), dirigida a mães e futuras mães de crianças em situação de pobreza 

ou vulnerabilidade social, no sentido de as capacitar para a gestão das situações de IRA. O 

certificado encontra-se em anexo (anexo IV). 

 

2.5- Avaliação 
 

A avaliação constitui um processo dinâmico e contínuo, que permite avaliar de forma 

rigorosa o trabalho desenvolvido. Implica, portanto, a contemplação de “várias vertentes de 

análise e reflexão”, devendo a forma e as ferramentas a utilizar ser definidas previamente 

(Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010, p.25). 

A avaliação, segundo Imperatori & Giraldes (1993) consiste, portanto, numa comparação 

com o padrão ou modelo com o intuito de melhorar ou corrigir, acrescentando informação útil 

das experiências realizadas.  

Ruivo, Ferrito & Nunes (2010) distinguem a avaliação intermédia/depuração e a avaliação 

do processo e do produto do Projeto. Considerando que, por uma questão de limitação 

temporal existem ainda atividades a desenvolver, não é possível fazer uma avaliação do 

processo e do produto do Projeto, neste momento. 

Procedemos, por isso, a uma avaliação intermédia que permitiu realizar uma reflexão 

sobre o percurso percorrido até ao momento e, consequentemente, realizar as primeiras 

críticas e ajustes necessários.  

Tabela 5 - Avaliação Intermédia 

Indicador Cálculo Resultado  Avaliação 
Que pelo menos 
80% dos 
enfermeiros do 
Serviço de 
Internamento de 
Pediatria 
preencham o 
inquérito 
apresentado 

Taxa de execução 

(Nº de enfermeiros 

que preencheram o 

inquérito/ Nº total de 

enfermeiros do 

serviço em funções) 

13

16
𝑥100 

= 81,25% 

 

Atingido 
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Que 100% dos 
elementos-chave 
das equipas de 
enfermagem dos 
contextos onde 
serão realizados 
os estágios 
tenham 
conhecimento do 
projeto de 
intervenção 

Taxa de adesão 

(Nº de 

enfermeiros/chefe 

coordenadores dos 

serviços + 

supervisores clínicos 

presentes nas 

reuniões informais 

de apresentação do 

projeto)/(Nº total de 

enfermeiros 

chefe/coordenadores 

dos serviços + 

supervisores 

clínicos) 

2 + 2 + 2 + 2

8
𝑥100 

=100% 

 

 

Superado 

Que o Póster 
Científico 
“Competências 
do Enfermeiro na 
Educação 
Parental na IRA” 
seja elaborado 

Taxa de Execução 

Póster elaborado 
Póster elaborado Atingido 

Que pelo menos 
50% dos 
enfermeiros do 
Serviço de 
Internamento de 
Pediatria 
assistam à 
formação 
“Uniformizar a 
aplicação da 
Técnica 
Inalatória” 

Taxa de adesão 

(Nº de enfermeiros 

presentes na 

formação/Nº total de 

enfermeiros do 

serviço em funções) 

9

13
𝑥100 

=69,23% 

 

 

 

Atingido 
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Que o Cartaz 
Informativo 
“Tosse, 
Rinorreia, Febre e 
Congestão Nasal: 
E Agora?” seja 
elaborado  

Taxa de Execução 

Cartaz informativo 

elaborado 

Cartaz informativo 

elaborado 
Atingido 

Que o “Manual 
para Pais e 
Cuidadores - 
Cuidar da Criança 
com Sinais e 
Sintomas de IRA” 
seja elaborado  

Taxa de Execução 

Manual elaborado 

 

Em execução Em execução 

     Fonte: Elaboração própria 

Após a análise dos resultados obtidos através da avaliação dos indicadores, podemos 

concluir que os objetivos do projeto possíveis de atingir até ao momento de redação do 

presente relatório, foram atingidos com sucesso. Ao longo do Estágio I e Estágio Final 

desenvolvemos atividades que nos permitiram atingir o objetivo geral estabelecido (Contribuir 

para a Capacitação Parental em situação de IRA na criança até aos 2 anos de vida), 

envolvendo o maior número de profissionais possível, de enfermagem e restante equipa 

multidisciplinar, de forma a garantir um esforço conjunto da concretização deste mesmo 

objetivo 

O produto final do projeto de intervenção, o “Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar da 

Criança com Sinais e Sintomas de IRA” (apêndice V), encontra-se ainda em fase de 

aprovação, pelo que perspetivamos que possa estar terminado durante o primeiro trimestre 

de 2022, ambicionando que possa contribuir para a capacitação parental na atuação perante 

sinais e sintomas de IRA, dotando os pais/cuidadores de conhecimentos e capacidade e 

servindo como suporte na prestação de ensinos na área. Ambicionamos, assim, que possa 

contribuir para a melhoria da prestação de cuidados e, concomitantemente, para a redução 

dos níveis de stress dos pais/cuidadores e da criança e redução da utilização indevida dos 

serviços de saúde por IRA.  

De forma a atingir este objetivo, o seguimento do projeto será realizado pela estudante, 

já que integra a ULS a que se destina e pelo enfermeiro chefe do Contexto A do Estágio Final, 

garantido a continuação do mesmo e a concretização dos objetivos a que nos propusemos.  
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2.6- Divulgação dos Resultados 
 

A implementação de um projeto de intervenção na área da saúde apresenta um papel 

fundamental no desenvolvimento profissional e melhoria da prestação de cuidados. Neste 

sentido, a divulgação dos resultados permite que a população em geral tenha conhecimento 

do esforço desenvolvimento e aumente os seus conhecimentos sobre a temática abordada. 

Ao mesmo tempo, permite que haja um retorno do projeto desenvolvido, possibilitando a 

adaptação do material (manual informativo) e do método utilizado (Ruivo, Ferrito & Nunes, 

2010). 

Para divulgar o projeto e tendo em conta que o “Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar 

da Criança com Sinais e Sintomas de IRA” (apêndice V), produto final do mesmo, pretende 

chegar aos pais/cuidadores de crianças até aos 2 anos de idade, sendo disponibilizado tanto 

em cuidados de saúde primários, como serviço de internamento de pediatria e urgência 

pediátrica da ULSBA, a divulgação deverá respeitar os canais de comunicação da instituição. 

A divulgação será, portanto, realizada na página online do Departamento de Comunicação e 

Marketing, a quem será realizado o pedido de colaboração, após aprovação.  

Com o mesmo objetivo pretendemos a publicação do artigo científico realizado “Irrigação 

Nasal no Controlo de Sintomas Nasais em Pediatria” numa revista científica. Participaremos, 

ainda, no II Congresso Internacional Interdisciplinar sobre Representações Sociais e sobre 

Qualidade de Vida do Vale do São Francisco, que se realizará nos próximos dias 15 a 17 de 

dezembro, onde apresentaremos o tema “Capacitação Parental Na Infeção Respiratória 

Aguda”, tendo já recebido aprovação da Comissão Científica do mesmo (anexo II). 
A redação do presente Relatório do Projeto de Intervenção concretiza também todo o seu 

processo de desenvolvimento e permitiu sistematizar, organizar e interpretar a informação 

obtida. Garantimos, também assim, a divulgação dos resultados, que poderá contribuir para 

acrescentar e sistematizar informação na comunidade científica e contribuir para a melhoria 

da prestação de cuidados (Ruivo, Ferrito & Nunes, 2010).  

 

 

 

  



 
 

 
jan-22 | Página 62 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

 

 

3- PERCURSO FORMATIVO - DESCRIÇÃO E ANÁLISE REFLEXIVA 
 

O Estágio I realizou-se ao longo de seis semanas, entre o dia 15 de março de 2021 e o 

dia 23 de abril de 2021, numa Unidade de Saúde Familiar, perfazendo um total de 144 horas 

de contacto. O Estágio Final realizou-se em três contextos diferentes entre o dia 26 de abril e 

o dia 22 de outubro de 2021: Serviço de Internamento de Pediatria (Contexto A), Unidade de 

Cuidados Intensivos Neonatais (Contexto B) e Serviço de Urgência Pediátrica (Contexto C). 

Em cada um dos contextos foram realizadas 112 horas de contacto ao longo de seis semanas.  

A escolha dos locais de estágio foi realizada com vista no desenvolvimento de 

competências comuns e específicas de EEESIP e nas necessidades de aprendizagem 

individuais. Os diferentes contextos permitiram o desenvolvimento de competências 

específicas de acordo com as particularidades dos mesmos, alargando a possibilidade de 

experiências e conhecimentos adquiridos, teóricos e práticos.  

Estabeleceram-se objetivos gerais, transversais aos diferentes contextos, e objetivos 

específicos para os diferentes contextos, mencionados nos subpontos correspondentes a 

cada um deles. 

Assim, foram definidos os seguintes objetivos gerais: 

▪ Desenvolver competências de Mestre e EEESIP na prestação de cuidados especiali-

zados à criança/jovem e família em situação de especial complexidade;  

▪ Desenvolver competências no âmbito da capacitação parental em situação de IRA;  

▪ Implementar um Projeto de Intervenção. 

O Projeto de Intervenção foi desenvolvido ao longo do Estágio I e Estágio Final, 

culminando com a elaboração do “Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar da Criança com 

Sinais e Sintomas de IRA” (apêndice V), aplicável nos diferentes contextos. A par da 

elaboração deste manual, foram desenvolvidas outras atividades, descritas de forma 

minuciosa no ponto 2. 

Neste ponto será abordado o percurso desenvolvido no Estágio I e Estágio Final, os 

objetivos definidos para cada contexto, aprendizagens e atividades desenvolvidas.  

 

 

3.1- Estágio 1: Unidade de Saúde Familiar 
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O Estágio I foi realizado em CSP numa USF. Delineámos, para este estágio, os objetivos 

específicos:  

▪ Conhecer a dinâmica funcional e organizacional da USF;  

▪ Identificar as competências do EEESIP na Consulta de Saúde Infantil e Juvenil e pro-

jetos desenvolvidos; 

▪ Desenvolver conhecimentos e competências relativas à capacitação parental em con-

texto de CSP;  

▪ Sensibilizar os enfermeiros para a pertinência da capacitação parental em situação de 

IRA; 

▪ Capacitar os pais/cuidadores com conhecimento sobre a IRA na criança; 

▪ Realizar um Estudo de Caso para avaliação da Unidade Curricular. 

 

Os CSP constituem um elemento central do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao 

assumirem um papel preponderante na promoção da saúde, prevenção da doença, prestação 

de cuidados de saúde e acompanhamento próximo às populações (Diário da República, 

2017). As USF são “unidades elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais e 

familiares, que assentam em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, 

enfermeiros e pessoal administrativo (…)” (Diário da República, 2017, p. 3128 ) 

A USF onde foi realizado o Estágio I pertence a uma Unidade Local de Saúde e é parte 

integrante de um Agrupamento de Centros de Saúde. Tem como missão a prestação de CSP 

com base em elevada competência técnico-científica, realizada de forma personalizada, 

holística e acessível aos utentes, famílias e comunidade. Visa, desta forma, obter os melhores 

resultados na promoção da saúde e prevenção da doença (SNS, 2021)5.  

A USF em questão possui uma equipa multidisciplinar constituída por nove médicos, nove 

enfermeiros (dois EEESIP), sete assistentes técnicos e três assistentes operacionais, 

organizados por equipas nucleares de saúde.  

 A USF disponibiliza aos utentes consultas programadas, consultas não 

programadas/abertas (destinadas a situações agudas de cuidados) e contactos indiretos (para 

situações cuja resolução não exige a presença física do utente). Disponibiliza ainda consultas 

domiciliárias destinadas a utentes dependentes ou que, por uma situação súbita, estejam 

impedidos de se descolar à Unidade de Saúde. 

Estão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, devendo estas, idealmente, ser 

realizadas em conjunto. As consultas disponíveis são: Planeamento Familiar, Saúde Materna, 

 
5 http://www.ulsba.min-saude.pt 
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Saúde Infantil, Saúde Juvenil/Adulto/Idoso, Consulta de vigilância (diabetes/hipertensão), 

Rastreios Oncológicos e Consultas para Tratamentos/Injetáveis/Controle de INR. 

A USF serve, de momento, um total de 15007 utentes do Conselho (SNS, 2021)3. 

Para a concretização dos objetivos definidos para o Estágio I, foram planeadas as 

seguintes atividades:  

a) Consulta de dossiers e informação em bases de dados que permita conhecer as ca-

racterísticas e necessidades da população pediátrica e respetivas famílias, abrangidas 

pela USF; 

b) Observação da prestação de cuidados do EEESIP em CSP; 

c) Colaboração na prestação de cuidados especializados à criança/jovem e família rela-

tiva à vigilância de Saúde Infantil e Juvenil; 

d) Elaboração um Póster Científico, a partir de uma Scoping Review, intitulado “Compe-

tências do Enfermeiro na Educação Parental na IRA”; 

e) Elaboração de um Cartaz Informativo, dirigido aos pais/cuidadores intitulado “Tosse, 

Rinorreia, Febre e Congestão Nasal: E Agora?”. 

Durante o Estágio I pudemos participar na realização de Consultas de Vigilância de Saúde 

Infantil e Juvenil, de acordo com o PNSIJ, da DGS.  

A colaboração no planeamento e execução das mesmas, tal como o contacto com a 

criança/família noutros contextos, como em Consulta Aberta, permitiu mobilizar, desenvolver 

e integrar conhecimentos e competências abordadas durante o período teórico, na prestação 

de cuidados especializados à criança/jovem e família, conhecer as características e 

necessidades de parte da população pediátrica e respetivas famílias e compreendermos as 

competências do EEESIP.   

Neste contexto, foram desenvolvidas atividades relativas à avaliação da dinâmica de 

crescimento, avaliação do desenvolvimento infantil, avaliação de parâmetros definidos para a 

idade e abordagem dos cuidados antecipatórios preconizados para as diferentes faixas 

etárias, o que exigiu a mobilização constante de conhecimentos. A sensibilização para a 

importância no Plano Nacional de Vacinação e participação no mesmo foram também parte 

importante deste percurso.  

Tendo o Estágio I decorrido durante um contexto pandémico, alguns dos projetos 

desenvolvidos pela USF encontravam-se suspensos. Foi, porém, possível compreendermos 

o papel do EEESIP na testagem de crianças e jovens à COVID 19, tal como a pertinência e a 

exequibilidade do projeto “Cantinho da Amamentação”. 
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No Estágio I iniciámos o desenvolvimento das primeiras atividades do projeto de 

intervenção, descritas detalhadamente no ponto 2. Neste contexto, realizámos uma Scoping 

Review intitulada “Competências do Enfermeiro na Educação Parental na IRA” (apêndice II), 

a partir da qual elaborámos um poster científico (apêndice VII), com o objetivo de sensibilizar 

a equipa de enfermagem para a importância da capacitação parental na área. Com o objetivo 

de contribuir para a literacia e capacitação parental na IRA, e para complementar os ensinos 

prestados relativos ao tema elaborámos também um cartaz informativo intitulado “Tosse, 

Rinorreia, Febre e Congestão Nasal: E Agora?” (apêndice VIII).  

Durante todo o período de Estágio consultámos e analisámos bibliografia e documentos 

de referência relativos à capacitação parental e IRA, contribuindo para o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e capacidades na área. A apresentação do tema do projeto à 

equipa, elaboração de um póster científico e elaboração de um cartaz informativo permitiram-

nos dar resposta à necessidade de sensibilizar os enfermeiros para o tema e capacitar os 

pais/cuidadores para o mesmo.  

Os conhecimentos adquiridos e consolidados foram também um importante contributo 

para a elaboração do suporte informativo a que nos propusemos realizar, o “Manual para Pais 

e Cuidadores - Cuidar da Criança com Sinais e Sintomas de IRA” (apêndice V), produto final 

deste projeto. A elaboração deste manual iniciou-se, portanto, no Estágio I, prolongando-se 

pelo Estágio final. A sua elaboração surgiu da necessidade manifestada numa entrevista 

exploratória informal realizada com a supervisora clínica e enfermeiro coordenador deste 

contexto, de um suporte informativo que reforçasse os ensinos realizados aos pais/cuidadores 

relativamente à IRA, na Consulta de Vigilância de Saúde Infantil.   

A realização do Estudo de Caso, por sua vez, permitiu-nos desenvolver conhecimentos e 

competências científicas, técnicas e humanas na área da promoção da parentalidade em 

situação de doença comum na infância, identificar as necessidades e dificuldades dos 

pais/cuidadores no exercício da parentalidade no contexto de IRA nos primeiros anos de vida 

da criança e desenvolver competências para o desenvolvimento do Processo de Enfermagem. 

O Estudo de Caso selecionado abordou uma lactente, de 9 meses de idade, cuja mãe 

revelou dúvidas e inseguranças que se relacionavam com dois episódios de IRA, 

nomeadamente em relação à abordagem de sinais e sintomas comuns (febre e tosse) e 

promoção do sono, cujo padrão se teria alterado na sequência destes episódios.  

A aplicação do Processo de Enfermagem neste contexto permitiu-nos estabelecer uma 

parceria de cuidados promotora da otimização da saúde da criança/família e da parentalidade. 

A interação enfermeiro-criança/família exigida para a colheita de dados e para a 

elaboração do Estudo de Caso permitiu um conhecimento abrangente da criança/família, 
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avaliação e observação comportamental. Contribuiu, ao mesmo tempo, para o 

aprofundamento de conhecimentos em áreas de interesse, imprescindíveis na prática de 

cuidados em saúde infantil e pediatria: promoção do sono, doença comum na infância e 

exercício da parentalidade. 

Salientamos a importância de todos os momentos de contacto com as crianças/jovens e 

famílias para o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões, assistindo-as na maximização 

da sua saúde e dando resposta às necessidades do ciclo de vida e desenvolvimento. Este 

revelou-se, assim, um contexto fundamental para o desenvolvimento de competências de 

EEESIP, discriminadas no ponto 4, tal como para implementação de atividades que visem a 

capacitação parental na IRA.  

 

3.2 – Estágio Final: Contexto A - Serviço de Internamento de Pediatria  
 

O Estágio Final contexto A foi realizado numa Serviço de Internamento de Pediatria. 

Delineámos os seguintes objetivos específicos: 

▪ Conhecer a dinâmica funcional e organizacional do Serviço de Internamento de Pedi-

atria; 

▪ Reconhecer as competências do EEESIP na prestação cuidados de enfermagem es-

pecializados à criança/jovem e família em contexto de internamento;  

▪ Desenvolver conhecimentos e competências relativas à capacitação parental em con-

texto de internamento;  

▪ Conhecer a opinião da equipa de enfermagem acerca das dificuldades dos pais/cui-

dadores de crianças, relativamente à IRA; 

▪ Capacitar os pais/cuidadores para a IRA na criança; 

 

O Serviço de Internamento de Pediatria encontra-se inserido num hospital de referência, 

integrado no SNS. Atua ao nível do atendimento de crianças e adolescentes (entre os 28 dias 

e os 17 anos e 365 dias) da sua área de influência e distritos limítrofes, dando resposta na 

área médica e cirúrgica. 

Pertence ao Departamento da Mulher e da Criança. A sua atuação garante o profundo 

respeito pela dignidade da vida humana, zela pelo bem-estar das crianças, da comunidade e 

pela harmonia entre o avanço tecnológico e a humanização dos cuidados de saúde. Promove 

o conhecimento, a excelência técnica, a multidisciplinaridade e racionalidade e colabora na 
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melhoria progressiva dos indicadores de saúde da população abrangida pelo serviço (SNS, 

2021)6. 

As Consultas Externas de Pediatria são uma valência dependente do Serviço de Pediatria 

Geral, com espaço próprio, funcionando num edifício anexo ao edifício principal, que prestam 

cuidados de saúde diferenciados, em regime de ambulatório, a crianças e jovens até aos 18 

anos de idade. Dão resposta ao nível das áreas de Pediatria geral, Desenvolvimento, Doenças 

Respiratórias, Neonatologia, Aconselhamento Genético, Obesidade, Nutrição, 

Neuropediatria, Cardiologia pediátrica e Diabetes infantil e juvenil.  

Para além do Serviço de Pediatria Geral e Consultas Externas, importa salientar que, 

fisicamente integrado no internamento de Pediatria localiza-se também a Unidade de 

Neonatologia (Unidade de Cuidados Especiais aos RN) que atende RN de pré-termo ou de 

termo até 28 dias de idade ou idade corrigida, para vigilância ou tratamento. 

O Serviço de Pediatria Geral é constituído por 5 enfermarias, identificadas por cores - 

amarela, azul, rosa e verde e a última corresponde a um quarto individual que funciona como 

quarto de isolamento. As restantes enfermarias apresentam capacidade para 3 camas ou 4 

berços que são geridas de acordo com a idade da criança, sexo e afluência de crianças no 

serviço. Apenas uma das enfermarias se encontra preparada para receber crianças com 

suspeita ou confirmação de SARS-CoV-2. 

Cada unidade da criança possui uma cama/berço, mesa de cabeceira, campainha de 

chamada, tomada elétrica, rampa de oxigénio, aspirador de secreções, óculos nasais, 

máscara de alto débito e sondas de aspiração de diferentes calibres. Todas as enfermarias 

apresentam um Liquid Crystal Display.  

No que concerne aos Recursos Humanos, o serviço é constituído por uma equipa 

multidisciplinar – enfermeiros de cuidados gerais, EESIP e um enfermeiro especialista em 

Reabilitação, médicos especialistas, médicos internos, assistentes operacionais e 

administrativos. Importa salientar que a equipa multidisciplinar presta serviço na Unidade de 

Neonatologia e Serviço de Pediatria Geral, sendo que os profissionais são alocados de acordo 

com o horário em vigor.  

O Serviço de Pediatria articula-se também com outros Serviços Clínicos de acordo com 

a sua necessidade, nomeadamente com: o Departamento de Especialidades Cirúrgicas, 

Departamento de Medicina Física e de Reabilitação, Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental. Para além destes, ainda existe articulação com o Serviço de Nutrição e Apoio Social. 

 
6 http://www.ulsba.min-saude.pt 
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O método de trabalho utilizado pela equipa de enfermagem é o método individual de 

trabalho, privilegiando-se, porém, a interajuda e cooperação entre os elementos da equipa. 

Existem também medidas específicas de segurança, pelo que o Serviço se encontra 

fechado com porta eletrónica, com acesso permitido apenas por um código de segurança. As 

crianças internadas encontram-se identificadas com pulseira de identificação e pulseira 

eletrónica de segurança anti rapto.  

Para a concretização dos objetivos definidos para o Contexto A, planeámos as seguintes 

atividades:  

a) Observação da prestação de cuidados do EEESIP num Serviço de internamento; 

b) Colaboração na prestação de cuidados especializados à criança/jovem e família;  

c) Identificação das dificuldades dos pais/cuidadores relativamente à IRA e sinais e sin-

tomas comuns; 

d) Desenvolvimento de competências que contribuam para a capacitação parental em 

situação de IRA; 

e) Contribuição para a uniformização de cuidados relativos à Técnica Inalatória; 

 
Durante o Estágio Final: Contexto A, para além das atividades desenvolvidas para a 

implementação do Projeto de Intervenção, descritas detalhadamente no ponto 2, pudemos 

participar na prestação de cuidados específicos à criança/jovem e família em contexto de 

internamento, promovendo a parceria de cuidados e autocuidado no sentido do 

restabelecimento da saúde, prevenção de doença e promoção do bem-estar e qualidade de 

vida.  

Conscientes do impacto da hospitalização foram tidos em conta os aspetos relacionados 

com a adaptação da criança/jovem família à hospitalização, bem como da promoção da 

parentalidade, conseguida sobretudo através do contributo para a obtenção de 

conhecimentos e habilidades promotoras da saúde. 

A observação e colaboração na prestação de cuidados permitiram também perceber as 

competências do EEESIP em contexto de internamento. Constatámos que a grande maioria 

da equipa de enfermagem é especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica e, 

como tal, detentora de um elevado nível de conhecimento na área, o que se traduz numa 

partilha constante de conhecimento e melhoria da prestação de cuidados. Foi-nos possível 

perceber o importante papel no seio da equipa multidisciplinar, como elo de ligação e elemento 

de referência. 

Tivemos, assim, oportunidade de prestar cuidados à criança/jovem e família, intervindo 

em situações de doenças comuns da infância e situações de especial complexidade e 
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identificámos e intervimos em situações de risco que pudessem afetar a vida/qualidade de 

vida das mesmas. A prestação de cuidados neste contexto específico contribuiu 

simultaneamente para o desenvolvimento de competências específicas relativas às 

necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança e do jovem através da 

definição de diagnósticos de enfermagem, planeamento e execução/implementação de 

intervenções.  

A necessidade de criação de um suporte informativo que reforçasse os ensinos realizados 

aos pais/cuidadores relativamente à IRA, anteriormente manifestado pela supervisora clínica 

do Estágio I, foi partilhada pela supervisora clínica deste contexto, optando-se pela elaboração 

do “Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar da Criança com Sinais e Sintomas de IRA” 

(apêndice V) numa abordagem que se adequasse aos diferentes contextos.  

Revelou-se, assim, pertinente conhecermos a perceção dos profissionais de saúde acerca 

das dificuldades dos pais/cuidadores de crianças, relativamente à IRA e sinais e sintomas 

comuns. Para isso, elaborámos e aplicámos um questionário aos enfermeiros que exercem 

funções no Serviço de Internamento de Pediatria (apêndice III). A sua análise permitiu-nos 

efetuar um diagnóstico das necessidades neste âmbito e, consequentemente, delinear os 

subtemas a integrar o manual já mencionado.  

Relativamente ainda aos cuidados à criança com IRA, constatámos através da 

observação da prestação de cuidados que não existia uniformidade em relação à execução 

da Técnica Inalatória e, consequentemente, em relação aos ensinos prestados neste âmbito. 

Sabemos, porém, que sendo a técnica inalatória fundamental para a eficácia da terapêutica, 

a incorreta aplicação pode ter consequências ao nível da qualidade de vida, frequência de 

agudizações, deterioração da função pulmonar e custos em saúde. (DGS, 2017). Seguindo a 

temática do tema do projeto, foi realizada uma entrevista exploratória informal com a 

Enfermeira Chefe e supervisora clínica e proposta a realização de uma sessão de formação 

dirigida aos enfermeiros do Serviço acerca da técnica, que se realizou no dia 2 de junho de 

2021 (apêndice IX).  

A base teórica elaborada para a sua realização, resultante da pesquisa de artigos 

científicos e documentos de referência na área, constituiu também um dos capítulos do 

manual elaborado.  

Na mesma reunião, e perante uma situação de internamento prolongado de uma criança 

com doença crónica com necessidade de ventilação não-invasiva permanente e aspiração de 

secreções frequente, a Enfermeira Chefe do Serviço revelou a necessidade de elaboração de 

um suporte teórico para a prestação de ensinos relativos à aspiração de secreções no 

domicílio, que realizámos (apêndice X).  
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A realização da sessão de formação e elaboração do suporte teórico descritos 

contribuíram para a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências 

relativas à capacitação parental, tal como para sensibilizar os enfermeiros do Serviço para a 

sua pertinência, contribuindo para a excelência da prestação de cuidados.  

Os diversos momentos de contacto as crianças/jovens e famílias foram aproveitados para 

transmitir conhecimentos e realizar ensinos relativos à IRA de acordo com as necessidades 

identificadas, contribuindo assim para a capacitação parental na área.  

 

3.3 – Estágio Final: Contexto B – Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 
 

O segundo contexto em que foi realizado o Estágio Final foi uma Unidade de Cuidados 

Intensivos Neonatais (UCIN).  

Definimos como objetivos específicos: 

▪ Conhecer a dinâmica funcional e organizacional da UCIN;  

▪ Identificar as competências do EEESIP na UCIN; 

▪ Desenvolver conhecimentos e competências relativas à vinculação no RN;  

▪ Desenvolver conhecimentos e competências relativas à patologia respiratória no RN; 

▪ Capacitar os pais/cuidadores para a IRA no RN. 
 

A UCIN é parte integrante de uma unidade hospitalar de referência, integrado no SNS, 

que tem como missão a prestação de cuidados diferenciados, garantindo padrões de elevado 

desempenho técnico-científico, gestão de recursos eficaz e eficiente, humanização e desen-

volvimento profissional (SNS, 2021)7. 

O Hospital foi considerado, pela Comissão nacional de Saúde Materna e Infantil, como 

um Hospital de Apoio Perinatal Diferenciado garantindo, assim, o apoio perinatal diferenciado 

a toda a região. Para além de ser Unidade de referência da região, recebe também RN de 

outros distritos, independentemente da idade gestacional, desde que não haja vagas nos Hos-

pitais Centrais8. 

A Unidade tem, de momento, uma lotação de 10 camas: 3 de cuidados intensivos (na 

sala A, com 3 postos de ventilação disponíveis), 3 de cuidados especiais (na sala B) e 3 de 

cuidados mínimos (na sala B). Dispõe ainda de um quarto, com uma incubadora, preparado 

para receber RN com suspeita ou diagnóstico de SARS-CoV-2. 

 
7 https://www.hevora.min-saude.pt/ 
8 ibidem 
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Cada unidade encontra-se equipada com uma rampa de oxigénio, uma rampa de ar com-

primido e uma rampa de aspiração.  

Em instalações anexas à Unidade de Neonatologia, o hospital dispões de três quartos 

para os pais permanecerem durante a noite. No entanto, e devido à pandemia por SARS-

CoV-2 e consequente necessidade de adaptação das instalações, estes não se encontram de 

momento disponíveis. 

Pelo mesmo motivo estão, de momento, impossibilitadas as visitas aos RN de outros 

familiares, que não os pais. Um dos pais pode permanecer junto ao RN, a partir das 8h, rea-

lizando teste de diagnóstico e rastreio de SARS-CoV-2 de cinco em cinco dias, e é incentivado 

a participar ativamente nos cuidados.  

Na UCIN existe a preocupação de desenvolver atividades no âmbito da humanização 

juntos dos bebés/pais. Foram já realizadas diversas ações neste sentido, nomeadamente 

através da colaboração com outras entidades parceiras e organização de eventos. Também 

o ambiente físico foi pensado para dar resposta a esta vertente, existindo um ambiente con-

fortável e acolhedor que permite minimizar a carga emocional para bebés e pais. 

A UCIN integra a rede Europeia de Neonatologia, o projeto “Hospital Amigo dos Bebés”, 

o projeto Cuidados de Apoio a RN em risco – CARE, em parceria com a Associação XXS e 

iniciou o projeto Newborn Individualizes Developmental Care ans Asessment Program – 

NIDCAP, em 2015. Parte destes projetos encontram-se, dado o momento epidemiológico 

atual, temporariamente suspensos.  

Da unidade faz parte uma equipa multidisciplinar constituída por: 22 Enfermeiras (sendo 

21 EEESIP), 7 Pediatras Neonatologias e 6 assistentes operacionais. Sempre que necessário, 

é prestado o apoio de Psicóloga, Assistente Social, Fisioterapeuta, Terapeuta da Fala, Cardi-

ologista Pediátrico, Cirurgião Pediátrico e Oftalmologista.  

Para a concretização dos objetivos definidos para o Contexto B foram planeadas as se-

guintes atividades: 

a) Observação da prestação de cuidados do EEESIP na UCIN; 

b) Colaboração na prestação de cuidados especializados ao RN e família; 

c) Desenvolvimento de competências e conhecimento sobre as particularidades do 

RN pré-termo relativamente à suscetibilidade a IRA. 

 

Ao longo do período de estágio no Contexto B, foi-nos possível participar na prestação 

de cuidados especializados ao RN e família e desta forma, mobilizarmos conhecimentos 

adquiridos sobretudo durante o período teórico e desenvolvermos competências específicas.  
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O método de trabalho utilizado pela equipa de enfermagem é o método individual de 

trabalho, porém, a interajuda e cooperação entre os elementos da equipa é uma realidade 

constante, sobretudo em momentos e situações de maior exigência. Este facto, juntamente 

com a particularidade do espaço físico da UCIN, e proximidade de unidades, foram uma mais-

valia na aquisição de competências e partilha de conhecimentos e saberes com diversos 

elementos da equipa multidisciplinar, aumentando as oportunidades de aprendizagem.  

Constatámos que a grande maioria da equipa de enfermagem é especialista em 

enfermagem de saúde infantil e pediátrica e detentora de um elevado nível de conhecimento 

na área, o que se traduz numa partilha constante de conhecimento e melhoria da prestação 

de cuidados. Foi-nos também possível perceber o importante papel no seio da equipa 

multidisciplinar, como elo de ligação e elemento de referência. 

Sendo a área da Neonatologia uma área de grande especificidade foi também desenvol-

vido ao longo deste período um exaustivo trabalho de pesquisa bibliográfica que nos permitiu 

articular a prática clínica com a mais recente evidência científica. Para além da pesquisa de 

artigos científicos em bases de dados sobre diversos temas foi realizada pesquisa de docu-

mentos de referência na área e consultados protocolos e procedimentos existentes no serviço. 

Para o desenvolvimento do Projeto a que nos propusemos, elaborámos com base nesta 

pesquisa, um breve capítulo que integra o “Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar da Criança 

com Sinais e Sintomas de IRA” (apêndice V), acerca da suscetibilidade do RN pré-termo à 

doença.  

Consideramos também que os “debates” tidos com outros elementos da equipa acerca 

de diagnósticos que surgiram durante a permanência na Unidade, administrações terapêuti-

cas ou determinados procedimentos foram uma grande mais-valia, pela partilha de saberes e 

experiências, que contribuíram para a melhoria da prestação de cuidados. 

A prestação de cuidados ao RN prematuro representou um especial desafio. O confronto 

com a fragilidade, a incerteza, as emoções maternas e até o diagnóstico de doenças raras 

constituíram um enorme desafio para nós, como profissionais, mas também a nível pessoal. 

Contribuíram, certamente, para desenvolver o nosso autoconhecimento e desenvolver com-

petências relativas à gestão de emoções.  

A prestação de cuidados promotores do desenvolvimento do RN e a promoção de uma 

transição para a parentalidade positiva foram dois princípios norteadores da nossa prestação 

de cuidados, conscientes da sua importância.  

Verificou-se a preocupação, sobretudo por parte da equipa de enfermagem, das questões 

que se relacionam com o controlo da dor, promoção de cuidados atraumáticos e promoção 

da parentalidade neste contexto, embora tenhamos constatado que ainda muito há a fazer 
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nesta área, sobretudo no que respeita ao controlo do ruído ambiente e controlo da dor em 

procedimentos invasivos como a entubação endotraqueal.  

 

3.4 – Estágio Final: Contexto C – Serviço de Urgência Pediátrica 
 

O Estágio Final: contexto C, foi realizado num SUP inserido numa hospital de referência, 

integrado no SNS. 

Delineámos os seguintes objetivos específicos: 

▪ Conhecer a dinâmica funcional e organizacional do SUP; 

▪ Identificar as competências do EEESIP no SUP; 

▪ Desenvolver conhecimentos e competências relativas à capacitação parental em situ-

ação de IRA;  

▪ Conhecer as dificuldades dos pais/cuidadores de crianças na gestão da IRA; 

▪ Capacitar os pais/cuidadores com conhecimento para a IRA na criança. 

 

O SUP pertence ao Departamento de Urgência, Emergência e Anestesiologia e tem como 

objetivo a prestação de cuidados médicos e cirúrgicos emergentes ou urgentes às crianças e 

jovens com idade inferior a 18 anos da área de influência da Unidade Local em questão. 

Funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana (SNS, 2021)9. 

Contígua à urgência geral, o SUP consiste numa unidade funcional constituída por uma 

sala de espera com casa de banho, uma sala de triagem, uma área de inaloterapia 

(atualmente desativada), uma zona de emergência, uma sala de trabalho, dois gabinetes de 

observação médica e uma unidade de internamento de curta duração, com casa de banho. A 

unidade da criança/adolescente possui uma cama/berço, mesa de cabeceira, campainha de 

chamada, tomada elétrica, rampa de oxigénio, aspirador de secreções, óculos nasais, 

máscara de alto débito e sondas de aspiração de diferentes calibres. 

O acesso é feito externamente, através de uma porta com sensor de movimento que 

permite a entrada na sala. De forma a garantir a segurança da criança, após o encerramento 

da porta, a saída da sala só é possível através da ativação de um sensor colocado em local 

não acessível à criança.  

O SUP funciona em articulação com a urgência geral, que presta apoio nas especialidades 

cirúrgica, ortopédica e psiquiatria e saúde mental. Para além destes, ainda existe articulação 

com o Serviço de Nutrição e Apoio Social. 

 
9 http://www.ulsba.min-saude.pt 
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Não estando dimensionado nem tendo estrutura física que permitisse a adaptabilidade 

exigida para dar resposta às normas exigíveis para a prestação de cuidados a 

crianças/adolescentes com diagnóstico ou suspeita de SARS-Cov-2, o serviço apresenta de 

momento módulos contentorizados onde é realizado o atendimento nestas situações. Esta 

área é constituída por uma sala de triagem, um gabinete de observação médica, uma sala de 

colheitas, uma sala de emergência, duas unidades de internamento de curta duração com 

cama e berço, uma casa de banho e uma “zona de sujos” onde é removido o equipamento de 

proteção individual. 

À entrada do serviço de urgência é, assim, realizada, por um enfermeiro, uma pré-triagem 

e é realizado o encaminho da criança/adolescente e acompanhante para a “área Covid” ou 

“área não-Covid”. Em cada turno, os profissionais de saúde do SUP alternam entre a área 

“Covid” e “área não Covid” pelo período de 4 horas.  

Relativamente aos Recursos Humanos, o serviço é constituído por uma equipa 

multidisciplinar – enfermeiros de cuidados gerais, EEESIP, médicos, pediatras, médicos 

internos, assistentes operacionais e administrativos. A equipa de enfermagem é constituída 

por 19 enfermeiros, incluindo o enfermeiro coordenador, responsável simultaneamente pela 

urgência geral e SUP. 5 dos 19 enfermeiros são EEESIP.  

Em cada turno estão presentes 3 enfermeiros, alocados aos diferentes setores (triagem, 

prestação de cuidados e “área covid”) pelo enfermeiro coordenador. O método de trabalho 

utilizado é o método de trabalho de Enfermeiro responsável, verificando-se, no entanto, 

entreajuda e cooperação entre os diferentes elementos da equipa. 

O Serviço de Urgência dispõe também de uma Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação, integrada na Emergência Médica Pré-hospitalar, que possibilita o início da 

abordagem da criança/adolescente antes da chegada ao Hospital. 

A priorização do atendimento é feita através do sistema de Triagem de Manchester, que 

classifica por cores a gravidade da criança/adolescente, de acordo com as queixas, sinais e 

sintomas apresentados. Desta forma, é possível identificar, logo à entrada, as situações mais 

graves e dar-lhes prioridade no atendimento. O enfermeiro, com base no que é descrito pela 

criança/adolescente e/ou acompanhante preenche um fluxograma que determina a 

prioridade. De acordo com esta triagem, a cor vermelha é atribuída a situações emergentes, 

com prioridade máxima; a cor laranja a situações urgentes, a cor amarela moderadamente 

urgentes, a cor verde é atribuída a crianças/adolescentes cuja situação clínica não é urgente 

e a cor azul é atribuída quando a criança/adolescente não apresenta qualquer situação que 

justifique urgência. 
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Para dar resposta aos objetivos definidos para o Contexto C, planeámos as seguintes 

atividades: 

a) Observação da prestação de cuidados do EEESIP no SUP; 

b) Colaboração na prestação cuidados de enfermagem especializados à criança/jovem 

e família na doença aguda ou agudização da doença crónica; 

c) Desenvolvimento de competências e contribuição para a capacitação parental em si-

tuação de IRA; 

d) Realização de um artigo científico intitulado “Irrigação Nasal no Controlo de Sintomas 

Nasais em Pediatria”. 

 

Durante o Estágio Final: Contexto C, para além das atividades desenvolvidas para a 

implementação do Projeto de Intervenção, descritas detalhadamente no ponto 2, pudemos 

participar na prestação de cuidados especializados à criança/jovem e família nas situações 

de especial complexidade  

Prestámos também cuidados com vista na maximização da saúde da criança/jovem e 

família, através do diagnóstico e intervenção em doenças comuns e situações de risco, tendo 

por base a parceria de cuidados e o autocuidado no sentido do restabelecimento da saúde, 

prevenção de doença e promoção do bem-estar e qualidade de vida. Promovemos ainda a 

articulação entre serviços/instituições de saúde, de forma a zelar pela continuidade dos 

cuidados. 

A observação e colaboração na prestação de cuidados permitiram também compreender 

as competências do EEESIP em contexto de urgência e, à semelhança do que aconteceu 

noutros contextos, compreender o importante papel no seio da equipa multidisciplinar. Ao 

contrário de outros contextos, a grande maioria da equipa de enfermagem do SUP e 

inclusivamente o enfermeiro gestor, não são EEESIP. Verificámos, por este motivo, que os 

elementos especialistas e, como tal, detentores de um nível de conhecimento na área 

superior, constituem elementos de referência na equipa.  

Desenvolvemos conhecimentos e competências relativamente ao reconhecimento de 

situações de instabilidade das funções vitais e risco de morte e prestação de cuidados de 

enfermagem apropriados. Para a aquisição destas competência revelou-se essencial a 

realização do Curso de Suporte de Vida Pediátrico, através do Conselho Português de 

Ressuscitação, concluído antes da realização do estágio final: contexto C, cujo certificado se 

encontra em anexo (anexo III). O curso proporcionou-nos maior competência e segurança no 

reconhecimento e abordagem da criança criticamente doente, de forma a evitar a progressão 

da doença.  
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Se no estágio I e outros contextos do estágio final tínhamos já a perceção da necessidade 

de informação dos pais/cuidadores relativamente à IRA, esta foi consolidada no SUP e a 

necessidade de criação de um suporte informativo que reforçasse os ensinos ganhou peso. 

Corroborando a literatura existente verificámos que são inúmeras as situações de 

crianças/jovens e famílias que recorrem ao serviço de urgência por situações não urgentes, 

sobretudo no contexto de infeções respiratórias agudas, que aprofundamos no ponto 1. Este 

contexto foi, portanto, essencial para efetuar um diagnóstico das necessidades dos 

pais/cuidadores relativamente à IRA.  

Através da observação e colaboração na prestação de cuidados verificámos que os 

pais/cuidadores revelavam insegurança/desconhecimento relativamente a dois 

procedimentos essenciais: a técnica inalatória e o procedimento de irrigação nasal. Os 

momentos de contacto foram, por isso, aproveitados para esclarecer dúvidas e prestar 

ensinos neste âmbito, considerando que o conhecimento, por si só, pode ser considerado um 

fator facilitador do processo de adaptação dos pais à situação de doença e exercício das 

competências parentais (DGS, 2004). 

A dificuldade e insegurança na execução da técnica de irrigação nasal encontra-se 

descrita na literatura (Alexandrino et al., 2017; Alexandrino, Santos, Melo & Bastos, 2017). 

Alexandrino, Santos, Melo & Bastos (2017), ao analisar as necessidades dos pais/cuidadores 

de crianças com menos de três anos relativamente a IRA verificaram que embora a grande 

maioria dos cuidadores utilizasse ténicas de lavagem nasal na presença de rinorreia a grande 

maioria não realizava uma técnica adequada. Por esta razão, e após confrontarmos a nossa 

percepção com a literatura existente, considerámos pertinente esclarecer algumas questões 

relativamente ao procedimento. Seguindo a temática do tema do projeto, realizámos uma 

revisão sistemática da literatura intitulada “Irrigação Nasal no Controlo de Sintomas Nasais 

em Pediatria” (apêndice X). O conhecimento adquirido com a sua realização e as conclusões 

que retirámos, juntamente com o confronto com outros artigos científicos e documentos de 

referência na área, permitiram-nos realizar um capítulo do Manual para Pais e Cuidadores 

elaborado, especificamente acerca do tema. 

Sendo um serviço onde são frequentemente realizadas técnicas invasivas observámos a 

preocupação dos elementos da equipa de enfermagem com as questões que se relacionam 

com o controlo da dor e promoção de cuidados atraumáticos. Agimos, juntamente com os 

outros elementos, no sentido de prevenir ou minimizar a lesão corporal e a dor, promover a 

sensação de controlo de acordo com a etapa de desenvolvimento e garantir a permanência 

da família junto da criança/jovem.  
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A colaboração na prestação de cuidados neste último contexto revelou-se, assim, uma 

mais-valia na aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências na 

área da saúde infantil e pediátrica, que consolidámos durante todo o processo de formação e 

aprendizagem na procura de cuidados de enfermagem especializados de excelência.  
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4- AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS: ANÁLISE REFLEXIVA  

 
Neste ponto refletimos sobre o percurso desenvolvido e contributo dos Estágios para a 

aquisição e desenvolvimento de competências comuns de enfermeiro especialista, 

competências específicas de EEESIP e competências de Mestre em Enfermagem, definidas 

pela Ordem dos Enfermeiros. 

 
4.1 – Competências Comuns do Enfermeiro Especialista  

 
A complexificação do exercício profissional do enfermeiro e evolução que a enfermagem 

verificou na última década contribuíram para uma prática cada vez mais exigente a nível 

técnico, científico e humano. A especialização surge como consequência desta exigência 

crescente. Neste sentido, a OE, no Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro 

Especialista, aprovado pelo Regulamento 140/2019 de 6 de fevereiro, define o enfermeiro 

especialista como:  
“(…) aquele a quem se reconhece competência científica, técnica e humana para 
prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de especialidade em 
enfermagem, e que viu ser-lhe atribuído (…) o título de Enfermeiro Especialista 
numa das especialidades em enfermagem previstas no artigo 40.º do Estatuto da 
Ordem dos Enfermeiros.” (Diário da República, 2019, p. 4744).  

No conjunto de competências específicas que lhe são exigidas, é esperado que atue 

integrando conhecimentos e capacidades que lhe permitem de forma especializada atuar nos 

diferentes contextos, assegurando uma prestação de cuidados de excelência.  

Para além das competências específicas enunciadas nos respetivos Regulamentos das 

diferentes Especialidades em Enfermagem, o Regulamento das Competências Comuns do 

Enfermeiro Especialista, define competências comuns que são aplicáveis a todos os contextos 

de prestação de cuidados de saúde nas dimensões da educação, orientação, 

aconselhamento, liderança e investigação, que contribuam para a melhoria contínua da 

prática de enfermagem (Diário da República, 2019). 

Distinguem-se, assim, quatro domínios das competências comuns do enfermeiro 

especialista previstos em Diário da República, no mesmo regulamento supracitado: 

Responsabilidade profissional, ética e legal, Melhoria contínua da qualidade, Gestão dos 

cuidados e Desenvolvimento das aprendizagens profissionais (Diário da República, 2019). 

Durante todo o percurso formativo, a prestação de cuidados foi realizada tendo em conta estes 
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domínios, com base na mais recente evidência científica e com recurso aos referenciais 

teóricos e deontológicos que regem a profissão.  

 

Responsabilidade profissional, ética e legal  
 

As competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal são: 
“a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, 
agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia 
profissional (A1); 
b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as 
responsabilidades profissionais (A2).” (Diário da República, 2019, p. 4745). 

Relativamente a este domínio, consideramos que desenvolvemos uma prática 

profissional adequada, tendo por base o Código Deontológico do Enfermeiro e o REPE, 

cumprindo as normas deontológicas e leis que regem a profissão. Na relação profissional, as 

intervenções de enfermagem que realizámos garantiram valores universais como a igualdade, 

a liberdade responsável, a verdade e a justiça, o altruísmo e a solidariedade, a competência 

e o aperfeiçoamento profissional, com a preocupação da defesa da liberdade e dignidade da 

pessoa e do enfermeiro.  

Só assim foi possível refletir, de forma estruturada, acerca do processo de tomada de 

decisão, dando resposta aos problemas impostos e integrando a tomada de decisão em 

equipa. Tivemos também em consideração o modelo de Parceria de Cuidados, aplicável nos 

diferentes contextos, considerando os pais como os melhores prestadores de cuidados aos 

seus filhos. 

No desenvolvimento do Projeto de Intervenção foi facultado o consentimento informado, 

livre e esclarecido e assegurados os princípios ético-deontológicos exigidos.  

 
Melhoria contínua da qualidade  
 

A “Melhoria contínua da qualidade” norteou de igual forma o percurso desenvolvido. As 

competências que integram este domínio são:  
“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas 
estratégicas institucionais na área da governação clínica (B1); 
b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de 
melhoria contínua (B2); 
c) Garante um ambiente terapêutico e seguro (B3).” (Diário da República, 2019, p. 
4745). 

Para o desenvolvimento do presente domínio contribuíram as atividades desenvolvidas 

com vista na uniformização dos cuidados, conseguida através da elaboração do Poster 

Científico “Competências do Enfermeiro na Educação Parental na IRA”, da Sessão de 
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Formação “Uniformizar a aplicação da Técnica Inalatória”, realizada no Contexto A do Estágio 

Final, tal como a elaboração do suporte teórico para a prestação de ensinos no âmbito da 

capacitação parental na Aspiração de Secreções no Domicílio.  

A elaboração do Manual para Pais e Cuidadores, surgindo das necessidade expressas 

pelos profissionais de saúde nos diferentes contextos, e evidenciada no diagnóstico de 

situação elaborado, teve o mesmo objetivo. Foram, assim, analisadas as práticas realizadas 

nos diferentes contextos, de forma a entender a sensibilização dos enfermeiros para a 

importância da capacitação parental na IRA e práticas desenvolvidas neste âmbito. 

Estas atividades possibilitaram o desenvolvimento de conhecimentos e competências 

que, discutidas e apresentadas em equipa, consideramos que contribuíram para a melhoria 

da prestação de cuidados e garantiram um ambiente terapêutico e seguro, potenciando a 

obtenção de ganhos em saúde para a criança/família e comunidade.  

Salienta-se o facto da pesquisa científica realizada nos diferentes contextos ter sido 

realizada também em áreas que não aquela em que o projeto se inscreve, suscitada sempre 

pela prestação de cuidados e discussão em equipa de determinadas 

patologias/procedimentos realizados. A consulta de informação e consolidação de 

conhecimentos permitiu fundamentar a nossa atuação, contribuindo também para a melhoria 

da prestação de cuidados. 

 

Gestão de Cuidados 
 

O domínio Gestão de Cuidados integra as competências:  
“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 
articulação na equipa de saúde (C1); 
b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos as situações e ao contexto, visando 
a otimização da qualidade dos cuidados (C2).” (Diário da República, 2019, p. 4745). 

No âmbito deste domínio consideramos ter otimizado a gestão dos cuidados em 

articulação com a equipa multidisciplinar, nomeadamente com a equipa de enfermagem, a 

equipa médica, de assistentes operacionais, equipa de nutrição, psicólogos, fisioterapeutas e 

assistentes sociais.   

O trabalho em equipa multidisciplinar realizado permitiu também a otimização da resposta 

à criança/jovem e família, conseguida através da gestão de recursos humanos e físicos. 

Na organização das atividades que integraram o projeto de intervenção, articulámo-nos 

ainda com o gabinete de qualidade, gabinete de marketing e comunicação e reprografia, entre 

outros. Após identificação das necessidades de saúde ajustámos, desta forma, a 

implementação ao contexto e recursos existentes 
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Envolvemos no processo o maior número de elementos das equipas de enfermagem, de 

forma a sensibilizar a equipa para a temática e ganhar contributos para as intervenções que 

visaram diretamente os pais/cuidadores. Isto foi realizado através quer de entrevistas e 

momentos informais, como através da aplicação do Questionários aos profissionais de saúde. 

Desempenhámos, assim, um papel proativo na concretização do projeto, assumindo, sob 

supervisão, a liderança das atividades planeadas que pretenderam contribuir para a 

otimização da qualidade dos cuidados. 

Sempre que nos foi permitido, e ao longo dos estágio, participámos na gestão de 

recursos, realizada pelo enfermeiro responsável de turno (posição assumida também pelos 

supervisores clínicos) e pelo enfermeiro chefe dos diferentes serviços, tendo a oportunidade 

de conhecer as funções realizadas por este elemento. Solicitámos para colaborar na 

distribuição dos profissionais da equipa por turno e por área de trabalho, de acordo com as 

competências individuais, o número de crianças/jovens internados e complexidade dos 

cuidados exigidos. Foi-nos, ainda, possível cooperar na verificação e reposição de material 

clínico e não clínico e organização de stocks. 

 

Desenvolvimento das aprendizagens profissionais 
 

O domínio Desenvolvimento das aprendizagens profissionais integra as unidades de 

competência:  

“a) Desenvolve o auto-conhecimento e a assertividade (D1); 

b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica (D2)”. 

 

O presente domínio esteve na base do percurso formativo que escolhemos realizar, tendo 

em conta todas as competências que nos propusemos adquirir e desenvolver na prestação 

de cuidados especializados à criança/jovem e família. Estas aprendizagens só foram 

possíveis através da interligação entre a observação e participação nos cuidados e pesquisa 

bibliográfica exaustiva, baseada na mais recente evidência científica. 

Garantimos, assim, a melhoria da qualidade e segurança dos cuidados prestados e 

consequente assertividade. 

A par do desenvolvimento profissional desenvolvemo-nos, também, a um nível mais 

pessoal. O contacto nos diferentes contextos com crianças/jovens e adolescentes, contribuiu 

para aumentar o nosso autoconhecimento e desenvolver habilidades e aptidões ao nível da 

comunicação com a criança/jovem e família, fulcrais no estabelecimento de uma relação 
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empática e terapêutica. Adaptámos, assim, a linguagem às diferentes etapas de 

desenvolvimento da criança/jovem e literacia da família/cuidadores.  

 

4.2 – Competências Específicas do EEESIP 
 

De acordo com o Regulamento das Competências Específicas do EEESIP, este presta 

cuidados de “nível avançado, com segurança, competência e satisfação da criança e suas 

famílias”, através de um modelo conceptual centrado neste binómio. Para isso, trabalha em 

parceria com a criança e família com vista na “promoção do mais elevado estado de saúde 

possível”, presta cuidados à criança, proporciona educação para a saúde e ”identifica e 

mobiliza recursos de suporte à família/pessoa significativa” (Diário da República, 2018, 

p.19192). 

As competências comuns do enfermeiro especialista aliam-se, assim, às competências 

especificas do EEESIP, que são: 
 “a) Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde; b) Cuida 
da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade; c) Presta 
cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de 
desenvolvimento da criança e do jovem” (Diário da República, 2018, p. 19192).  

Com o objetivo de dar resposta e adquirir tais competências, tiveram-se em conta as 

unidades de competência e critérios de avaliação definidos para cada uma delas.  

 

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

 

Nos diferentes contextos foram prestados cuidados no sentido da intervenção em situação 

de doença/situação de risco e promoção da saúde, realizados numa parceria de cuidados 

promotora da parentalidade. Deu-se, assim, resposta às unidades de competência previstas, 

definidas como:  
“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” e “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”(Diário da República, 2018, p.19193).  

O EEESIP assume um papel preponderante na promoção do papel parental, possível 

através da prestação de cuidados centrados na família, considerando os pais como os 

melhores cuidadores dos seus filhos e parceiros no cuidar. 

O estabelecimento de uma parceria de cuidados, indissociável do cuidar em saúde infantil 

e pediatria foi, portanto, um marco norteador na prestação de cuidados nos diferentes 

contextos. O envolvimento da criança/jovem e família no processo do cuidar foi, portanto, 
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realizado com vista última no seu bem-estar, independência e assunção de papeis em saúde. 

Esta participação permitiu não só reduzir a ansiedade e medo dos pais relativamente aos 

cuidados, como proporcionar uma maior tranquilidade à criança, conseguindo a sua 

colaboração e contribuindo para uma experiência positiva do cuidar.  

Foi, por isso, sempre incentivada a presença dos pais/cuidadores junto da criança/jovem, 

elogiando a relação estabelecida e as suas capacidades de desempenho do papel parental, 

quer na promoção do crescimento e desenvolvimento saudável e harmonioso, quer na 

atuação em situação de doença. 

O desenvolvimento do Projeto de Intervenção foi uma mais-valia no desenvolvimento 

desta competência, cientes da necessidade de contribuir para a aquisição de competências 

para a gestão dos processos de saúde/doença e facilitar a aquisição de conhecimentos 

relativos à saúde. Através da sua implementação, promovemos e contribuímos também para 

as boas práticas de enfermagem de saúde infantil e pediátrica, sobretudo na aquisição de 

conhecimentos e competências relacionadas com a IRA. 

Se por um lado, os CSP se assumem como contexto ideal para a promoção da saúde e 

prevenção da doença, numa prestação de cuidados e acompanhamento próximo às 

populações, como discriminado no ponto 2, a participação na prestação de cuidados em 

contexto de Internamento, Urgências Pediátricas e Unidade de Neonatologia, possibilitou 

também o desenvolvimento da competência supracitada. Para isso, foram aproveitadas as 

oportunidades para trabalhar com a criança/jovem família a adoção de comportamentos 

potenciadores de saúde, através de uma abordagem holística que permitiu a definição das 

necessidades individuais e, consequentemente, a definição de respostas de enfermagem 

personalizadas. 

Durante o processo formativo, e no contexto do projeto de intervenção que 

desenvolvemos, tivemos ainda a oportunidade de realizar uma Sessão de Formação 

designada “Infeções Respiratórias Agudas” na Associação Terra Mãe (apêndice XI), uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social e, com esta, intervir junto de mães e futuras 

mães de crianças em situação de pobreza ou vulnerabilidade social no sentido de as capacitar 

para a gestão das situações de IRA.  

A implementação desta intervenção relacionou-se também com o facto de a evidência 

científica nos revelar que os ensinos em saúde realizados antes da instalação de um episódio 

de doença contribuírem para a diminuição da frequência de consulta por infeções respiratórias 

(Alexandrino et al., 2017; Alexandrino, Santos, Melo & Bastos, 2017). 

Os conhecimentos adquiridos durante o período teórico e ao longo dos estágios 

contribuíram fortemente para que fosse possível o diagnóstico precoce e intervenção quer 
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nas situações de risco, quer nas doenças comuns, tal como o conhecimento e experiência 

transmitidas pelas supervisoras clínicas e integração nas equipas multidisciplinares.  

Ao longo dos estágios, a comunicação assumiu sempre um papel preponderante, 

tornando-se elemento fundamental na prestação de cuidados, também em situações 

complexas como em situações de risco.  

 

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

 

A competência “Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade”  

apresenta como Unidades de Competência: “Reconhece situações de instabilidade de 

funções vitais e risco de morte e presta cuidados de enfermagem apropriados”, “Faz a gestão 

diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem, otimizando as respostas”, “Responde 

às doenças raras com cuidados de enfermagem apropriados, “Providência cuidados à 

criança/jovem promotores de majoração dos ganhos em saúde, recorrendo a uma variedade 

de terapias de enfermagem comuns e complementares, amplamente suportadas na 

evidência” e “Promove a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença 

oncológica, deficiência/incapacidade” (Diário da República, 2018, p. 19193).  

As situações de especial complexidade exigiram a mobilização de diversos 

conhecimentos e habilidades, desenvolvidos durante o período teórico, mas também a 

procura da mais recente evidência científica, de forma a responder aos desafios enfrentados. 

Foram aproveitados os momentos de contacto com as crianças/famílias com doença 

crónica, nomeadamente doença rara, para compreender os processos de adaptação, 

autonomia nos cuidados e gestão da doença por parte das crianças/famílias. O 

acompanhamento de situações, sobretudo de internamento prolongado, permitiu criar a 

relação terapêutica necessária para a compreensão aprofundada destas questões, tal como 

para atender às suas necessidades, não só físicas como emocionais. As questões 

relacionadas com o bem-estar físico, psicossocial e espiritual destas crianças/jovens e 

famílias e o trabalho desenvolvido nesta vertente foram também um importante contributo a 

nível pessoal, inseparável das competências profissionais adquiridas.  

O contacto com a temática da dor foi também uma constante nos diferentes contextos. Foi 

evidente a preocupação dos profissionais da área com a sua gestão e aplicação de estratégias 

farmacológicas e não farmacológicas, que privilegiámos também na realização de 

procedimentos e intervenções, de acordo com os princípios do modelo de cuidados 

atraumáticos. Identificámos também o importante papel do EEESIP como elemento de 

referência nas equipas multidisciplinares nesta área. 
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A identificação de focos de instabilidade foi trabalhada, sobretudo, em contexto de 

Internamento de Pediatria, Unidade de Cuidados Neonatais e Urgência Pediátrica e 

conseguida através da mobilização de conhecimentos e aquisição gradual de competências. 

Não exercendo funções em contexto Pediátrico no momento da realização dos estágios, esta 

foi uma competência exigente desenvolvida ao longo do tempo. A prestação de cuidados em 

contexto neonatal assumiu particular desafio pela constante instabilidade das funções vitais 

do RN.  

Os conhecimentos e habilidades adquiridos no Curso de Suporte Avançado de Vida 

Pediátrico (cujo certificado se encontra em anexo – Anexo III), realizado através do Conselho 

Europeu de Ressuscitação, representaram um importante contributo para o sucesso já que 

nos permitiram desenvolver competências e treino relativo ao reconhecimento precoce da 

criança gravemente doente e cuidados emergentes à criança e jovem.  

Garantimos ainda, sob supervisão, a mobilização de recursos oportunamente, para cuidar 

da criança/jovem em família em situações de particular exigência. 

 

c) Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de 
desenvolvimento da criança e do jovem 

 

Durante todo o processo formativo, demonstrámos preocupação constante com o 

estabelecimento de uma comunicação de acordo com o estádio de desenvolvimento e cultura, 

uma das unidades de competência relativa à competência em questão. 

 Para além da Unidade de Competência supracitada, fazem parte da competência em 

questão: “Promove o crescimento e desenvolvimento infantil”, “Promove a vinculação de 

forma sistemática, particularmente no caso do RN doente ou com necessidades especiais” e 

“Promove a autoestima do adolescente e a sua autodeterminação nas escolhas relativas á 

saúde” (Diário da República, 2018, p.19194).  

O contexto em que foi realizado o Estágio I foi particularmente importante para o 

desenvolvimento de aptidões e competências que se relacionam com a promoção do 

crescimento e desenvolvimento infantil, ao permitir um contacto de proximidade com a 

criança/jovem e família em diferentes idades e fases de desenvolvimento. A colaboração em 

Consultas de Vigilância de Saúde Infantil e Juvenil permitiu a realização de procedimentos 

como avaliação do crescimento e desenvolvimento de acordo com o PNSIJ e vacinação. A 

relação de proximidade estabelecida e, sobretudo os momentos de contacto programados, 

revelaram-se cruciais para a realização de ensinos e deteção de sinais/situações de risco, 

com uma grande disponibilidade por parte dos pais para a sua realização. O mesmo 
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aconteceu em relação à consulta de enfermagem ao adolescente, onde foram debatidas 

questões que se relacionam com a sua responsabilidade em saúde e autoestima.  

Também os contextos onde desenvolvemos o Estágio Final o permitiram fazer, ao 

exigirem, em diversas situações, a implementação de intervenções e estratégias específicas 

para o estabelecimento de uma relação de confiança que permitisse a realização de ensinos 

e orientações promotoras de saúde e autoconfiança, autoestima e autodeterminação nas 

escolhas em saúde.  

A realização de estágios em diferentes contextos, permitiu-nos, portanto, ter contacto com 

a criança/jovem e família em fases distintas de desenvolvimento, contribuindo para a 

aquisição de conhecimentos nas mais diversas áreas e possibilitou a transmissão de 

orientações antecipatórias para a maximização do seu potencial nas mais diversas situações.  

O trabalho de parceria que estabelecemos com as crianças/jovens e famílias para atingir 

estes objetivos evidenciou-se também na Unidade de Neonatologia, onde negociámos, 

apoiámos e incentivámos a participação e envolvimento dos pais na prestação de cuidados. 

A promoção da amamentação, promoção de um comportamento interativo e do contacto físico 

pais/RN tiveram importante peso na promoção da vinculação realizada.  

A adaptação da comunicação ao estádio de desenvolvimento da criança/jovem exigiu a 

mobilização de importantes conhecimentos adquiridos durante todo o percurso formativo, 

revelando-se uma importante ferramenta no contacto com criança/jovem e família, facilitadora 

do estabelecimento de uma relação empática e de confiança.  

 

4.3 – Competências de Mestre em Enfermagem 
 

No Decreto-Lei nº 63/2016 de 13 de setembro, o artigo 15º estabelece o regime jurídico 

para a obtenção do grau de mestre e define que este é conferido aos que demonstram:  
“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) 
Sustentando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 
aprofunde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações 
originais, em muitos casos em contexto de investigação;  
b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de 
resolução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos 
alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  
c) 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; 
d) 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;  
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e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 
modo fundamentalmente auto-orientado ou autónomo.” (Diário da República, 2016, 
p. 3174) 

 

No processo formativo que culmina com a elaboração do presente Relatório de Estágio, 

e de forma a dar resposta aos objetivos estabelecidos, definimos um percurso formativo e 

desenvolvemos um projeto de intervenção com base numa linha de investigação, 

devidamente justificada e de interesse, que pudesse ser aplicado nos diferentes contextos. 

Adquirimos, desta forma, novos conhecimentos e habilidades e aprofundámos outros, já 

adquiridos sobretudo em contexto teórico, que nos permitiram desenvolver uma prática 

especializada, baseada em evidência científica, que desse resposta às necessidades de 

saúde da criança/jovem e família.  

A pesquisa exaustiva em bases de dados científicas foi, portanto, uma constante ao longo 

de todo o percurso, permitindo um raciocínio crítico que nos envolveu na partilha de 

conhecimentos e saberes e discussões de cariz científico com outros profissionais de saúde. 

Esta pesquisa assumiu particular importância no desenvolvimento do projeto de intervenção, 

tal como na elaboração dos trabalhos académicos realizados, onde se inclui o presente 

relatório, tal como a realização de um estudo de caso e de um artigo de investigação. 

As aptidões desenvolvidas na área da pesquisa científica deram-nos também ferramentas 

para a pesquisa de informação cientificamente válida, habilitando-nos a fazê-lo relativamente 

a qualquer temática relacionada com a nossa área de estudo, em momentos futuros, e desta 

forma a conseguir dar resposta a situações novas e não familiares. 

O conhecimento adquirido ao longo de todo o percurso formativo deu-nos também a 

possibilidade de, de forma progressiva, conseguir dar resposta a questões cada vez mais 

complexas, onde as implicações e responsabilidades éticas e sociais se impuseram.  

A redação do presente relatório permitiu transmitir as conclusões desenvolvidas ao longo 

do processo formativo, conseguido também através da elaboração de um Póster Científico 

intitulado “Competências do Enfermeiro na Educação Parental na Infeção Respiratória Aguda” 

e realização de uma Revisão Sistemática da Literatura intitulada “Irrigação Nasal no Controlo 

de Sintomas Nasais em Pediatria”, que pretendemos publicar.  

Podemos, assim, dizer que desenvolvemos competências na prestação e gestão de 

cuidados de enfermagem especializados e adquirimos competências de mestre, que 

inevitavelmente aumentam a nossa responsabilidade profissional, impulsionando a procura 

da excelência dos cuidados de enfermagem.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A parentalidade tem o potencial de promover a saúde e o bem-estar das crianças, com 

repercussões a nível social e da saúde futura. Deverá, assim, dar resposta a todas as 

situações influenciadoras do desenvolvimento e que possam ser satisfeitas pelos pais, como 

é a situação de doença.  

Sendo o conhecimento, por si só, considerado um fator facilitador do processo de 

adaptação dos pais à situação de doença e exercício das competências parentais, a 

compreensão e valorização dos pais como principais cuidadores da criança é imprescindível, 

devendo o enfermeiro aproveitar oportunidades para promoção de conhecimentos e 

habilidades parentais, valorizando as dificuldades e a vulnerabilidades como oportunidade 

para o crescimento. 

Reconhecendo o conhecimento e habilidade como influenciadoras de uma experiência de 

de transição, onde a parentalidade a a situação se doença se enquadram, e tendo em 

consideração o contacto e posição estratégica que o EEESIP detem na sua prática diária, é 

responsabilidade do mesmo contribuir para que a família mobilize e desenvolva 

conhecimentos e aptidões que contribuam para o processo de empoderamento, em particular 

em situação de doença. A responsabilidade do enfermeiro especialista no processo de 

empoderamento parental em situação de doenças comuns da infância está patente em 

diversos documentos, como o PNSIJ, Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde 2015-

2020 e Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021. 

Nos primeiros três anos de vida a criança experiencia inúmeros episódios de infeção 

simples, apresentando 4 a 11 episódios de doença respiratória por ano. As IRA apresentam 

elevada prevalência, com um impacto significativo na saúde da criança, qualidade de vida da 

criança e família, uso dos cuidados de saúde e impacto económico significativo, provocado 

também pelo absentismo dos pais, redução salarial e risco de demissão. 

Os pais/cuidadores revelam dificuldades na gestão das situações de doenças dos filhos, 

nomeadamente em relação à deteção de sinais de gravidade, forma de atuação, o que é 

normal e esperado dentro da situação de doença e como prevenir episódios futuros. O recurso 

ao serviço de urgência hospitalar por situações não urgentes é, deste modo frequente, com 

consequente aumento de custos de saúde, insatisfação de utentes e profissionais e 

diminuição da qualidade da prestação de cuidados a situações verdadeiramente urgentes.  
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Com a realização deste Relatório, com base na evidência científica e literatura recente 

constatamos que a educação para a saúde constitui uma ferramenta imprescindível na 

consciencialização dos pais/cuidadores na procura de cuidados de saúde, uso racional de 

fármacos e incentivo da implementação de medidas não farmacológicas no tratamento e alívio 

de sintomas. Estas medidas podem, ao mesmo tempo, contribuir para minimizar as 

preocupações dos pais/cuidadores e contribuir para a prevenção de episódios de infeção 

respiratória mais graves.  

Seguindo as etapa da Metodologia de Projeto, procedemos a uma diagnóstico de situação 

que evidenciou a necessidade de desenvolvimento de um projeto de intervenção que 

promovesse a literacia e educação em saúde na ULS onde desenvolvemos três dos quatro 

contextos de estágio, capacitando os pais/cuidadores para uma prestação de cuidados mais 

eficaz e efetiva em situação de IRA e, simultaneamente, para a gestão adequado do recurso 

aos serviços de saúde.  

Definimos, assim, objetivos que dessem resposta à necessidade identificada e 

planeámos, executámos e avaliámos atividades neste âmbito. Na ULS em que o projeto se 

inscreve identificámos ainda a necessidade premente de criação de um suporte informativo 

que pudesse contribuir para a literacia em saúde de pais/cuidadores e, consequentemente, 

capacitação parental na área, que realizámos. As estratégias desenvolvidas neste âmbito 

pretenderam, assim, promover ganhos em saúde para a população abrangida.  

A escolha dos locais onde realizámos os estágio foi realizada com vista no 

desenvolvimento de competências comuns e específicas de EEESIP e nas necessidades de 

aprendizagem individuais. Os diferentes contextos permitiram o desenvolvimento de 

competências específicas de acordo com as particularidades dos mesmos, alargando a 

possibilidade de experiências e conhecimentos adquiridos, teóricos e práticos. 

A realização do presente Relatório de Estágio permitiu-nos também consolidar 

aprendizagens enquanto futuros EEESIP e Mestres em Enfermagem. Consideramos, 

portanto, que atingimos o objetivo geral definido para o mesmo, evidenciando a aquisição e 

desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e competências necessárias para a obtenção 

do grau de Mestre, Enfermeiro Especialista e EEESIP. 

Relativamente aos objetivos específicos definidos, consideramos ter consolidado e 

evidenciado capacidade de reflexão crítica sobre a prática clínica e fundamentação da mesma 

com base na teorização e na evidência científica. Demonstrámos também capacidade de 

implementação de um projeto de intervenção segundo as etapas da Metodologia de Projeto 

e capacidade de análise crítica do processo de aquisição de competências em Enfermagem 

de Saúde Infantil e Pediátrica. 
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O processo formativo que realizámos proporcionou-nos, assim, capacidades e 

competências que nos permitiram um crescimento profissional e aquisição de ferramentas 

essenciais para um desenvolvimento profissional contínuo, tal como para o desenvolvimento 

do autoconhecimento e, consequentemente, crescimento pessoal.  

A situação pandémica vivida constituiu um fator particularmente desafiante durante o 

processo formativo, criando condições exigentes nos contextos em que desenvolvemos os 

estágios e locais de trabalho. Sentimos, por isso, dificuldade acrescida neste sentido, tal como 

no cumprimento de prazos e envolvimento de parceiros no projeto de intervenção.  

Em suma, a literatura identifica a elevada prevalência de IRA e dificuldade de 

pais/cuidadores na gestão da situação de doença. Pretendemos, assim, que seja dada 

continuidade ao projeto de intervenção que desenvolvemos, com a implementação de 

medidas capazes de tornar os pais/cuidadores aptos e seguros na gestão de situação de IRA, 

tornando-os simultaneamente detentores de conhecimentos para a utilização adequada do 

sistema de saúde.  
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Resumo 
 

Introdução: As infeções respiratórias são a principal causa de doença pediátrica e 

representam a principal causa de hospitalização de crianças com menos de cinco anos, 

sendo o diagnóstico de 40% de crianças que procuram os serviços de saúde. As IRA, 

podendo ter diferentes etiologias, caracterizam-se por manifestações clínicas comuns, 

que vão desde a febre, coriza, tosse, anorexia, dispneia e odinofagia. Embora 

frequentes, são motivo de preocupação, angústia e receios por parte dos pais e 

cuidadores, causando desconforto na criança e implicando muitas vezes alterações das 

dinâmicas familiares, fatores que têm impacto na qualidade de vida da criança/família e 

contribuem para a procura de serviços de saúde pediátricos. Pretendeu-se responder à 

questão “Quais os benefícios da Educação Parental na IRA?”.  

Objetivo: Mapear a evidência/literatura disponível sobre os benefícios da Educação 

Parental em situação de IRA.  

Metodologia: Foi realizada uma Scoping Review visando responder à questão “Quais 

as competências do Enfermeiro na Educação Parental na IRA?”. O processo de 

pesquisa realizou-se no mês de maio de 2021, utilizando os agregadores de bases de 

dados b-On e EBSCO, tendo sido usados como descritores “respiratory tract 

infections”, “children”, “education e “caregivers”. Estas duas bases de dados permitiram 

obter uma adequada amostra de artigos, tendo os critérios de exclusão de artigos sido 

aplicados de forma criteriosa para reduzir o risco de viés. Todas as palavras-chaves 

utilizadas para esta pesquisa foram validadas no DeCS. Como critérios de inclusão 

considerámos estudos com texto completo e resumo disponível e data de publicação 

2016-2021. Após processo de análise foram selecionados 3 artigos. 

Resultados: Os pais/cuidadores apresentam necessidade de informação relativamente 

à gestão das situações de doenças: sinais e sintomas de IRA, sinais de gravidade e 

medidas preventivas. O elevado número de episódios de doença respiratória provoca 

preocupação crescente nos cuidadores, que se sentem inseguros em relação à sua 

atuação, o que impulsiona a procura de cuidados de saúde. Não existindo um 

tratamento farmacológico efetivo para a IRA, torna-se essencial transmitir aos pais que 

podem, frequentemente, gerir a IRA dos seus filhos através de medidas não 

farmacológicas. A experiência assume especial importância na aquisição de 

competências, pelo que a implementação de intervenções de educação para a saúde 
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que visem a disseminação de informação, treino e educação dos cuidadores para a 

correta gestão de episódios de IRA se revela uma ferramenta imprescindível na 

consciencialização para a procura racional de cuidados de saúde e promoção do uso 

ponderado de antibióticos e outros fármacos como anti-histamínicos, 

descongestionantes, antitússicos e anti-inflamatórios. A educação parental na IRA pode 

ainda contribuir para uma menor incidência de Otite Média Aguda e prevenção de 

episódios mais graves de infeção respiratória, tal como para minimizar as preocupações 

dos cuidadores. Pode ainda contribuir para reduzir o absentismo de crianças com menos 

de três anos provocado por infeções respiratórias, sobretudo durante a época das gripes 

e constipações. Conclusões: A educação da população, pais e cuidadores, para a 

prevenção é fundamental já que a maioria das infeções do trato respiratório em crianças 

imunizadas são geralmente, autolimitadas e de origem viral. Revela-se, da mesma 

forma, imprescindível o conhecimento dos sinais e sintomas que lhe são comuns, a sua 

interpretação, abordagem e a valorização dos sinais de alarme. A educação para a 

saúde revela-se uma ferramenta imprescindível na consciencialização dos 

pais/cuidadores na procura de cuidados de saúde, uso racional de fármacos e incentivo 

da implementação de medidas não farmacológicas no tratamento e alívio de sintomas. 

Tais medidas podem também contribuir para minimizar as preocupações dos 

pais/cuidadores e para a diminuição da taxa de infeções respiratórias agudas, otites 

médias agudas e prevenção de episódios mais graves de infeção respiratória. É 

responsabilidade do Enfermeiro promover conhecimentos e habilidades parentais na 

gestão da IRA, contribuindo para aumentar a sua autoconfiança e responsabilidade em 

saúde. 

Palavras-chave: Respiratory Tract Infections; Children; Education; Caregivers 
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Abstract   

 
Introduction: Acute Respiratory Tract Infections (ARTI) are the main cause of pediatric 

disease and represents the main factor for hospitalization in children under five years of 

age with a disgnosis of 40% of children seeking health services. ARTI, wich can have 

different etiologies, is characterized by common clinical manifestations, ranging from 

fever, runny nose, cough, anorexia, dyspnea and odynophagia. Although frequent, it is 

often a reason for concern and fear from the parents and caregivers, causing discomfort 

in the child and often implying changes in family dinamics. This factors have an impact 

on the life quality of the child/family and contribute to the demand for Pediatric Health 

Care.The objective of this Scoping Review is to answer the question “What are the 

benefits of Parental Education on ARTI?” 

Objetive: To map avalilabre evidence/literature on the benefits of Parental Education in 

an ARTI situation.  

Methodology: A Scoping Review was conducted to answer the question “What are the 

benefits of Parental Education on ARTI?”. The research process took place in may 2021, 

using the b-On and EBSCO database aggregators, using as descriptors ““respiratory 

tract infections”, “children”, “education” and “caregivers”. These two databases allowed 

us to obtain an adequate sample of articles, and the exclusion criteria were carefully 

applied to reduce the risk of bias. All keywords used for this research were validate in 

DeCS. As inclusion criteria we considered trials with full text and abstract available and 

publish date 2016-2021. After the analysis process 3 articles were selected. 

Results: Parents/caregivers need information regarding the management of disease 

situations: signs and symptoms of ARTI, signs of severity and preventive measures. The 

high number of episodes of respiratory disease causes growing concern in caregivers, 

who feel insecure about their performance, which drives to the demando for health care. 

As there is no effective pharmacological treatment for ARTI, it is essential to convey to 

parents that they can often manage their children’s ARTI with non-pharmacological 

measures. Experience assumes special importance in the acquisition of skills, so the 

implementation of health education interventions aimed at disseminating information, 

training and education of caregivers for the correct management of ARTI epidoses, 

proves to be na essential tool in raising awareness for the rational search for health care 
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and promotion of the considered use of antibiotics and other drugs such as 

antihistamines, decongestants, cough suppressants and anti-inflammatory drugs. 

Parental education in ARTI can also contribue to a lower incidence of Acute Otititis Media 

and prevention of more severe episodes of respiratory infection, as well as to minimize 

the concerns of caregivers. It can also help to reduce absenteeism for children under 

three years old caused by respiratory infections, especially during the flu and cold 

season.  

Conclusions: The education of the population, parents and caregivers, for preventing 

is essential since most ARTI in immunized children are generally self-limited and eith 

viral origin. Likewise, i tis essential to know the signs and symptoms that are common to 

them, their interpretation, approach and the valorization of alarm signs. Health education 

is na essential tool in raising awareness of parents/caregivers in seeking health care, 

ration use of drugs and encouraging the implementation of non-pharmacological 

measures in the treatment and relief of symptoms. Such measures can also contribute 

to minimize the concerns of parents/caregivers and to reduce the rate of ARTI, Acute 

Otitis Media and prevention of more severe episodes of respiratory infections. It is 

Nurse/s responsability to promote knowledge and parenting skills in the management of 

ARTI, contributing to increase their self-confidence and responsibility in health.  

Keywords: Respiratory Tract Infections; Children; Education; Caregivers. 
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Apêndice III – Questionário acerca da perceção das dificuldades dos pais/cuidado-

res de crianças com IRA e sinais e sintomas comuns 
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Questionário 

 
Eu, Sofia Alexandra Cabecinhas de Sá, a frequentar o 4º Curso de Mestrado em Enfermagem 

em Associação – Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, a decorrer no 

Instituto Politécnico de Beja, estou a desenvolver um projeto de intervenção que tem como 

objetivo a Capacitação Parental em situação de Infeção Respiratória Aguda no primeiro ano de 

vida da Criança. Para isso, foram selecionados os enfermeiros do Serviço de Internamento de 

Pediatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com o objetivo de identificar as 

dificuldades e necessidade de informação relativamente à abordagem dos principais 

sinais/sintomas comuns na infeção respiratória aguda. 

 Solicito, por isso, a sua colaboração para o preenchimento do questionário que se segue. 

A sua participação é parte importante na realização do processo de investigação, com contributo 

para a melhoria da prestação de cuidados.  

A participação no estudo é voluntária, podendo interrompê-la a qualquer momento sem 

qualquer prejuízo e sem necessidade de justificação de um possível abandono. A participação 

no estudo não tem qualquer custo monetário.  

Serão criteriosamente cumpridos os princípios de anonimato e sigilo durante o 

desenvolvimento de todas as etapas deste projeto de intervenção. Qualquer informação que 

possa conduzir à identificação dos intervenientes não será incluída em qualquer documento que 

venha a ser produzido.  

Obrigada pela sua colaboração e disponibilidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
jan-22 | Página 117 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

 
 
 
 
 



 
 

 
jan-22 | Página 118 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

 
 

 
  



 
 

 
jan-22 | Página 119 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice IV – Consentimento Informado 
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Consentimento Informado  

 
Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em 

solicitar mais informações se não estiver completamente esclarecido/a. Verifique se 

todas as informações estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este 

documento. [Parte declarativa da pessoa que consente] 

 

Eu, Sofia Alexandra Cabecinhas de Sá, a frequentar o 4º Curso de Mestrado em 

Enfermagem em Associação – Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, a decorrer no Instituto Politécnico de Beja, estou a desenvolver um Projeto 

de Intervenção que tem como objetivo a Capacitação Parental em situação de Infeção 

Respiratória Aguda. Para isso, entre outras atividades, prevê-se a elaboração de um 

livro/suporte bibliográfico dirigido aos pais/cuidadores.  

Assim, foram selecionados os enfermeiros do Serviço de Internamento de Pediatria 

da ULSBA, com o objetivo de identificar a sua perceção acerca das dificuldades e 

necessidade de informação dos pais/cuidadores relativamente à abordagem dos 

principais sinais/sintomas comuns na Infeção Respiratória Aguda. 

 Solicito, por isso, a sua colaboração para o preenchimento do questionário que se 

segue. A sua participação é parte importante na realização do processo de investigação, 

com contributo para a melhoria da prestação de cuidados.  

A participação no estudo é voluntária, podendo interrompê-la a qualquer momento 

sem qualquer prejuízo e sem necessidade de justificação de um possível abandono. A 

participação no estudo não tem qualquer custo monetário.  

Serão criteriosamente cumpridos os princípios de anonimato e sigilo durante o 

desenvolvimento de todas as etapas deste projeto de intervenção. Qualquer informação 

que possa conduzir à identificação dos intervenientes não será incluída em qualquer 

documento que venha a ser produzido.  

Obrigada pela sua colaboração e disponibilidade. 
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Confirmo que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e 

inteligível, os procedimentos necessários ao ato referido neste documento. Respondi 

a todas as questões que me foram colocadas e assegurei-me de que houve um 

período de reflexão suficiente para a tomada da decisão. Também garanti que, em 

caso de recusa, serão assegurados os melhores cuidados possíveis nesse contexto, 

no respeito pelos seus direitos.  

Nome legível do profissional de saúde: Sofia Alexandra Cabecinhas de Sá 

Data: ___/___/___  

Assinatura ________________________________________ 

Número de cédula profissional: 77166 

Contato institucional do profissional de saúde: 21126@ulsba.min-saude.pt 

 

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo 

profissional de saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de 

fazer todas as perguntas sobre o assunto e para todas elas ter obtido resposta 

esclarecedora, ter-me sido garantido que não haverá prejuízo para os meus direitos 

assistenciais se eu recusar esta solicitação, e ter-me sido dado tempo suficiente para 

refletir sobre esta proposta. Autorizo/Não autorizo (riscar o que não interessa) o ato 

indicado. 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

Data: ___/___/___ 

Assinatura: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Documento realizado em conformidade com a Norma 015/2013, atualizada em 
04/11/2015 
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Apêndice V – Manual para Pais e Cuidadores - Cuidar da Criança com Sinais e 

Sintomas de IRA 
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Apêndice VI – Cronograma de atividades 
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 Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Semanas 

Atividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   Estágio I Estágio Final 
Contexto A 

Estágio Final 
Contexto B 

Pa
us

a 
le

tiv
a 

Estágio Final 
Contexto C 

 

Pesquisa 
bibliográfica 

                                  

Entrevista 
exploratória 
informal com o 
enfermeiro 
chefe/coorden
ador e 
supervisor 
clínico 

                                  

Apresentação 
do tema do 
projeto em 
reunião 
informal 

                                  

Realização de 
Scoping 
Review e 
Poster 
Científico  

                                  

Realização de 
Cartaz 
Informativo  

                                  

Elaboração e 
aplicação de 
questionário  
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RESUMO 
 

Background: Da análise dos vários estudos, verificou-se que a irrigação nasal é um 

procedimento seguro e eficaz no alívio de sintomas nasais em crianças, sobretudo quando 

utilizado um método de pressão positiva.  

Objetivo: Compreender o efeito dos diferentes métodos de irrigação nasal no alívio de 

sintomas nasais em crianças.  

Metodologia: Foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura visando responder à questão 

“Qual o efeito dos diferentes métodos de irrigação nasal no alívio de sintomas nasais em 

pediatria?”. O processo de pesquisa realizou-se no mês de agosto de 2021, utilizando os 

agregadores de bases de dados b-On e EBSCO, tendo sido usados como descritores “nasal 

lavage”, “methods”, “children” e “saline solution”. Estas duas bases de dados permitiram obter 

uma adequada amostra de artigos, tendo os critérios de exclusão de artigos sido aplicados de 

forma criteriosa para reduzir o risco de viés. Todas as palavras-chaves utilizadas para esta 

pesquisa foram validadas no DeCS. Como critérios de inclusão considerámos estudos 

randomizados controlados, com texto completo e resumo disponível e data de publicação 

2016-2021. Após processo de análise foram selecionados 4 artigos. 

Resultados: Foram incluídos quatro estudos. A análise dos artigos selecionados permitiu 

considerar a irrigação nasal como um procedimento eficaz no tratamento de sintomas nasais 

em crianças, redução do consumo de fármacos e prevenção de complicações. Estudos 

científicos apontam para uma maior eficácia de soluções salinas hipertónicas na desobstrução 

nasal, sobretudo aquelas com tonicidade inferior a 6%. O soro fisiológico isotónico revelou, 

porém, ser mais eficaz no aumento da saturação periférica de oxigénio. Relativamente ao 

método de irrigação utilizado, os dispositivos de pressão positiva mostram ser mais eficazes, 

nomeadamente o uso de garrafa compressível que apresenta vantagem adicional. O uso de 

soro fisiológico e seringa representa, porém, o método mais prático e barato. Ainda que se 

verifique contaminação bacteriana dos dispositivos utilizados, não se observa uma relação 

direta entre a contaminação da solução e a ocorrência de qualquer processo infecioso.  

Conclusões: A irrigação nasal é um procedimento eficaz no alívio de sintomas nasais, redução 

do consumo de fármacos e prevenção de complicações em crianças, independentemente da 

técnica e solução utilizadas. O procedimento é considerado seguro e bem tolerado, 
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apresentando um risco-benefício que justifica a sua recomendação na presença de sintomas 

nasais. O uso de um dispositivo de pressão positiva demonstrou ser mais eficaz. O uso de soro 

fisiológico e soluções salinas hipertónicas revelaram-se, ambos, vantajosos, não tendo sido 

possível determinar a solução ideal para a sua realização.  

Implicações: Comprovados os benefícios da técnica, é urgente capacitar profissionais de saúde 

e pais/cuidadores para a sua realização. É, porém, necessária a realização de mais estudos 

científicos que sustentem o tipo de soluções de irrigação que potenciam os benefícios da 

irrigação nasal. Documentos de referência na área de Pediatria acerca do procedimento 

serviriam para uniformizar a prestação de cuidados, aumentar a eficácia do procedimento e 

transmitir confiança aos pais/cuidadores, capacitando-os para a sua realização.  

Key Words: “nasal lavage”, “methods”, “children”, “saline solution”. 
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ABSTRACT  
 
Background: The analysis of the several case studies showed that nasal irrigation is a 

safe and effective procedure to relieve nasal symptoms in children, especially when a 

positive pressure method is used.  
Objective: To understand the effect of different methods of nasal irrigation in the relief 

of nasal symptoms in children.  

Methodology: A systematic literature review was conducted to answer the question 

“What is the effect of different methods of nasal irrigation in the relief of nasal symptoms 

in children?”. The research process took place in august 2021, using the b-On and 

EBSCO database aggregators, using as descriptors “nasal lavage”, “methods”, 

“children” and “saline solution”. 

 These two databases allowed us to obtain an adequate sample of articles, and the 

exclusion criteria were carefully applied to reduce the risk of bias. All keywords used for 

this research were validate in DeCS. As inclusion criteria we considered randomized 

controlled trials, with full texto and abstract availabre and publish date 2016-2021. After 

the analysis process 4 articles were selected. 

Results: Four case studies were included for the purpose of this paper. The analysis of 

selected articles showed that nasal irrigation is an effective procedure to relievein the 

treatment of nasal symptoms in children, reducing drug consumption and preventing 

complications. Scientific studies shows a greater effectiveness of hypertonic saline 

solutions in nasal clearance, especially those with tonicity under 6%. Isotonic saline 

solution was, however, more effective in increasing peripheral oxygen saturation. 

Regarding the irrigation method used, the positive pressure devices showed to be more 

effective, specifically the use of a compressible bottle, which has na additional 

advantage. The use of saline solution and syringe represents, however, the most pratical 

and cheapest method. Although bacterial contamination of the devices used is verified, 

there is no direct relationship between the solution contamination and the occurrence of 

any infectious process.  
Conclusions: Nasal irrigation is an effective procedure for relieving nasal symptoms, 

reducing drug consumption and preventing complications regardless of the technique 

and solution used. The procedure is considered safe and well tolerated, with a risk-

benefit that justifies its recommendation in the presence of nasal symptoms. The use of 

a positive pressure device has been shown to be more effective. The use of saline 



 
 

 
jan-22 | Página 146 

 

Capacitação Parental em Situação de Infeção Respiratória Aguda nos Primeiros Dois Anos de Vida da Criança: 
Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica                                        |  

solution and hypertonic saline solutions both proved to be advantageous, and it was not 

possible to determine the ideal solution for it. 

Implications: Having proven the benefits of the technique, it is urgent to train health 

professionals and parents/caregivers for this procedure. It is, however, necessary to 

carry out more scientific studies to support the irrigation solutions that enhance the 

benefits of nasal irrigation. Reference documents in the Pediatric area about the 

procedure would serve to standardize the provision of care, increase the effectiveness 

of the procedure and convey confidence to parents/caregivers, enabling them to perform 

it.  

Key Words: “nasal lavage”, “methods”, “children”, “saline solution”. 
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